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A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR
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1- Kütahya Milletvekili Alaettin Güven'in, Kütüphaneler Haftası
münasebetiyle, kitap okuma alışkanlığının artırılması ve yerel halk kütüp
hanelerinin oluşturulması için alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması

16:18

2.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Kütüphaneler Haftası
münasebetiyle, kitap okuma alışkanlığının artırılması ve yerel halk kütüp
hanelerinin oluşturulması için alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması

18:19

3.- Sakarya Milletvekili Recep Yıldırım, özelleştirme çalışmalarının
Sakarya İlindeki yansımalarına ilişkin gündemdışı konuşması
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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER

21:22, 28:29

1.- Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av
Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının geri gönderilmesine iliş
kin Başbakanlık tezkeresi (3/781)
2.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun (6/1465) esas
numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/275)
3.- Avrupa Kıtası Habitat Global Parlamenterleri Bölgesel Konsey
Başkanı Peter Götz ile UN-Habitat İcra Direktörü Anna Tibaijuka'nın,
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Münir Erkal'ı, BM-Habitat İdare Kon
seyi Toplantısına davetine icabetine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/782)
4.- Türkiye Büyük Millet Meclisi ile İsveç Parlamentosu arasında Parlamentolararası Dostluk Grubu kurulmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/783)
5.- TBMM Dışişleri Komisyonu heyetinin, İsviçre Federal Parlamen
tosu Kantonlar Meclisi Dış Politika Komisyonu Başkanının resmî davetine
icabetine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/784)
C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ
1- Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu ve 23 milletvekilinin,
Çorum İlinde sulu tarıma geçilebilmesi ve tarım üreticilerinin sorunlarının
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/264)
2.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 25 milletvekilinin, Baş
bakanın Dolmabahçe Sarayındaki tarihî binaya yerleşmesiyle ilgili amaç
ların araştırılması ve bu uygulamanın İstanbul'un tarihî ve kültürel mirasını
tehlikeye atmaması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıy
la Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/265)
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3 - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 62 milletvekilinin,
Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yansı hâsılatından Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun pay almasını engelleyerek
görevlerini kötüye kullandıkları iddiasıyla Devlet Bakanı Güldal Akşit ve
Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü haklarında Meclis soruşturması
açılmasına ilişkin önergesi (9/12)
V- ÖNERİLER
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ
1.- Gündemdeki sıralama ile çalışma saatlerinin yeniden düzenlen
mesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi
VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLAR
DAN GELEN DİĞER İŞLER

32, 61, 65, 85

1.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir ve 45 milletvekili, Eskişehir
Milletvekili Cevdet Selvi ve 23 milletvekili ile Konya Milletvekili Orhan
Erdem ve 45 milletvekilinin, Çocukları Sokağa Düşüren Nedenlerle Sokak
Çocuklarının Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin
Belirlenmesi Amacıyla Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri
ve (10/111, 160, 108) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu
Raporu (S. Sayısı : 829)
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2- Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin,
Gelibolu Yanmadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine
Dair Kanun Teklifi (Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair
Kanun Teklifi) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sayısı: 305)

85

3.- Antalya Milletvekili Osman Özcan ve 10 milletvekilinin; Siyasi
Partiler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İç
tüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi
(2/112) (S. Sayısı: 580)
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4.- Kabahatler Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/993)
(S. Sayısı: 840)

102:124

5.- Konya Milletvekili Kerim Özkul'un, Çeşitli Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi; Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ile
29 milletvekili ve Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ile 5 milletvekilinin;
Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ve
Adalet Komisyonu Raporu (2/402, 2/406, 2/408) (S. Sayısı: 842)

124

VII.- AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞ
MALAR

59,64

1.- Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in, Eskişehir Milletvekili M.
Cevdet Selvi'nin, konuşmasında, ileri sürmüş olduğu görüşlerden farklı
görüşleri kendisine atfetmesi nedeniyle konuşması

59:61

2.- Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, Millî Eğitim Bakanı
Hüseyin Çelik'in, konuşmasında, ileri sürmüş olduğu görüşlerden farklı
görüşleri kendisine atfetmesi nedeniyle konuşması

64:65

VIII.- GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTUR
MASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI

66

A) ÖNGÖRÜŞMELER

66:84

1.- İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 30 milletvekilinin, tasar
ruf sahiplerinin mağduriyetine yol açan holdinglerin faaliyetlerinin araş
tırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/16)

66:84

2.- Bursa Milletvekili Şevket Orhan ve 29 milletvekilinin, bazı girişim
cilerin holding adı altında gerçekleştirdikleri izinsiz halka arz yoluyla
oluşan mağduriyetin neden ve sonuçlarıyla bu süreçte SPK'nın sorum
luluğunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/262)
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IX.- SORULAR VE CEVAPLAR

125

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

125:248

1.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK'in, Şanlıurfa Asliye
Ceza Mahkemesinde açılan bir davaya ilişkin Başbakandan sorusu ve
Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/4744)

125:126

2.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, bazı hükümlü eski milletvekil
lerinin siyasî faaliyette bulunup bulunamayacağına ilişkin sorusu ve Adalet
Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/4797)

127:128
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3.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, 17 Ağustos 1999 depreminin
gerçekleştiği illerde yıkılan konutlarla ilgili olarak yargıya intikal ettirilen dos
yalara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/4825)

129:130

4.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'in, Hakkâri ve çevresin
de meydana gelen depreme ilişkin Başbakandan sorusu ve Bayındırlık ve
İskân Bakanı Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/4835)

131:132

5 - Hatay Milletvekili Abdulaziz YAZAR'ın, Erol Aksoy'un
KKTC'deki off-shore bankasıyla İktisat Bankasının birleştirilmesi sürecin
deki bazı iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/4840)

133:135

6.- Muğla Milletvekili Ali ARSLANın, Dalaman'da MOPAK A.Ş.'nin
çevre kirliliğini önlemek için yaptığı yatırımlara ve işçi sigortalanna ilişkin
sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun
cevabı (7/4865)

136:137

7 - Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Devlet Denetleme Kurulunun
hazırladığı raporlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/4879)

138:144

8.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, küçük esnaf ve sanatkâr
ların Bağ-Kur borçlarının yapılandırılmasına ve sağlık hizmetlerinden
yararlandırılmasına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/4884)

145

9.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, Niğde Telekom Müdür
lüğündeki keyfî uygulama iddialarına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı
Bınali YTLDIRIM'ın cevabı (7/4907)

146:147

10.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, İstanbul'daki Haydarpaşa
Limanı ve Garının sorunlarına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali
YILDIRIM'ın cevabı (7/4910)

148:150

11.- İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL'un, Türk Telekom ile bir
Amerikan firması arasındaki görüşmelere ilişkin Başbakandan sorusu ve
Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/4916)

151:152

12- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR'ın, Diyanet İşleri Baş
kanlığının suni fertilizasyonla ilgili açıklamasına ilişkin sorusu ve Sağlık
Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/4935)

153:154

13.- Balıkesir Milletvekili Orhan SÜR'ün, 22 nci Yasama Döneminde
yurtdışına görevli giden milletvekillerine ilişkin Türkiye Büyük Millet
Meclisi Başkanından sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili
İsmail ALPTEKİN'in cevabı (7/4945)

155:176

14- Edirne Milletvekili Rasim ÇAKIR'ın, Şeker Kurumunun kapatıl
masına ve bazı iddialara ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali
COŞKUN'un cevabı (7/4974)

177:178

15.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, ÇAYKUR Genel
Müdürlüğü İdari ve Sosyal İşler Daire Başkanının görevden alınmasına iliş
kin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün
cevabı (7/4978)

179:180
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16- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN'ın, Et ve Balık
Ürünleri AŞ'nin faaliyetlerine ve yeni statüsüne ilişkin Başbakandan sorusu
ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/4980)

181:182

17.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK'in, Şanlıurfa GAP
Havaalanı ve Gaziantep Havaalanı Projelerine ilişkin Başbakandan sorusu ve
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/4988)

183:186

18.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Köy Hizmetleri Konya Bölge
Müdürlüğünün makine parkına ve çalışanların durumuna ilişkin Başbakan
dan sorusu Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı (7/5025)

187:192

19.- Edirne Milletvekili Rasim ÇAKIR'ın, teşviklerin aksamasına
neden olan ayçiçeği üreticisi kayıt sistemine,
- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, Konya-KaratayVeteriner Sağlık Meslek Lisesi öğrenci kontenjanına,
Mera alanlarındaki tahsis amacı değişikliklerine,
Kredi borçlan nedeniyle icra takibine uğrayan çiftçilere,
İlişkin sorulan ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı
(7/5033,5034,5035,5036)

193:198

20.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Atatürk'ün gizli bir vasiyeti
olduğu iddialarına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı M. Vecdi
GÖNÜL'ün cevabı (7/5041)

199:201

21.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, yüksek çözünürlükte
yayın teknolojisine yönelik çalışmalar yapılıp yapılmadığına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı (7/5049)

202:203

22.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, MİT Müsteşarlığı görev
lilerinin yabancı ülke temsilcileriyle görüşmesine ilişkin Başbakandan
sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in
cevabı (7/5050)

204:207

23- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya'daki Falez
Oteline ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/5051)

208:210

24.- Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, futbol sektörünün sorunlarına
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali
ŞAHİN'in cevabı (7/5060)

211:212

25.- Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, futbolda teşvik ve şike id
dialarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet
Ali ŞAHİN'in cevabı (7/5061)

213:214

26.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, tarım sektörüne uy
gulanan desteklere ilişkin Maliye Bakanından sorusu ve Tarım ve Köyişleri
Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı (7/5076)

215

27.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, sosyal güvence kap
samındaki gözlük, cam ve çerçeve bedellerine ilişkin sorusu ve Maliye
Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/5077)

216:217

28.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa-Gemlik Karacaali
Köyünün sulama göleti ihtiyacına,
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- Edirne Milletvekili Nejat GENCAN'ın, çiftçi kayıt sistemi nedeniyle
doğrudan gelir desteği alamayanlara,
- Bursa Milletvekili Kemal DEMtREL'in, Bursa-Mudanya-Yalıçiftlik
Köyünün sulama göleti ihtiyacına,
İlişkin sorulan ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı
(7/5086,5087,5088)

218:223

29.- İsparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER'in, Isparta-Aksu İlçesin
de okul çevresinde bulunan baz istasyonlarına ilişkin sorusu ve Ulaştırma
Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/5090)

224:226

30.- Erzincan Milletvekili Erol TINASTEPE'nin, polis memurlarının
askerlik yükümlülüklerine ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı M. Vec
di GÖNÜL'ün cevabı (7/5092)

227:228

31.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa-OrhangaziYeniköy Belediyesine çöp kamyonu tahsis edilip edilmeyeceğine ilişkin
sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/5094)

229

32.- İstanbul Milletvekili Hasan AYDIN'ın, TRT İstanbul Radyosunda
personele yönelik uygulamalara ve bir enstrümanın yasaklanmasına ilişkin
sorusu ve Devlet Bakanı Beşır ATALAY'ın cevabı (7/5119)

230:231

33.- Bursa Milletvekili Mustafa DUNDAR'ın, yurt dışından öğrenci
getirme projesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın
cevabı (7/5129)
34.- Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan BALANDI'nın, emeklilerin
içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal sorunların giderilmesine ilişkin
sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/5157)

234:235

35.- Trabzon Milletvekili Asım AYKAN'ın, Devlet Malzeme Ofisinin
özelleştirilmesi düşüncesine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal
UNAKITAN'ın cevabı (7/5162)

236
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36.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, sahte rakı
imalatına ve denetim eksikliğine,
- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, ziraî ilaçların kullanımının
reçetelendirilmesine yönelik bir çalışma olup olmadığına,
- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, sağlığa zararlı olduğu iddia
edilen bazı gıda maddelerine,
- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN'ın, bazı et kombinalarının
Bakanlığa bağlanıp bağlanmayacağına,
- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, hastalık taşıyan hayvanlarla il
gili alınacak tedbirlere ve bir iddiaya,
İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı
(7/5184, 5185, 5186, 5187, 5188)

237:246

37.- Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN'ün, kimyagerlerin özlük
haklarının düzenlenmesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan
Yardımcısı Mehmet Ali ŞATÜN'in cevabı (7/5193)

247:248
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L- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açılarak üç oturum yaptı.
Oturum Başkanı ve TBMM Başkanvekili Ali Dinçer, Dünya Tüberküloz Günü münasebetiyle
bir konuşma yaptı.
TBMM Başkanvekili, Kayseri Milletvekili Sadık Yakut'un, geçtiğimiz günlerde Bayrağımıza
karşı sergilenmek istenilen hain saldırıya,
İstanbul Milletvekili Hasan Aydın'ın, ülkemizde yaşanan sosyal çöküntüye; özellikle İstan
bul'da meydana gelen gasp olayları ile otopark çetelerine karşı alınması gereken tedbirlere,
İlişkin gündemdışı konuşmalarına, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu;
İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek'in, Uluslararası Saydamlık Örgütü tarafından hazırlanan
küresel yolsuzluk raporuna ve raporun Türkiye'yle ilgili bölümündeki konulara ilişkin gündemdışı
konuşmasına, Adalet Bakanı Cemil Çiçek;
Cevap verdi.
Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu, İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek'in, konuş
masında, şahsına sataştığı iddiasıyla bir açıklamada bulundu.
Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 31 milletvekilinin, zeytin yetiştiricilerinin sorunlarının
araştırılarak üretimin ve tüketimin artırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/263) Genel Kurulun bilgisine sunuldu;
önergenin gündemdeki yerini alacağı ve öngörüşmesinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.
Anayasa Komisyonu Başkanlığının, Başkanvekili seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi Genel
Kurulun bilgisine sunuldu.
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 4 ün
cü sırasında yer alan 634 sıra sayılı kanun teklifinin bu kısmın 3 üncü sırasına, 205 inci sırasında
yer alan 836 sıra sayılı kanun teklifinin bu kısmın 4 üncü sırasına alınmasına, 23.3.2005 tarihli
gelen kâğıtlarda yayımlanan ve aynı tarihte dağıtılan 829 sıra sayılı (10/111, 160, 180) esas
numaralı Meclis araştırması komisyonu raporunun, gündemin özel gündemde yer alacak işler kıs
mında yer almasına ve görüşmelerinin 29.3.2005 Salı günkü birleşimde yapılmasına; gündemin
"Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kısmının ikinci sırasında
yer alan (10/16) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin görüşmelerinin 29.3.2005 tarihli bir
leşimde ve 23.3.2005 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan ve Genel Kurulun aynı tarihli 74 üncü Bir
leşiminde okunmuş bulunan (10/162) esas numaralı Meclis araştırması önergesiyle birlikte yapıl
masına ve görüşmelerinin bitimine kadar çalışma süresinin uzatılmasına; Genel Kurul çalışma saat
lerinin 30.3.2005 Çarşamba günü 14.00-23.00 saatleri arasında, 31.3.2005 Perşembe günü 14.0020.00 saatleri arasında yapılmasına; 29.3.2005 Salı ve 30.3.2005 Çarşamba günkü birleşimlerde
sözlü soruların görüşülmemesine ilişkin AK Parti Grup önerisi, kabul edildi.
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının:
1 inci sırasında bulunan, Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tek
lifinin (2/212) (S. Sayısı: 305) görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon
raporu henüz gelmediğinden,
6 ncı sırasına alınan, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Ülkeleri Hükümetleri Arasında Doğal ve
İnsanlardan Kaynaklanan Afetlerde Acil Yardım ve Acil Müdahale Anlaşmasına Katılmamızın
(1/930) (S. Sayısı: 740),
7 nci sırasına alınan, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kosova Geçici Özerk Yönetim Kurum
larını (Kosova Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı) Temsil Eden Kosova'daki BM Geçici Yönetimi
(UNMIK) Arasında Yapılan Kültürel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının (1/929) (S. Sayısı: 741),
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Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarılarının görüşmeleri, ilgili Komisyon ve Hükümet yet
kilileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından;
Ertelendi.
2 nci sırasında bulunan Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Tasarısının (1/971) (S. Sayısı: 831),
3 üncü sırasına alınan, Antalya Milletvekilleri Fikret Badazlı, Mehmet Dülger, Mevlüt
Çavuşoğlu, Osman Akman ile Burhan Kılıç'ın; Antalya İli Kale İlçesi Adının "Demre" Olarak
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Antalya Milletvekilleri Osman Kaptan, Atila Emek, Os
man Özcan, Tuncay Ercenk, Feridun F. Baloğlu, Hüseyin Ekmekcioğlu ve Nail Kamacı'nın Aynı
Mahiyetteki Kanun Tekliflerinin (2/60, 2/69) (S. Sayısı: 634),
4 üncü sırasına alınan, Konya Milletvekili Atilla Kart ve 23 milletvekili ile Konya Milletvekili
Kerim Özkul ve 14 milletvekilinin; 877 Sayılı Teşkilatı Mülkiye Kanununun 2 nci Maddesiyle Bağ
lı 4 Nolu Cetvelde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin (2/361, 2/393) (S. Sayısı: 836),
5 inci sırasına alınan, Kozmetik Kanunu Tasarısının (1/844) (S. Sayısı: 643),
Yapılan görüşmelerden sonra, kabul edilip kanunlaştığı açıklandı.
29 Mart 2005 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 19.43'te son verildi.
Ali Dinçer
Başkanvekili
Harun Tüfekçi

Ahmet Gökhan Sarıçam

Konya

Kırklareli

Kâtip Üye

Kâtip Üye
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II.- GELEN KÂĞITLAR
25 Mart 2005 Cuma
Sözlü Soru Önergeleri
1.- Tunceli Milletvekili Hasan GÜYÜLDAR'ın, Elazığ-Pertek arasında yeni bir köprü yapılıp
yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1498) (Başkanlığa
geliş tarihi: 8.3.2005)
2.- Tunceli Milletvekili Hasan GÜYÜLDAR'ın, sahte rakı sorununa yönelik TAPDK'nın
denetimine ve yöneticileri hakkındaki adli soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1499) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2005)
3.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Antalya-Kemer duble yolunun alt yapı
eksikliklerine ve trafik kazalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi
(6/1500) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.2005)
4.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Akdeniz Üniversitesinin yaptığı kazı
çalışmalarına ve uluslararası düzeyde tanıtımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru
önergesi (6/1501) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.2005)
5.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Antalya-Kale İlçesindeki Devlet Has
tanesinin sağlık personeli eksikliğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1502) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 11.3.2005)
6.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Rize İlinin doğal güzelliklerinin turiz
me açılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1503) (Başkanlığa geliş
tarihi: 11.3.2005)
7.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, Bartın-Ulus İlçesi Devlet Has
tanesinin uzman doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1504) (Başkan
lığa geliş tarihi: 11.3.2005)
8.- Tokat Milletvekili Feramus ŞAHİN'in, Tokat Güzelce Barajı inşaatına ilişkin Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1505) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.3.2005)
Yazılı Soru Önergeleri
1.- İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL'in, bir uçak yolculuğu esnasında Millî Eğitim
Bakanının kendilerine anlattığı bir fıkraya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5273) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 7.3.2005)
2.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, Yalova'daki AKSA Fabrikası hakkındaki id
dialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5274) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.2005)
3.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'nün, Tarımsal Destekleme Programına ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/5275) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.2005)
4.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'nün, sokak çocuklarına yönelik politika ve önlem
lere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5276) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.2005)
5.- İzmir Milletvekili Türkan MİÇOOĞULLARI'nın, TOKİ'den blok satış yöntemiyle konut
talep eden milletvekilleri olup olmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5277) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 11.3.2005)
6.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, özelleştirmeyle ilgili işlemlerin yargı kararıyla iptaline
ve yeni yöntemler geliştirilip geliştirilmeyeceğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5278)
(Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.2005)
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7.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, TOKİ'den blok satış yöntemiyle konut talep eden
milletvekilleri olup olmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5279) (Başkanlığa geliş
tarihi: 11.3.2005)
8.- İstanbul Milletvekili Mehmet Ali ÖZPOLAT'ın, hükümetin basına yönelik tutumuna ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5280) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.2005)
9.- İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL'un, 5033 sayılı Kanunun bankalar ve fınans
kuruluşlarınca uygulanıp uygulanmadığının denetlenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi (7/5281) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.2005)
10.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, yaptığı bir konuşmaya ve basına yönelik
tutumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5282) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.3.2005)
11.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, Bitlis-Tatvan'da 1994 yılında işlenen bir cinayete iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5283) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.3.2005)
12.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Danıştay, İdari Dava Daireleri Genel Kurulunca
verilen bir kararın uygulanmamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5284) (Başkanlığa
geliş tarihi: 15.3.2005)
13.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Kara Kuvvetleri Komutanının terörle ilgili
ifadelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5285) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.3.2005)
14.- Hatay Milletvekili Gökhan DURGUN'un, Antakya Tütün İşleme Merkezindeki tütün iş
leme makinasının kullanılmamasına ve TEKEL'deki yolsuzluk iddialarına ilişkin Başbakandan
yazılı soru önergesi (7/5286) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.3.2005)
15.- Mersin Milletvekili Mustafa ÖZYÜREK'in, uluslararası terör örgütlerinin Türkiye'deki
finans kurumlarıyla bağlantılarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5287) (Başkanlığa
geliş tarihi: 16.3.2005)
16.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, ABD Büyükelçiliği diplomatlarının bir ziyaretine
ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/5288) (Başkanlığa geliş
tarihi: 11.3.2005)
17.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, AB nezdindeki sivil toplum kuruluşları içinde Tür
kiye'yi temsilen büro olup olmadığına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı
soru önergesi (7/5289) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.3.2005)
18.- Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan BALANDI'nın, yabancı basında sözde Ermeni soy
kırımı iddiasıyla ilgili çıkan yazılara ve gösterilen tepkiye ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından yazılı soru önergesi (7/5290) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.3.2005)
19.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya-Kumluca-Mavikent Belediyesindeki
kaçak bir inşaata ve alınacak tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5291)
(Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2005)
20.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, Anfa Altınpark İşletmesinin güvenlik ihalesine
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5292) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.2005)
21.- İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL'un, Kültür Sanat-Sen Genel Başkanının gözaltına alın
masına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5293) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.2005)
22.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, Safranbolu Belediyesinin yoksulları tespit
yöntemi ile ilgili iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5294) (Başkanlığa geliş
tarihi: 11.3.2005)
23.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, terörle mücadelenin gerilediği iddialarına ilişkin İçiş
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5295) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.3.2005)
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24.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, özelleştirilen belediye hizmetlerinin denetimine iliş
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5296) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.3.2005)
25.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, Niğde-Bor-Bahçeli Kasabasındaki Antik Roma
Havuzu ve Tyana Kenti çevre düzenleme çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı
soru önergesi (7/5297) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.2005)
26.- Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan BALANDI'nın, koruma kurullarının takibindeki kül
tür varlığı konumundaki binalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5298)
(Başkanlığa geliş tarihi: 15.3.2005)
27.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya'daki yerel gazetelerde kendisine at
fedilen beyanlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5299) (Başkanlığa
geliş tarihi: 16.3.2005)
28.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'nün, 2004 yılında Emekli Sandığı ile ilgilendirilen per
sonel sayısına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5300) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.2005)
29.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, Emekli Sandığına ait Efes Otelinin finansman sorun
larına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5301) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.2005)
30.- İğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ'ın, Emek Oteller Zinciriyle ilgili sorularına verilen
cevaplara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5302) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.3.2005)
31.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, Niğde SSK Hastanesinin kapatılacağı iddialarına
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5303) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.2005)
32.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, heyet raporuna bağlı reçetelerin yazımına ilişkin
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5304) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.2005)
33.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOGDU'nun, SSK hastanelerinin devri nedeniyle per
sonel istihdamında yaşanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5305) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 14.3.2005)
34.- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR'ın, Tunus'ta yapılacak bir kongreye ilişkin Sağ
lık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5306) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.3.2005)
35.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, Kaman Toprak Mahsulleri Ofisinden,
bazı firmalara düşük fiyatla buğday satıldığı iddialarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından
yazılı soru önergesi (7/5307) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.2005)
36.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Zengen Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin bir
projesinin programa alınmadığı iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/5308) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.2005)
37.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, tarım ve hayvancılık sektörlerindeki çalışmalara iliş
kin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5309) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.2005)
38.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, Niğde'de hayvan tesliminde yolsuzluk yapan firmalara
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5310) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.3.2005)
39.- Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan BALANDI'nın, Görevde Yükselme Sınavı sonucu
merkeze ve taşra teşkilâtına yapılan atamalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru
önergesi (7/5311) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.3.2005)
40.- Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK'ün, bağcılık ve şarapçılık sektörünün sorunlarına iliş
kin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5312) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.3.2005)
41.- Eskişehir Milletvekili Cevdet SELVİ'nin, Eskişehir İli Anadolu Üniversitesi Havaalanına
ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5313) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.2005)
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42.- Bursa Milletvekili Ertuğrul YALÇINBAYIR'ın, bir atamaya ve atama hakkındaki mahkeme
kararına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5314) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.3.2005)
43.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, Bartın'da Ulaştırma Bölge Müdürlüğünün
kaldırılmasının olumsuz sonuçlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5315)
(Başkanlığa geliş tarihi: 16.3.2005)
44.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOGDU'nun, Mesudiye İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne
yapılan atamaya ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5316) (Başkanlığa geliş
tarihi: 14.3.2005)
45.- İğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ'ın, kayıp ve kaçak elektrik oranlarına ve alınan ted
birlere İlişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5317) (Başkanlığa geliş
tarihi: 14.3.2005)
46.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, üzüm bağcılığıyla ilgili bir projeye ilişkin Dev
let Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/5318) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.2005)
47.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, 2004 yılında elma ve patates ihracatındaki teşvik
priminden yararlanan firmalara ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi
(7/5319) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.2005)
48.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, İzmir Halkapınar Kapalı Spor Salonu İn
şaatı ihalesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru
önergesi (7/5320) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.3.2005)
49.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, İzmir-Çanakkale Kuzey Çevre Yolu Projesine iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/5321) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.3.2005)
50.- İğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ'ın, TMSF'ye geçen kuruluşlardaki gayrimenkullere
ve çalışanlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru
önergesi (7/5322) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.3.2005)
Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri
1.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, 1983'ten sonra kamu bankaları yöneticilerinin malvar
lığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4834)
2.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK'in, Şanlıurfa'daki hastanelerle ilgili bazı
sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4836)
3.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, eski Başbakan Bülent Ecevit'e İstanbul Atatürk
Havalimanı VİP salonunun kullandırılmamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4839)
4.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, Antalya-Gündoğmuş Belediye Başkanının
ailesine yönelik saldırılara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4846)
5.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, 2003 ve 2004 yıllarında tahsil edilemeyen vergi mik
tarına ve işini terk eden mükellef sayısına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4848)
6.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, 1995 yılından itibaren tahsil edilemeyen tarım
sal sulama borçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4866)
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28 Mart 2005 Pazartesi
Yazılı Soru Önergesi
1.- Balıkesir Milletvekili Orhan SÜR'ün, 22 nci Yasama Döneminde yurtdışına görevli giden mil
letvekillerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/4945) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 15.2.2005)
Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri
1.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, son 5 yıldaki millî gelir ile iç ve dış borç ar
tışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4870)
2.- İstanbul Milletvekili Güldal OKUDUCU'nun, Almanya'da yayımlanan bir gazeteye verdiği
iddia edilen demece ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4871)
3.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, AİHM'de Türkiye aleyhine açılan köy boşaltma
davalarına ve köye dönüş projelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4873)
4.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan fabrika, banka
ve işletmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4878)
5.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, fuel-oil ve doğal gaz ile çalışan elektrik santral
lerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4888)
6.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, ülkemizin bor, altın ve petrol rezervlerine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4889)
7.- Adana Milletvekili Ayhan Zeynep TEKİN BÖRÜ'nün, konutu olan kamu görevlilerine lojman
tahsis edilip edilmediğine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4892)
8.- Hatay Milletvekili Gökhan DURGUN'un, vergi mükelleflerine matrah arttırma baskısı yapıl
dığı iddialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4893)
9.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya'daki hekimlerin geçici olarak görevlendiril
melerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4896)
10.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, Ordu-Aybastı Devlet Hastanesinin doktor
ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4897)
11.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN'un, gazilere verilen maaşa ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/4914)
12.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Konya'da bulunan Şükrü Doruk Reviri'nin amacına uy
gun kullanılmadığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4915)
13.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, yurtdışında temsilcilikleri bulunan bakanlıklar ile
diğer kamu kuruluşlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4918)
14.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, kara nakliye taşımacılığı kooperatifleri ile liman ve
otoban fiyatlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4919)
15.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, Alman vatandaşlığı iptal edilen Türk vatandaşlarına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4921)
16.- Adana Milletvekili Kemal SAĞ'ın, Mavi Akım Projesine ve gaz alım anlaşmalarına ilişkin
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4922)
17.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN'un, Tekirdağ-Hayrabolu İlçesinin bazı köy
lerinde kamulaştırma bedellerinin ödenmediğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı
soru önergesi (7/4923)
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18.- İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL'un, rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla başlatılan enerji
operasyonunda ismi geçen bir yöneticiye ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru
önergesi (7/4924)
19.- İzmir Milletvekili Türkan MİÇOOĞULLARI'nın, rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla başlatılan
enerji operasyonuna ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4926)
20.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, doğal kaynak suyu işletmecilerine ve kapasite ar
tırımına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4927)
21.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, DSİ'nin Adana-Karataş İlçesi Ağyatan Gölün
deki ıslah çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4928)
22.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, elektrik üretiminde kullanılan mobil santrallere
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4929)
23.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, DSİ'nin sulama birliklerinden geriye dönük üc
ret talep etmesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4930)
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29 Mart 2005 Salı
Raporlar
1.- Adalete Uluslararası Erişim Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/922) (S. Sayısı: 843) (Dağıtma tarihi:
29.3.2005) (GÜNDEME)
2.- Polis Yüksek Öğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri
Komisyonu Raporu (1/932) (S. Sayısı: 844) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) (GÜNDEME)
3.- Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Ad
li İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri
Komisyonu Raporu (1/939) (S. Sayısı: 845) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) (GÜNDEME)
4.- Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyetinin Makedonya Es
ki Yugoslav Cumhuriyetindeki Avrupa Birliği Polis Misyonuna (EUPOL-PROXIMA) Katılımına
Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Dışiş
leri Komisyonları Raporları (1/944) (S. Sayısı: 846) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) (GÜNDEME)
5.- Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Bosna-Hersek Adalet Bakanlığı Arasında İşbir
liği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri
Komisyonu Raporu (1/964) (S. Sayısı: 847) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) (GÜNDEME)
6.- Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemenin Satış, Hibe, HEK ve
Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/981) (S. Sayısı: 848) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005)
(GÜNDEME)
Meclis Soruşturması Önergesi
1.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROGLU ve 62 Milletvekilinin, Türkiye Jokey
Kulübü tarafından düzenlenen at yarışı hasılatından Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumunun pay almasını engelleyerek Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesi uyarınca görev
lerini kötüye kullandıkları iddiasıyla, Devlet Bakanı Güldal AKŞİT ve Tarım ve Köyişleri Bakanı
Sami GÜÇLÜ haklarında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/12) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.3.2005)
Meclis Araştırması Önergeleri
1.- Çorum Milletvekili Feridun AYVAZOĞLU ve 23 Milletvekilin, Çorum İlinde sulu tarıma
geçilebilmesi ve tarım üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlen
mesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/264) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.3.2005)
2.- İstanbul Milletvekili Mehmet SEVİGEN ve 25 Milletvekilinin, Başbakanın Dolmabahçe
Sarayındaki tarihi binaya yerleşmesiyle ilgili amaçların araştırılması ve bu uygulamanın İstanbul'un
tarihi ve kültürel mirasını tehlikeye atmaması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/265) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.3.2005)
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 15.00
29 Mart 2005 Salı
BAŞKAN: Başkanvekili İsmail ALPTEKİN
KÂTİP ÜYELER: Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Mehmet DANİŞ (Çanakkale)

BAŞKAN -Türkiye Büyük Millet Meclisinin 76 ncı Birleşimini açıyorum.
III.-YOKLAM A
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, elektronik cihazla yoklama yapacağım.
Yoklama için 5 dakika süre vereceğim.
Sayın milletvekillerinin, oy düğmelerine basarak salonda bulunduklarını bildirmelerini; bu
süre içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin, salonda hazır bulunan teknik per
sonelden yardım istemelerini, buna rağmen sisteme giremeyen üyelerin ise, yoklama pusulalarını,
teknik personel aracılığıyla, 5 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.
Yoklama işlemini başlatıyorum.
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz.
Gündeme geçmeden önce, 3 sayın milletvekilimize gündemdışı söz vereceğim.
Gündemdışı ilk söz, Kütüphane Haftası münasebetiyle, Kütahya Milletvekili Sayın Alaettin
Güven'e aittir.
Buyurun Sayın Güven. (AK Parti sıralarından alkışlar)
Süreniz 5 dakika.
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR
I.- Kütahya Milletvekili Alaettin Güven'in, Kütüphaneler Haftası münasebetiyle, kitap okuma
alışkanlığının artırılması ve yerel halk kütüphanelerinin oluşturulması için alınması gereken tedbir
lere ilişkin gündemdışı konuşması
ALAETTİN GÜVEN (Kütahya) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Kütüphaneler Haftası dolayısıyla gündemdışı
söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, hepinize, selam ve saygılarımı sunuyorum.
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; kitapların olmadığı bir dünya düşünülemez. Kitapların
süslemediği bir yaşam tarzı da noksan olsa gerektir. Eğitimin, bilimin, sanatın temeli kitaba dayanır.
İnsanlar için bu kadar değerli olan kitaplar, kütüphanelerde korunur ve araştırmacıların, öğrencilerin
ve tüm insanların hizmetine sunulur. Bu anlamda, kütüphaneler, hem kitapların evleri hem de
okumanın evleridir.
Türklerde, ilk kez, Ortaasya'da Uygurların bir kütüphane oluşturduğu bilinmektedir. Karahoça
ve Turfan kazılarında 30 000 kadar yazma ortaya çıkarılmıştır. Türkler, İslam Dinini kabul ettikten
sonra kütüphane oluşturmaya büyük özen göstermişlerdir.
Günümüzde, en yalnız, en buruk mekânlar kütüphanelerdir. Kütüphanelerin ve evlerin en kork
tukları şey yalnızlıktır. Toplum olarak bizler, yoğun hayat tempomuz ve koşturmamız içinde kütüp
hanelere gitmeye, kitap okumaya ne kadar vakit ayırabiliyoruz?.. Hayatımızın bir parçası olması
-16-

T.B.M.M.

B : 76

29 . 3 . 2005

O :1

gereken bu alışkanlığı ihmal etmeden, televizyon ve bilgisayar gibi teknolojik ürünlerin arasında
sıkışan çocuklarımıza acaba yeterince yararlı olabiliyor muyuz?.. Oysa, okunan her yeni kitap fark
lı dünyaları keşfetmemizi, bilgilenmemizi sağlarken, kimi zaman da mutluluğumuzun kaynağı ol
maktadır.
Hayatımıza pek çok güzellikler katan kitap okuma alışkanlığının gelecek kuşaklara aşılan
masının önemli olduğunu düşünüyorum; çünkü, kitap okumak, hayatı anlamlı kılmaktır. Kitabı sev
mek, hayatı sevmektir. Kitapla barışık olmak, hayatla barışık olmaktır. Kitapla dostluk, engin ufuk
lara açılmaktır. Kitapla arkadaş olmak, çetin hayat yolculuğunu mutlulukla sürdürmektir.
İnsan, ne olduğunu ve nerede olduğunu anlayabilmek için sürekli bir okuma serüveni yaşar. İn
sanın ilk okuma tecrübesi, kendisi dışındaki nesneler üzerinde gerçekleşir. O, çevresini, nesneleri,
olayları, durumları, hayatı, insanları, kendisini ve nihayet kitapları okur durur. Onun için, Mevlamız, Yüce Kitabında, yaratılmışların en üstünü bizlere, başat söz ve emir olarak "oku" diye ses
leniyor ve "oku, yaratan Rabbinin adıyla oku" diyerek, İslam medeniyetinin okumaya verdiği önemi
de apaçık göstermektedir.
Kitap sevgisi ve tutkusu, okuma aşkının bir gereğidir. 88 yaşındaki annesiyle birlikte kitapçıya
giderek Anglosakson dili grameri arayan ünlü şair ve yazar Borges'in gözleri görmüyordu; fakat, o,
bir öğrenme sevdalısıydı. Borges gibi, Cemil Meriç de, uzun yıllar bir başkasının kendisine
okuduğu kitaplarla teselli oldu. Nitekim, okumanın algılanması, gözle değil, beyinle ilgilidir. Belki
de bu yüzden kitaba dokunmak ve onu algılamak insana bir ürperti, gizli bir haz verir. Büyük
mütefekkir Cemil Meriç, okumayı "iki ruh arasında âşıkane bir mülakat" olarak tanımlamaktadır.
Ona göre, kitap, meçhule açılan bir kapıdır. Okuma ise, içimizdeki meçhul âlemin kapılarını açan
bir anahtardır.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Sayın Güven, konuşmanızı tamamlayın lütfen.
ALAETTİN GÜVEN (Devamla) - Avrupa'nın eriştiği uygarlık düzeyinin yakalanıp sür
dürülebilmesi, okuyan, yazan, tartışan bir toplumun oluşturulmasıyla mümkündür. Bunun en önem
li araçlarından biri Avrupa Birliği ülkelerindeki standartlarda hizmet verebilecek, yaygın ve örgün
eğitimi destekleyebilecek, teknolojik altyapısı gelişmiş modern kütüphanelerin ülke çapında yaygınlaştırılmasıdır.
Türkiye'yle yakın nüfusa sahip Avrupa Birliği üyesi ülkelerden, 2003 yılı itibariyle verilere
göre, ortalama olarak Almanya'da 11 000, İngiltere ve İspanya'da 5 000 halk kütüphanesi varken,
Türkiye'de 1 435 halk kütüphanesi bulunmaktadır. Bu durumda 100 000 kişiye düşen halk kütüp
hanesi sayısı Almanya'da 14, İspanya'da 13, İngiltere'de 8 ve Avrupa Birliği ortalaması 12 iken,
Türkiye'de bu sayı 2,8'dir.
Yine, Türkiye'de kütüphanelerde bulunan kitap sayısı Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında çok
düşük kalmaktadır. 80 000 000 nüfuslu Almanya'nın kütüphanelerinde 150 000 000 kitap bulunur
ken, 70 000 000'luk ülkemizde sadece 13 000 000 kitap bulunmaktadır.
Halk kütüphanelerine üye olanların sayılarına baktığımızda İngiltere'de 35 000 000, Fransa'da
12 500 000, Almanya'da 8 700 000, İspanya'da 6 000 000 iken bu sayı Türkiye'de sadece 386 000'dir.
Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; halk kütüphanelerinin istatistiklerinden, bu
kütüphanelerin kullanıcı ve üye sayılarının yıllar itibariyle düştüğü anlaşılmaktadır. Bunun başlıca
nedenlerinden biri, halk kütüphanelerinin değişen dünyada toplumun isteklerini karşılamaktan
uzaklaşması; ikincisi ise, bu kütüphanelerin yeni teknolojilerden faydalanamamasıdır. Halk kütüp
haneleri yeni teknolojik gelişmelere ayak uydurulabilmeli ve internet bağlantısıyla bütünleşik
kütüphane sistemleri kurulmalıdır.
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Kütüphaneler için millî bir politika ve gerçekçi bir gelişme planı hazırlanmalı, daha da önem
lisi, bölgesel ve yerel düzeyde halk kütüphanelerinin oluşumu ve işleyişini ilgilendiren ve görev
lerini tanımlayan bir kütüphaneler yasası mutlaka ve gecikmeksizin çıkarılmalıdır.
Kitapların evleri kütüphaneleri ve kitapların hizmet erleri kütüphanecileri sadece yılda bir kez
Kütüphaneler Haftasında hatırlamayalım. Kütüphanelerin bilgi belleğimiz olduğunu...
BAŞKAN - Sayın Güven, lütfen, tamamlayın efendim.
ALAETTİN GÜVEN (Devamla) - ...kuşaktan kuşağa, bilimin, sanatın kütüphaneler aracılığıy
la devredildiğini unutmayalım. Yine unutmayalım ki, kitap, okumaya giden yoldur, araçtır.
Okuma eylemi, kişinin kendini tanımasıdır, kendini bilmesidir diyor; sözlerimi, sevgi adamı
Yunusumuzun "İlim ilim bilmektir/ İlim kendin bilmektir/ Sen kendini bilmezsin/ Bu nice okumak
tır" belgelik ve bilgelik dizeleriyle tamamlayarak, hepinize saygı ve selamlarımı sunuyor, teşekkür
ediyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Güven.
Gündemdışı ikinci söz isteği, aynı konuda, Ankara Milletvekili Sayın Yakup Kepenek'e aittir.
Buyurun Sayın Kepenek. (Alkışlar)
Süreniz 5 dakika.
2.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Kütüphaneler Haftası münasebetiyle, kitap okuma
alışkanlığının artırılması ve yerel halk kütüphanelerinin oluşturulması için alınması gereken tedbir
lere ilişkin gündemdışı konuşması
YAKUP KEPENEK (Ankara) - Çok teşekkür ederim Sayın Başkan.
Değerli milletvekilleri ve izleyenler; Kütüphane Haftası nedeniyle söz aldım; hepinizi saygıy
la, sevgiyle selamlıyorum.
İnsanlık, bilgi çağını yaşıyor. Başta üretim olmak üzere, her türlü ekonomik, siyasal ve kültürel
faaliyetin dayanağı, giderek artan oranda bilgidir. İnsanlık, bu noktaya okuyarak geldi. Bizim Kut
sal Kitabımızın "oku" emrinin ötesinde, Yunus Emre'nin -biraz evvel burada söylendiği gibi- "ilim
kendin bilmektir" ve cumhuriyet aydınlanmasının okumaya öncelik veren anlayışı, hamuru, bu top
rakların, bu toplumun özünü oluşturmaktadır. Bilgi, okumayla edinilir. Kitap ise, bilginin kay
nağıdır.
Değerli arkadaşlar, ülkemizin kütüphanecilik yönünden durumu hiç de iç açıcı değildir. Gerek
yayımlanan gerekse okunan kitap sayıları ve kütüphane bakımından ülkemiz, yine biraz evvel ir
delendiği gibi, benzer ülkelerin çok gerisinde kalmaktadır. Kütüphane personeli sayımızda,
üzülerek belirteyim ki, 1990'dan bu yana 40 puan, yani, 100'den 60'a düşen bir azalma vardır. 2000
yılında 2 923 olan personel sayısı, günümüzde -2005'te- 414 kişi azalarak, 2 509'a düşmüştür.
Değerli milletvekilleri, kütüphane çalışanlarının çok büyük çoğunluğu kütüphane eğitimi al
mamıştır. 2 500 dolayında kütüphane çalışanının yalnızca 286'sı kütüphane eğitimi almıştır. Oysa,
her yıl ülkemizde 300'e yakın -270 dolayında- kütüphaneci diploma almaktadır. Bu çocuklarımız,
işsizliğe, başka iş yapmaya terk edilmekte, öbür tarafta da, kütüphanelerimiz personelsiz kalmak
tadır.
Büyüklü küçüklü kütüphane yapıları çok yetersizdir. Okuma salonları, ışık düzeni, diğer
olanaklar, gerçekten, güçlendirmeye, iyileştirmeye muhtaçtır. Kütüphanenin suyu, elektriği
kesilemez. Ödeneksizlik nedeniyle, parasızlık nedeniyle kitap alamamaları büyük bir yaradır ve
düşünülemez. Diziler, koleksiyonlar alınamıyor, kütüphane işlevini yitiriyor. Böyle olunca da, bu
yıl sağlanacağı söylenen 150 yeni kütüphaneci kadrosu da bu açığı kapamaktan uzak olacaktır. An
laşılan, IMF "kamu personelinin sayısını azaltın" dediğinde, en çok darbe yiyen, ezilen kütüp
haneciler olmaktadır ve anlaşılan, birileri, Türkiye'nin okumasına iyi gözle bakmıyor.
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Pek çok kütüphanemiz de -buna, Millî Kütüphanemiz ve bizim, Meclisin Kütüphanesi de
dahildir- pek çok yayını, düzenli ve süreli yayınları da düzenli bir biçimde okuyucuya sunamıyor.
Son yıllarda kütüphanelerin bilgisayar ortamına geçirilmesi söz konusudur; ancak "dijital ortam"
dedikleri, sayısal bilginin yüklendiği ortamda kitap okumak çok kolay değildir. Eğer, bu girişim hal
kı kütüphanelerle bütünleştirecekse, bilgisayar okuryazarlığını güçlendirmek koşuluyla ancak uy
gulanabilir; kaldı ki, bilgisayarda roman okunmaz. Dolayısıyla, kitap sevgisi ve kitaba bağlılık
burada bilgisayarın önünde tutulmalıdır.
Son çıkarılan Teşvik Yasası ve diğer çabalar kütüphanelerimizin güçlendirilmesini gerektiriyor.
Türkiye, bir kütüphane ayıbı yaşıyor. Bu ayıbı, bu açığı, bu bilgi açığını hızla düzeltmek zorun
dayız; ancak böylelikle toplumsal dayanışmayı, demokrasiyi, ahlakı, gönenci güçlendirebiliriz bu
toplumda.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
YAKUP KEPENEK (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkanım.
BAŞKAN - Buyurun, konuşmanızı tamamlayın efendim.
YAKUP KEPENEK (Devamla) - Teşekkür ederim.
Meclis ve hükümet üzerine düşeni yapmalıdır. Sayıları az, maaşları yetersiz olan, çok güç
koşullarda büyük özveriyle halka kitap ulaştırmaya çalışan kütüphane çalışanlarını, kütüphanelerin,
tüm olumsuzluklara karşın ısrarla "kitapkurdu" kimliğini koruyan okuyucularını, binbir güçlükle
kitap yayınlayan yayıncıları saygıyla anıyorum. Kütüphanecilik sorunlarının bir an evvel çözümü
dileğiyle, hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. (Alkışlar)
Yeniden teşekkür ederim.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kepenek.
Gündemdışı üçüncü söz isteği, Sakarya İlindeki özelleştirmeler konusunda, Sakarya Millet
vekili Sayın Recep Yıldırım'a aittir.
Buyurun Sayın Yıldırım. (AK Parti sıralarından alkışlar)
Süreniz 5 dakika.
3.- Sakarya Milletvekili Recep Yıldırım'in, özelleştirme çalışmalarının Sakarya İlindeki yan
sımalarına ilişkin gündemdışı konuşması
RECEP YILDIRIM (Sakarya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; özelleştirmenin Sakarya
İlimizdeki yansımaları hakkında gündemdışı söz almış bulunmaktayım; sizleri saygıyla selamlarım.
Kütüphane Haftası dolayısıyla haftanızı kutlar, bu haftada ve bundan sonraki günlerde kütüp
hane adetlerinin çoğalmasını, gerçekten kahvehanelerin de birer kütüphane olmasını temenni ediyor
ve sözlerime devam ediyorum.
Özelleştirme denilince, hemen akla, fabrikaları ve müesseseleri yok pahasına elden çıkarma,
işçileri sokağa bırakma gibi duygular, kamuoyunda, basında ve birkısım kişiler tarafından konuşul
maktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hukuk devletidir. Özelleştirme de, hukuk kuralları çer
çevesinde yapılmaktadır.
Ben, sizlere, söz yerine, Sakarya'da yapılan özelleştirmenin yüzakı sayılabilecek fabrikaların
durumu hakkında bilgi vermek istiyorum.
Değerli arkadaşlar, Sakaryamızda, TEDAŞ, Et ve Balık Kurumunun özelleştirme kapsamı çer
çevesinde işlemleri devam etmekte, Adapazarı Yem Fabrikasının satışı ise yapılmış; herhangi bir
problem yaşanmamaktadır.
Burada, en önemli unsur, Sakarya'da Başak Traktör Fabrikası olarak faaliyetine devam eden
Ziraî Donatım Kurumunun traktör fabrikasının özelleştirilmesi konusuna gelmek istiyorum. Bu fab-19-
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rika, Özelleştirme Yüksek Kurulunun kararıyla, 11 Mart 1998 tarihinde özelleştirme kapsamına
alınan bir fabrikadır. Ziraî Donatım Anonim Şirketine ait olan bu Sakarya Traktör Sanayii İşletmesi,
25 Temmuz 2003 tarihinde, yani, bizim iktidarımız zamanında, varlık satışı sözleşmesi çerçevesin
de, Başak Traktör İş Tarım Makineleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine satılmıştır.
Firma yetkililerinden aldığım son rapora göre, imza tarihini izleyen bir yıl içerisinde en az 435
traktör üretimi gerçekleştirilmesi öngörülmüşken, alıcı firma, özelleştirme sonucunda, birinci yıl
sonunda yaklaşık 1 400 traktör yapmış, bu yükümlülüğünü fazlasıyla yerine getirmiştir. Özelleştir
me tarihinde, geçici işçilerle birlikte 251 işçinin çalıştığı Sakarya Traktör Sanayii İşletmesi, halen
260 personelle üretimine devam etmektedir. Yani, burada, bakıldığında, işçilerin, iş istihdamının
azalması değil, artması söz konusudur. Özelleştirme sonrası üretim ve istihdam açısından oldukça
yüksek bir performans gösteren bu uygulama, ilimizde özelleştirmenin ilk örneği olma şerefini
taşımaktadır. Bu fabrikanın ihracat yaparak döviz girdisine yardımcı olacağı da aşikârdır. Fab
rikanın özelleştirilmesi sonucunda kıdem tazminatları verilen ve ortada kaldı denilen 251 işçi ar
kadaşımızın, bu hafta itibariyle, Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğünde, yeniden, çeşitli kadrolarda
geri dönmeleri sağlanmış ve önümüzdeki günlerde çalışmalarına başlayacaklardır. Yani, burada,
sözleşmeli işçi veyahut da kadrolu işçi mağduriyeti söz konusu değildir.
Ayrıca, bu fabrikanın, 42 yan sanayi kuruluşuyla iş bağlantısı yaparak ortalama 2 000'e yakın
kişiye iş imkânı sağladığını, bu fabrika yetkilileri bildirmişlerdir.
Bunun yanında, 2004 yılı sonu itibariyle, yaklaşık 4 trilyon liraya satılan bu fabrika, devletin
kasasına, yaklaşık 13 trilyon liraya yakın, sigorta, vergi ve katmadeğer katkısında bulunmuştur.
Diğer bir fabrikamız olan Adapazarı Şeker Fabrikasına gelince: Adapazarı Şeker Fabrikası,
Türk Ticaret Kanunları hükümlerine göre kurulmuş bir anonim şirkettir. Bu fabrikanın faaliyeti, 1999
Marmara depreminde hasar görmesi nedeniyle durdurulmuştu. Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafın
dan 20 Aralık 2000 tarihinde özelleştirme kapsamına alınmıştı. Yine, Özelleştirme Yüksek
Kurulunun 15 Nisan 2000 tarih ve 26 sayılı kararıyla, fabrikanın tasfiyesine gidilmişti. Yani, bu fab
rika, kapatılmayla karşı karşıyaydı. Fabrikanın yüzde 36 hissesine sahip olan Adapazarı Pancar
Ekicileri Kooperatifi, bu karara itiraz ederek, yürütmenin durdurulması için mahkemeye dava açmış
tı. Biz iktidara geldiğimiz zaman, AK Parti olarak, gelir gelmez, bu tasfiye karannın kaldırılması için
yoğun temaslar yaptık. 4 Haziran 2003 tarihinde yapılan KİT Komisyon toplantısına bizzat katılarak,
Şeker Fabrikasının yeniden üretim aşamasına getirilmesi hususunda tavsiye karan aldırdık.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Sayın Yıldırım, mikrofonu açıyorum; buyurun, tamamlayın.
RECEP YILDIRIM (Devamla) - Daha sonra toplanan Özelleştirme Yüksek Kurulu, 27
Haziran 2003 tarih ve 40 sayılı kararıyla tasfiye kararını kaldırmış, 26 Eylül 2003 tarihinde, şeker
fabrikası ve ortakları, olağanüstü genel kurulu toplayarak tasfiye kararının kaldırılmasını onaylamış
ve bu karar sonrasında, 2003 yılı ağustos ayında Bakanlar Kurulunun Sakarya'da yapılmasında,
gündemin birinci sırasında olan yine Şeker Fabrikasının, bir an önce çalışması için hukukî sorun
larının aşılması ve yaklaşık 145 trilyon olan borcunun, muhasebe yönünden çarelerinin bulunması
noktasında ilgili bakanlara Başbakanımız tarafından talimat verilmiştir. Bu toplantıdan sonra
Adapazarı Şeker Fabrikasının tüm hisseleri Türk Şeker Anonim Şirketinin olmadığı için, ortakların
sermaye artışına evet demesi gerekiyordu. Ankara'da 13 Şubat 2004 tarihinde Maliye Bakanımız,
Sanayi Bakanımız, Sakarya Valisi ve 6 Sakarya milletvekiliyle beraber APEK ve ilgili kuruluşlar,
Özelleştirme İdaresi Başkanının da katılımıyla bir protokol yaparak, fabrikanın çalıştırılması kay
dıyla ortakların sermaye artışına evet demeleri sağlanmıştır.
Daha sonra, Yüksek Planlama Kurulu, 22 Nisan 2004 tarih ve 12 sayılı kararıyla, Adapazarı
Şeker Fabrikasının 1,9 trilyon olan sermayesinin 145 trilyon liraya yükseltilmesine karar vermiştir.
Bu karardan sonra 21 Haziran 2004 tarihinde, Adapazarı Şeker Fabrikası Anonim Şirketinin
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durumuyla ilgili, yine, 6 Sakarya milletvekilimiz, Sakarya Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanı
ve Sakarya'daki tüm sivil toplum örgütleriyle birlikte toplantı yapılarak, tutanak altına alınmış, il
gililere gönderilmiş, bu kararların dikkate alınması sağlanmıştır.
Ayrıca, 2004 yılı sonunda, Özelleştirme İdaresi Başkanlığında, Sakarya milletvekillerinin,
Bolu ve Düzce milletvekillerininin de katılımıyla, ilgili tüm bakanlık yetkilileri ve Sakarya
Valisinin de iştirak ettiği toplantıyla son noktaya gelinmiş, bir an önce pancar kota sorununun hal
ledilmesi, fabrikanın özelleştirilmesi kararı ve çalışması için gereken gayretler sarf edilmiştir.
APEK, kongresini yaparak sermaye artışına uymuş ve rüçhan hakkını kullanmayarak, yüzde 94
hisse Türk Şeker Anonim Şirketine geçerek, borç-alacak takaslarıyla 145 trilyon lira borçtan
Adapazarı Şeker Fabrikası kurtulmuştur.
Fabrika kapalı olmasına rağmen, alınan kotalar neticesinde çevre illerdeki fabrikalarda fason
olarak işletilen şekerpancarından 2004 yılında, yaklaşık 3 trilyon liralık kâr elde edilmiştir.
31 Ocak 2005 tarihinde Özelleştirme Yüksek Kurulu kararıyla, Adapazarı Şeker Fabrikası
Anonim Şirketinde bulunan yüzde 94 oranındaki Türk Şeker Fabrikaları Anonim Şirketine ait his
seler, oniki ay içerisinde satış yöntemiyle özelleştirilmesini sağlamak amacıyla özelleştirme prog
ramına alınmıştır.
Söz konusu hissenin satış suretiyle özelleştirilmesi için, kısa süreli ihale ilanına çıkarılacaktır.
Böylece, Adapazarı Şeker Fabrikasının, alıcı tarafından kesinlikle üretim faaliyetine geçmesi hedef
lenmiştir. Ayrıca, Adapazarı Şeker Fabrikası için Şeker Kurulu tarafından 2005-2006 kampanya
dönemi için şeker kotası tefrik edilmiş olup, buna binaen, bölgede Adapazarı Şeker Fabrikası
tarafından pancar ekimine başlatılmıştır. Adapazarı Şeker Fabrikasının, Kütahya Şeker Fabrikasına
devri veyahut da kotasının verilmesi söz konusu değildir.
Sonuç olarak, fabrika çalışıncaya kadar, Adapazarı Şeker Fabrikasına verilen şeker kotasının
üretimi, Türk Şeker Anonim Şirketine ait fabrikalar tarafından yapılacaktır. Bu husus, Türk Şeker
Anonim Şirketi ile Adapazarı Şeker Fabrikası arasında yapılan protokolle kararlaştırılmıştır.
Adapazarı ve çevre illerimizin çiftçileri 2005 yılında pancar ekimine bu hafta itibariyle baş
lamıştır. Bu yılın kotası 225 000 tondur. Sakarya, Düzce, Bilecik, Bolu ve Kocaeli İllerindeki şeker
pancarı çiftçisi pancarını ekecek ve en kısa zamanda Adapazarı Şeker Fabrikasında şekerini
üretecektir.
Sakarya halkına fabrikanın bu konuma gelmesinde yardımlarını esirgemeyen Sayın Baş
bakanımıza, Sanayi ve Ticaret Bakanımıza, Maliye Bakanımıza, Hazineden sorumlu Devlet
Bakanımıza ve bütün bakanlarımıza, bürokratlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu vesileyle,
bana bu süreyi veren Sayın Başkanımıza ve sizlere saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından al
kışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yıldırım.
Sayın milletvekilleri, Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır.
Sayın milletvekilleri, sunuşlarımız kapsamlı olduğundan, Divan Üyemizin, takdimini oturarak
yapmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Teşekkür
ediyorum.
Başbakanlığın, İçtüzüğün 75 inci maddesine göre verilmiş bir tezkeresi vardır; okutuyorum:
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER
/.- Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı,
Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının geri
gönderilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/781)
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi-(a) yazımızla Başkanlığınıza sunulan ve ilgi-(b) yazımızla yenilenen Avda ve Sporda Kul
lanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına
Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının yeniden değerlendirilmesi
amacıyla İçtüzüğün 75 inci maddesi uyarınca geri gönderilmesini arz ederim.
Recep Tayyip Erdoğan
Başbakan
BAŞKAN - İçişleri Komisyonunda bulanan tasarı geri verilmiştir.
Sözlü soru önergesinin geri alınmasına dair bir önerge vardır; okutuyorum:
2.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun (6/1465) esas numaralı sözlü sorusunu geri
aldığına ilişkin önergesi (4/275)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Gündemin sözlü sorular kısmının 368 inci sırasında yer alan (6/1465) esas numaralı sözlü soru
önergemi geri alıyorum.
Gereğini saygılarımla arz ederim.
Feridun Fikret Baloğlu
Antalya
BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir.
2 adet Meclis araştırması önergesi var; okutuyorum:
C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI
ÖNERGELERİ
I.- Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu ve 23 milletvekilinin, Çorum İlinde sulu tarıma
geçilebilmesi ve tarım üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belir
lenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/264)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Hiçbir ülkenin ve özellikle ülkemizin vazgeçmemesi gereken sektör tarım sektörüdür. Dün
yanın bozulmakta olan ekolojik dengesinden ülkemiz ve bu arada ilimiz Çorum da olumsuz olarak
payını almaktadır.
Çorum İli Karadeniz ikliminden İç Anadolu iklimine geçiş bölgesinde bulunmaktadır. 38 bel
de, 730 köyü olan Çorum, 2000 yılı nüfus sayımına bakıldığında 81 il arasında 38 inci sırada yer
almaktadır. Yüzölçümü ise 12 820 kilometrekaredir. Yazlar sıcak ve kurak geçmesi sebebiyle tarım
la uğraşan halkın önemli sorunu ise, sulu tarıma ihtiyaç duymasıdır.
Çorum topraklarının yüzde 49'u tarım arazisidir. Tarla bitkileri yetiştiriciliğinde, 292 360 hek
tar alanı ile buğday ekimi başı çekmekte olup, bunun devamında arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik,
nohut, fasulye, mercimek, üzüm, şekerpancarı, haşhaş, ayçiçeği, patates gelmektedir.
Çorum (292 360 ha) ekilebilen buğday alanı ile de Türkiye'nin (9 400 000 ha) yüzde 3,2'sini,
üretim olarak ise (548 121 ton), Türkiye'nin ( 20 000 000 ton) yüzde 2,7'sini karşılamaktadır. An
cak ilde tarım arazilerinin yüzde 18'ini oluşturan 113 432 hektar alanı sulanabilmektedir.
İlimizde sulamaya elverişli 191 358 hektar tarım arazisinin ancak 110 089 hektarlık bölümün
de sulu tarım yapılabilmekte olup sulamaya elverişli, ancak sulanamayan arazi miktarı ise 77 926
hektardır. Bu sulanamayan alan her geçen yıl daha da artmaktadır.
Boğazköy Çayı üzerinde sulama amaçlı olarak yapılmakta olan Koçhisar Barajı 1995 yılında
başlanmış olup, öngörülen sürede bitirildiği takdirde 2006 yılında tamamlanması ve hizmete gir
mesiyle 14 618 hektar Tarım alanı daha sulanabilecektir. Hatap Çayı Barajının 1995 yılında başlan-22-

T.B.M.M.

B:76

29 . 3 . 2005

O: 1

ması 2006 yılında tamamlanması halinde 2 364 hektar tarım arazisi sulanacaktır. Obruk Barajı, 5
536 hektar arazi sulamaya yönelik, 1994 yılında yapımı başlamış ancak tamamlanamamıştır. Ne
zaman biteceği belli olmayan sulama amaçlı bu barajların bir an önce tamamlanması tarımla uğ
raşan halkımızı rahatlatacak ve daha verimli ürünler alınacaktır; bu da hem Çorum hem de ülkemiz
ekonomisine önemli oranda katkı sağlayacaktır.
Kızılırmak, Yeşilırmak ve kolları Çorum illerinden geçerken sulu tarıma elverişli imkânlar
yaratmaktadır; ancak, bu imkânlardan sulu tarım için yeterli kullanım yapılamamaktadır. Sulu
tarıma imkân kılacak gölet, sulama kanalları yok denecek kadar azdır.
Ayrıca, kirlilikten kurtarılması halinde, yıllardır çevre kirliliğinden oldukça olumsuz etkilenen
Derinçay gibi sularımız, kirlilikten kurtarılması halinde sulamaya elverişli hale gelebilecektir.
Çorum'da sulu tarıma olanak varken, yeterli sulama yapılamaması tarımda olumsuz sonuçlar
doğurmaktadır. Bölgede yaşayan çiftçilerimizin bu sorunlarının araştırılıp bir an önce çözüm bulun
ması için Anayasanın 98 inci ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105 inci mad
deleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ederim.
1- Feridun Ayvazoğlu

(Çorum)

2- Yüksel Çorbacıoğlu

(Artvin)

3- Feridun Fikret Baloğlu

(Antalya)

4- Halil Ünlütepe

(Afyonkarahisar)

5- Mehmet Ziya Yergök

(Adana)

6- Mustafa Özyürek

(Mersin)

7- Mustafa Gazalcı

(Denizli)

8- Muharrem Kılıç

(Malatya)

9- Haluk Koç

(Samsun)

10-Atilla Kart

(Konya)

11 - Mehmet Tomanbay

(Ankara)

12- Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu

(Ankara)

13-Mehmet Vedat Melik

(Şanlıurfa)

14- Feramus Şahin

(Tokat)

15- Osman Özcan

(Antalya)

16- Ferit Mevlüt Aslanoğlu

(Malatya)

17- Ali Cumhur Yaka

(Muğla)

18- Şevket Gürsoy

(Adıyaman)

19- AtilaEmek

(Antalya)

20- Hakkı Ülkü

(İzmir)

21- Hüseyin Ekmekcioğlu

(Antalya)

22- Yaşar Tüzün

(Bilecik)

23- Ahmet Ersin

(İzmir)

24- Bülent Baratalı

(izmir)
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.
Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüşmeler, sırası geldiğinde yapılacaktır.
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İkinci Meclis araştırma önergesini okutuyorum:
2.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 25 milletvekilinin, Başbakanın Dolmabahçe
Sarayındaki tarihi binaya yerleşmesiyle ilgili amaçların araştırılması ve bu uygulamanın İstan
bul'un tarihi ve kültürel mirasını tehlikeye atmaması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/265)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Anayasamızın Türkiye Cumhuriyeti Devletinin başkenti Ankara olduğunu belirleyen amir hük
mü mevcutken, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakanlığı fiilen İstanbul'a taşıyan, bu
amaçla TBMM yönetiminde bulunan Dolmabahçe Sarayının müştemilatında bulunan tarihî binaya
yerleşmesiyle ortaya çıkan amaçlarının araştırılması; bu uygulamanın ve burada yürütülecek çalış
maların gerçekleştirilmeye çalışılacak projelerin, rant yaratmak uğruna İstanbul'un tarihî ve kültürel
mirasını tehlikeye atmaması için alınacak önlemleri tespiti ve yaratacağı sorunların çözüm
önerilerinin geliştirilmesi için, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince
Meclis araştırması açılmasını arz ederiz.
1 - Mehmet Sevigen

(İstanbul)

2- Vahit Çekmez

(Mersin)

3- Şevket Arz

(Trabzon)

4- Yaşar Tüzün

(Bilecik)

5- Şefik Zengin

(Mersin)

6- Mehmet Ali Özpolat

(İstanbul)

7- Abdurrezzak Erten

(İzmir)

8- Mehmet Boztaş

(Aydın)

9- Mustafa Özyurt

(Bursa)

10- Nuri Çilingir

(Manisa)

11- Türkân Miçooğulları

(İzmir)

12- Mehmet Ali Arıkan

(Eskişehir)

13- Ahmet Küçük

(Çanakkale)

14- İzzet Çetin

(Kocaeli)

15- Erol Tınastepe

(Erzincan)

16- Nejat Gencan

(Edirne)

17- İsmail Değerli

(Ankara)

18-Hakkı Ülkü

(İzmir)

19- Ali Oksal

(Mersin)

20- Mehmet Vedat Yücesan

(Eskişehir)

21- İsmet Atalay

(İstanbul)

22- Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu

(Ankara)

23- Atilla Kart

(Konya)

24- Necati Uzdil

(Osmaniye)

25- Mehmet Küçükaşık

(Bursa)

26- Mehmet Yıldırım

(Kastamonu)
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Gerekçe:
Anayasamıza göre, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Başkenti Ankara'dır. Bu hüküm
Anayasamızın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez bir hükmüdür. Cumhurbaşkanlığının,
yasama organının, Başbakanlığın, merkezî idarenin başkentte olmasının anlamı, cumhuriyetin kurul
ması, saltanatın yıkılması ve Millet Meclisinin kurulmasıyla vücut bulan "millî egemenlik"te gizlidir.
Ankara'nın başkent oluşu, ülkenin bağımsızlığını, ulusun özgürlüğünü ortadan kaldıran ve
ulusun geleceğini tehlikeye atan saltana ve İstanbul hükümetine karşı, millî iradenin ve Ankara
hükümetini bağımsızlık ve kurtuluş mücadelesinin eseridir.
Ne yazık ki, cumhuriyetin kuruluş tarihine ve felsefesine aykırı, İstanbul'u gönüllerdeki baş
kent olarak algılayan, hatta algılamanın ötesine geçen fiilî durumlara rastlanmaktadır.
Zamanının büyük kısmını İstanbul'da geçiren, "Ankara'ya ısınamadığını" sık sık ifade eden
Başbakan, ABD Başkanı Bush'un tavsiyesine uyarak, İstanbul'da TBMM yönetiminde bulunan
Dolmabahçe Millî Sarayının müştemilatı olan "Musahiban" bölümünü, eski Beşiktaş Kaymakam
lığı binasını restore ettirerek Başbakanlık binası haline getirmiştir.
Buraya iskele hazırlatmış, Osmanlı devlet erkânı gibi, deniz yoluyla Üsküdar'dan Beşiktaş'a
geçmeyi, saltanat şaşaasıyla görev yapma arzusuyla tutuşmaktadır.
Tek adamın ve tek parti iktidarının fikirleri, hayalleri ve çıkarları etrafında yapılan çalışmalar
sonucunda, etkisi bu yüzyıla kadar süren karmaşa ve olumsuz gelişmelere yol açılmıştır.
Geçmişte yaşanılan acı tecrübeler, Başbakanın kişisel hayalleri ve planlarını hayata geçirmek
için İstanbul'u üs yapması, kaygıları daha da artırmaktadır. İstanbul'un tarihsel ve kültürel mirasının
yeni imarlaşma, tahsis, özelleştirme, satış gibi adlar altında rant için tahrip edileceği ihtimalini cid
dîye alarak, önlemler geliştirme ihtiyacını doğurmaktadır.
Kamuoyunda İstanbul'un tahrip edileceğine dair kaygıları artıran bazı projeler şöyledir:
Sarıyer Bahçeköy'de Musevî cemaatine arazi tahsisi, ABD'ye hidrojen gazı üretim tesisi için
yer tahsisi, İstinye Tersanesinin yabancılara tahsisi;
Tarihî okulların, Beşiktaş Lisesi, Denizcilik Meslek Okulu, Kabataş Lisesi gibi, otel yatırımı
için tahsisi, Kuruçeşme sahildeki park alanına yapı izni verilmesi;
Beykoz Kundura Fabrikası, Beykoz Göğüs Hastanesi, Paşa Limanı Tekel depoları, Haydarpaşa
Limanı, Salıpazarı Denizcilik İşletmeleri depoları, Haliç ve Camialtı Tersaneleri, Taşkızak Ter
sanesi, Şişli Eftal Hastanesi, Taksim İlkyardım Hastanesi, Beyoğlu Kuledibi Göz Hastanesinin
çeşitli adlar altında özel kişi ve firmalara tahsisi projeleri.
Hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetinde, şehirlerle ilgili sorunları çözmekle görevli ve yet
kili idarî birimler ile yerel yönetimler mevcuttur. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanının İstanbul'a Baş
bakanlık hizmet binası açarak, danışmanlarıyla, memurlarıyla TBMM'nin yönetimdeki millî saraya
ait tarihî binaya yerleşmesi, yerel yöneticiler üzerinde açık bir baskı yaratacağı gibi, yaratacağı İs
tanbul'un fiilî belediye başkanı görüntüsüyle de, devleti, anayasal kurumları zedeleyicidir.
Bu uygulamanın, TBMM'nin 85 inci kuruluş yıldönümü olan ve egemenlik yılı ilan edilen
2005 yılı içinde gerçekleşmesi de üzüntü vericidir.
Tüm bu gerekçelerle, Anayasamızın, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin başkenti Ankara ol
duğunu belirleyen amir hükmü mevcutken, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı fiilen
İstanbul'a taşıyan, bu amaçla, TBMM yönetiminde bulunan Dolmabahçe Sarayının müştemilatında
bulunan tarihî binaya yerleşmesiyle ortaya çıkan amaçlarının araştırılması, bu uygulamanın ve
burada yürütülecek çalışmaların, gerçekleştirmeye çalışılacak projelerin rant yaratmak uğruna, İs
tanbul'un tarihî ve kültürel mirasını tehlikeye atmaması için alınacak önlemlerin tespiti ve
yaratacağı sorunların çözüm önerilerinin geliştirilmesi için, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 vd.
maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ederiz.
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BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.
Önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüşmeler sırası geldiğinde yapılacaktır.
Sayın milletvekilleri, Meclis soruşturması önergesi vardır. Önerge bastırılıp sayın üyelere
dağıtılmıştır.
Meclis soruşturması önergesini okutuyorum:
3. - istanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 62 milletvekilinin, Türkiye Jokey Kulübü tarafın
dan düzenlenen at yarışı hâsılatından Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun pay almasını
engelleyerek görevlerini kötüye kullandıkları iddiasıyla Devlet Bakanı Güldal Akşit ve Tarım ve
Köyişleri Bakanı Sami Güçlü haklarında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/12)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Devlet Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun, Türkiye Jokey
Kulübü tarafından düzenlenen at yarışı hâsılatından yüzde 1 pay almasını engelleyerek, Türk Ceza
Yasasının 240 inci maddesi uyarınca görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle, Anayasanın 100 ün
cü, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca Devlet Bakanı Güldal Akşit ve Tarım ve Köyişleri Bakanı
Sami Güçlü hakkında Meclis soruşturması açılmasını arz ve teklif ederiz.
Saygılarımızla.
Kemal Kılıçdaroğlu

Hüseyin Ekmekcioğlu

Mehmet Ziya Yergök

İstanbul

Antalya

Adana

Mustafa Özyürek

Bülent Baratalı

Mehmet Mesut Özakcan

Mersin

İzmir

Aydın

Mehmet U. Neşşar

Naci Aslan

Gürol Ergin

Feridun Fikret Baloğlu

Yakup Kepenek

Muğla

Denizli
Ahmet Küçük
Çanakkale

Antalya

Ankara

Hakkı Ülkü

Hüseyin Bayındır

Mehmet Semerci

İzmir

Kırşehir

Aydın

Mustafa Özyurt

Birgen Keleş

Nurettin Sözen

Bursa

İstanbul

Sivas

Mustafa Gazalcı

Feridun Ayvazoğlu

Atila Emek

Denizli

Çorum

Antalya

Ahmet Yılmazkaya

Erol Tınastepe

Ali Arslan

Gaziantep

Erzincan

Muğla

Türkân Miçooğulları

Nadir Saraç

Ali Cumhur Yaka

İzmir

Zonguldak

Muğla

Mevlüt Coşkuner

Halil Ünlütepe

Abdurrezzak Erten

İsparta

Afyonkarahisar

İzmir

Vahit Çekmez

Şevket Arz

Şefik Zengin

Mersin

Trabzon

Mersin

Mehmet Boztaş

Mehmet Ali Ankan

Nuri Çilingir

Aydın

Eskişehir

Manisa
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İsmail Değerli

Nejat Gencan

Ankara

Ankara

Edirne

İzzet Çetin

Ali Oksal

Mehmet Vedat Yücesan

Muzaffer R.Kurtulmuşoğlu

Kocaeli

Mersin

Eskişehir

İsmet Atalay

Yaşar Tüzün

Selami Yiğit

İstanbul

Bilecik

Kars

Atilla Kart

Hüseyin Özcan

Mehmet Sefa Sirmen

Konya

Mersin

Kocaeli

Mehmet Tomanbay

Ali Rıza Bodur

Mustafa Yılmaz

Ankara

İzmir

Gaziantep

Bayram Ali Meral

Halil Tiryaki

Halil Akyüz

Ankara

Kırıkkale

İstanbul

Berhan Şimşek

Bülent Tanla

Fikret Ünlü

İstanbul

İstanbul

Karaman

Memduh Hacıoğlu

Osman Özcan

Zekeriya Akıncı

İstanbul

Antalya

Ankara

Mehmet Küçükaşık

Engin Altay

Mehmet Yıldırım

Bursa

Sinop

Kastamonu

Gerekçe:
2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun 18 inci maddesinin (h) bendin
de, "kanunla kurulmuş olan Spor - Toto, Millî Piyango gibi şans oyunları tertip eden kuruluşların
aylık hâsılatının yüzde l'inin Kuruma aktarılmasıyla elde edilecek gelirler Kurumun gelirleri arasın
da sayılmıştır.
Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Yasasındaki bu maddeye dayanarak kendisine
at yarışları hâsılatından pay ödemeyen Türkiye Jokey Kulübünü ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığını
mahkemeye vermiştir. Dava, 2002 yılında açılmıştır.
Ankara Altıncı İdare Mahkemesi, 23.10.2002 tarihli ve 2002/1337 sayılı kararında SHÇEK
Genel Müdürlüğünün talebini haklı bularak, Türkiye Jokey Kulübünün aylık hâsılatından SHÇEK
Genel Müdürlüğüne pay verilmesine oybirliğiyle karar vermiştir. Dolayısıyla, en geç 30 günlük süre
içinde yargı kararlarının uygulanması süreci başlamış olmaktadır.
Gerçekten de "korunmaya, bakıma veya yardıma muhtaç aile, çocuk, özürlü, yaşlı ve diğer
kişilere" hizmet götürülmesi ve bu hizmetlerin devamlılığının sağlanması, ancak sağlıklı ve sürek
li kaynakların bulunmasıyla mümkündür. Kaldı ki, "müşterek bahisler"den elde edilecek gelirlerle,
böyle ulvî bir görevin yerine getirilmesi de, sosyal devletin kaçınılmaz görevlerinden birisidir.
Ankara Altıncı İdare Mahkemesinin SHÇEK lehine verdiği karar, Tarım ve Köyişleri Bakan
lığı tarafından, Danıştay nezdinde yürütmenin durdurulması talebiyle temyiz edilmiştir. Danıştay
Onuncu Dairesi, 25.3.2003 tarihli ve 2003/636 sayılı kararıyla, yürürlüğün durdurulması talebini
oybirliğiyle reddetmiştir.
Ancak, SHÇEK lehine tüm bu gelişmeler olurken, Ankara 6. İdare Mahkemesi kararının uy
gulanmaması ve ayrıca, yargı kararını uygulamayanlar hakkında da suç duyurusunda bulunul
maması, özel bir avukatlık bürosu tarafından ilgili devlet bakanlığından istenmiştir.
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Devlet Bakanı Güldal Akşit, bu özel avukatlık bürosunun yazılı talebinin altına düştüğü bir
notla (4.8.2003 tarihli) SHÇEK Genel Müdürlüğüne yasaya aykırı işlem yapması talimatı vermiş
tir. Bu özel avukatlık bürosunun ortaklarından birisinin babası, halen Bakan olarak görev yapmak
tadır.
Yasaya aykırı bu talimata uyan SHÇEK Genel Müdürlüğü, Türkiye Jokey Kulübünden alması
gereken hâsılatı bugüne kadar alamamış ve aylık ortalama 1 trilyon liralık bir gelir kaybına uğramış
tır. Ayrıca, yine Güldal Akşit'in yazılı talimatı gereğince, yargı kararlarını uygulamayan Tarım ve
Köyişleri Bakanlığı yetkilileri hakkında da SHÇEK Genel Müdürlüğü suç duyurusunda bulun
mamıştır.
Davaya taraf olan ve Türkiye Jokey Kulübüne yargı kararlarını uygulaması için talimat ver
mesi gereken Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ise, davayı kaybetmesine karşın, tümüyle sessiz kalmış
ve bu tutumuyla yargı kararlarının uygulanmamasını sağlamıştır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığının
bu tutumu, bir yandan Anayasanın yargı kararlarının uygulanmasına yönelik amir hükmünün ih
laline yol açarken, öte yandan SHÇEK Genel Müdürlüğünün trilyonlarca liralık gelirden yoksun
kalması sonucunu doğurmuştur.
Yukarıda belirtilen gerekçelerle, Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesi uyarınca, görevini
kötüye kullandığı için, Devlet Bakanı Güldal Akşit ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü hak
kında Anayasanın 100 üncü, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca Meclis soruşturması açılmasını
Yüce Meclisin takdirlerine saygıyla sunarız.
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.
Anayasanın 100 üncü maddesinde ifade olunan "Meclis, bu istemi en geç bir ay içinde görüşür
ve karara bağlar" hükmü uyarınca, soruşturma önergesinin görüşülme gününe dair Danışma Kurulu
önerisi daha sonra Genel Kurulun onayına sunulacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 3 adet tezkeresi vardır.
Bu tezkereleri ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım.
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam)
3.- Avrupa Kıtası Habitat Global Parlamenterleri Bölgesel Konsey Başkanı Peter Götz ile UNHabitat İcra Direktörü Anna Tıbaijuka'nın, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Münir Erkal'ı, BMHabitat İdare Konseyi Toplantısına davetine icabetine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/782)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Avrupa Kıtası Habitat Global Parlamenterleri Bölgesel Konsey Başkanı Peter Götz ve
HABİTAT İcra Direktörü Anna Tibaijuka tarafından gönderilen davet mektuplarında, 4-8 Nisan
2005 tarihlerinde Kenya'nın Başkenti Nairobi'de yapılacak olan BM İnsan Yerleşimleri Programının
20 nci Oturumu çerçevesinde düzenlenen BM- HABİTAT İdare Konseyi Toplantısına Malatya Mil
letvekili TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Münir Erkal ismen davet edilmektedir.
Söz konusu davete icabet edilmesi hususu Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin
Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca Genel Kurulun tasvip
lerine sunulur.
Bülent Arınç
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
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İkinci tezkereyi okutuyorum:
4.- Türkiye Büyük Millet Meclisi ile İsveç Parlamentosu arasında Parlamentolararası Dostluk
Grubu kurulmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/783)
29 Mart 2005
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna
Türkiye Büyük Millet Meclisi ve İsveç Parlamentosu arasında parlamentolararası dostluk
grubu kurulması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki
3620 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca Genel Kurulun tasvibine sunulur.
Bülent Arınç
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Üçüncü tezkereyi okutuyorum:
5.- TBMM Dışişleri Komisyonu heyetinin, İsviçre Federal Parlamentosu Kantonlar Meclisi
Dış Politika Komisyonu Başkanının resmî davetine icabetine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/784)
29 Mart 2005
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna
İsviçre Federal Parlamentosu Kantonlar Meclisi Dış Politika Komisyonu Başkanının davetine
istinaden Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu heyetinin İsviçre'ye resmî bir ziyaret
te bulunması hususu Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki
3620 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca Genel Kurulun tasviplerine sunulur.
Bülent Arınç
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup oylarınıza sunacağım.
V.- ÖNERİLER
A) DANİŞMA KURULU ÖNERİLERİ
/.- Gündemdeki sıralama ile çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin Danışma
Kurulu önerisi
Danışma Kurulu Önerisi:
No.: 136
Tarihi: 29.3.2005
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 46 ncı
sırasında yer alan 580 sıra sayılı kanun teklifinin bu kısmın 2 nci sırasına, 205 inci sırasında yer alan
840 sıra sayılı kanun tasarısının 3 üncü sırasına, 207 nci sırasında yer alan 842 sıra sayılı kanun tek
lifinin 4 üncü sırasına alınmasının; 29.3.2005 Salı günkü birleşimde özel gündemde yer alan
(10/111,160,180) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun 829 sıra sayılı raporu ile (10/16)
ve (10/262) esas numaralı Meclis araştırması önergelerinin görüşmelerinin tamamlanmasından son
ra diğer denetim konularının görüşülmeyerek kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesinin ve 5 inci
sıraya kadar olan tasarı ve tekliflerin görüşmelerinin bitimine kadar çalışma süresinin uzatılmasının
Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür.
Bülent Arınç
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı
Haluk Koç
CHP Grubu Başkanvekili

Eyüp Fatsa
AK Parti Grubu Başkanvekili
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Danışma Kurulu önerisinin aleyhinde, Malatya Milletvekili
Sayın Süleyman Sarıbaş söz istemiştir.
Sayın Sarıbaş, buyurun.
Süreniz 10 dakikadır.
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Parlamento Danış
ma Kurulumuzun biraz önce okunan önergesi gereği, 580 sıra sayıda yer alan, Siyasî Partiler
Kanunumuzun geçici 16 ncı maddesini kaldıran yasa teklifinin 1 inci sırada görüşülmesi önerisinin
aleyhinde söz almış bulunuyorum; Yüce Meclisinizi saygıyla selamlıyorum.
Değerli arkadaşlar, Mecliste grubu bulunan iki siyasî partimiz, yani Cumhuriyet Halk Partisi
ile Adalet ve Kalkınma Partisi, ülkenin bunca devasa meselelerinde anlaşamazken, sonunda an
laşacak bir zemin buldular doğrusu. Anayasamızın birçok hükmünün demokratik ilkelere uygun ol
madığı, Siyasî Partiler Kanunumuzun birçok maddesinin demokratik süreci işletmekte tıkanıklıklar
ortaya koyduğu; yani, siyaset zemininin demokratikleşmediği bir dönemde, dokunulmazlıklar
üzerinde anlaşılamazken, başörtüsünde anlaşılamazken, yoksulluklar üzerinde anlaşılamazken ve
daha birçok demokratik meselede anlaşılamazken, iki partimiz çok ucuz bir meselede anlaştılar; bu
ucuz mesele, biz siyasî partilere, o da il genelinde yüzde 50'den fazla teşkilatlanmış siyasî par
tilerimize, hiç değilse, yakıt parası, posta parası, aydınlatma parası olacak bir parayı çok gördüler.
Kanun teklifinin genel gerekçesine baktığınız zaman, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik
durum deniliyor; ama, Adalet ve Kalkınma Partimiz, bu ekonomik durum içerisinde 32 trilyon
lirayı, Cumhuriyet Halk Partimiz 18 trilyon lirayı kasalarına indiriyorlar -ki, biliyorsunuz, siyasî
partilerimiz Anayasamızın 68 inci maddesi gereği siyasetin, vazgeçilmez unsurları, demokrasinin
vazgeçilmez unsurları- anlaşacak konu bula bula, demokrasinin unsurlarından olan siyasî partilerin
ekonomik kanallarını tıkamakta buluyorlar. Niye; çünkü, siyasetin unsurlarını, demokrasinin unsur
larını ortadan kaldırırsanız, daha bir, antidemokratik uygulamalarınıza devam edersiniz. Bütün
mesele bu.
Mecliste grubu bulunan partilerimizin liderleri, önce tüzüklerini değiştirdiler, demokratik
hayatta milletvekillerini, milletin vekillerini susturmayı öğrettiler, sonra esnafımıza vergi üstüne
vergi koydular, esnafımızı susturdular, mazot parasıyla köylümüzün boynunu büktüler, onları sus
turdular ve eğer, şimdi, demokrasinin unsurlarından olan muhalefet yapabilecek partileri de sustururlarsa, meydan kendilerine kalacak zannediyorlar.
Değerli arkadaşlar, yakıt parasını kesersiniz, evimizden battaniye getirir, ısınırız, elektrik
paramızı kesersiniz, mum yakarız, hani o "idare lambaları" dediğimiz lambaların ışığında çalışırız,
su paramızı kesersiniz, evden su getiririz; ama, bizi susturamazsınız. Yaptığınız yanlışları, mem
leketin bunca devasa problemleri varken, çok ucuz, 1,8 trilyonlar üzerine kurarsanız, millet size "uf
kunuz bu kadar" der.
Bakın, Siyasî Partiler Yasamızdaki bu değişikliği Sayın Özal getirmişti. Özal, demokrat bir
adamdı; bütün siyasî partilerin devlet yardımı alması ve sermayenin baskısı altında olmaması için
demokrasinin temel unsuru olan siyasî partilerimizin, hiç değilse yakıt parasının, elektrik parasının
karşılanmasını istemişti. Özal'ın getirdiği bu demokratik anlayışı, demokratik açılımı, maalesef, Av
rupa Birliğine girdiğimiz, Avrupa Birliği sürecinin tartışıldığı bugünlerde...
ŞEVKET ARZ (Trabzon) - Özal, partileri parçalamak için, CHP'yi parçalamak için getirdi
onları.
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Evet, Özal mı parçaladı, sizler mi parçalıyorsunuz, o bel
li değil. Neyse, tartışmaya girmiyorum kardeşim.
V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Özal ülkeyi parçaladı.
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SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Özal'ın keşke ufkuna kavuşabilseydiniz, keşke Özal'ın
kafasındaki Türkiye'yi hayal edebilseydiniz. Rahmetlik de zaten öyle diyordu "hayalime
kavuşamazlar" diyordu. Siz onun hayaline kavuşamazsınız; siz küçük hesapların adamısınız, küçük
hesaplar...
Bakın, para hesabı, bu Meclisin Parlamentosunda konuşulmaması gereken bir iş.
V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Prensesleri, prensleri o getirmedi mi?!
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - 1,8 trilyon lirayı, bu Meclisin partilere yaptığı yardımı
bu kürsüde konuşmamamız lazım. Ülkenin bunca devasa sorunu var, sen o sorunlardan bahset.
ŞEVKET ARZ (Trabzon) - Asgarî ücreti konuş.
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Ucuz işleri getirmeyin bu Parlamentoya; bu Parlamen
tonun işi değil. Milletin yoksulluğundan, milletin fakirliğinden, demokrasideki eksikliklerimizden
bahsedin.
ŞEVKET ARZ (Trabzon) - Ondan bahset, onu konuş.
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Neden bahsedin?.. Dokunulmazlık dediniz an
laşamadınız da parada mı anlaştınız, ucuz işte mi anlaştınız?
ŞEVKET ARZ (Trabzon) - Biz, onu iki yıl önce getirdik, sen neredeydin iki yıl önce?
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Bakın, gelecek seçim buralarda olmayacaksınız. Siyasette
bu tuzakları kuranlar, bu tuzakların altında hep ezilmişlerdir. Gelecek seçim burada başkaları olacak.
Ben, size, milletvekili arkadaşlarıma, bir demokratik anlayış içerisinde, bir demokrasi kültürü
içerisinde muhalefet görevi yapan ve demokrasinin ana unsuru olan siyasî partilerimizin, hiç değil
se, yakıt, elektrik, ısınma gibi giderlerinin devlet tarafından karşılanmasının demokrasinin ana özü
olduğunu söylüyorum.
V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Ne ilgisi var bunun Özal'la?
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Bunu Özal getirdiği için söylüyorum.
V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Kurban olduğum, Özal'la ne ilgisi var?
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, başka şeylerde anlaşalım. Bu,
siyasette gerginlik getirir. Haa, siyasette gerginlik istiyorsanız, onu gereriz.
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Ger yahu!
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Ama, biz, üslup olarak da duruş olarak da siyasette ger
ginliğin eski siyaset anlayışı olduğuna inanıyoruz. Yeni siyaset anlayışında... Uzlaşma kültürü, çok
güzel bir kültür; ama, böyle ucuz şeylerde değil, milletin acil ihtiyacı olan, ülkenin acil ihtiyacı olan
demokratik açılımlarda bu anlaşmayı, bu hoşgörüyü paylaşmamız lazım. Ne olur yani bir siyasî par
timiz 1,8 trilyon lira alırsa? 32 trilyon alıyorsunuz... Ülkenin ekonomik durumu kötüyse, buyurun,
geçici 1 inci maddeyi kökten kaldıralım, hiçbir parti devletten para almasın; milletimiz onu istiyor,
onu yapalım.
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Siz de gidin...
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Hayır... Sayın Ali Topuz 18 trilyonu cebe indirecek,
muhalefet de yapmayacak, burada koltuk değnekliği yapacak iktidara...
ŞEVKET ARZ (Trabzon) - Sen ne kadar indirdin cebe?
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - ...halbuki diğer partilerimiz bunları kullanmayacak...
Eğer adaletiniz buysa, eğer vicdanınız buna elveriyorsa, eğer yüreğiniz buna yetiyorsa, biz o 1,8 tril
yonu bu halkımızdan tedarik ederiz.
Hepinize saygılar sunuyorum.
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Sarıbaş.
Danışma Kurulu önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir,
Sayın milletvekilleri, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda bağımsız milletvekillerine bir
üyelik düşmektedir. Bu Komisyona üye olmak isteyen sayın bağımsız milletvekillerinin 1 Nisan
2005 Cuma günü saat 18.00'e kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yazılı olarak baş
vurmalarını rica ediyorum.
Gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına geçiyoruz.
Genel Kurulun 24.3.2005 tarihli 75 inci Birleşiminde alınan karar gereğince, bu kısımda yer
alan İğdır Milletvekili Dursun Akdemir ve 45 milletvekili, Eskişehir Milletvekili Cevdet Selvi ve
23 milletvekili ile Konya Milletvekili Orhan Erdem ve 45 milletvekilinin önergeleri üzerine, çocuk
ları sokağa düşüren nedenler ile sokak çocuklarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken ted
birlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarın
ca kurulmuş bulunan (10/111,160,108) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun 829 sıra
sayılı raporu üzerindeki genel görüşmeye başlıyoruz.
VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER
/.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR ve 45 milletvekili, Eskişehir Milletvekili Cevdet SEL
Vİ ve 23 milletvekili ile Konya Milletvekili Orhan ERDEM ve 45 milletvekilinin, Çocukları Sokağa
Düşüren Nedenlerle Sokak Çocuklarının Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin
Belirlenmesi Amacıyla Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve (10/111,160,108) Esas
Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (S. Sayısı : 829) (x)
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. Burada.
Sayın Komisyon?.. Burada.
İçtüzüğümüze göre, Meclis araştırması komisyonunun raporu üzerindeki genel görüşmede ilk
söz hakkı önerge sahiplerine aittir. Daha sonra, İçtüzüğün 72 nci maddesine göre, siyasî parti grup
ları adına birer üyeye, şahısları adına iki üyeye söz verilecektir. Ayrıca, istemleri halinde, komisyon
ve hükümete de söz verilecektir. Bu suretle, Meclis araştırması komisyonu raporu üzerindeki genel
görüşme tamamlanmış olacaktır.
Konuşma süreleri, komisyon, hükümet ve siyasî parti grupları için 20'şer dakika, önerge sahip
leri ve şahıslar için 10'ar dakikadır.
Komisyon raporu 829 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.
Rapor üzerinde söz alan sayın milletvekillerinin isimlerini okuyorum:
Önerge sahibi olarak, İstanbul Milletvekili Sayın İnci Özdemir, İğdır Milletvekili Sayın Dur
sun Akdemir.
Gruplar adına, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Eskişehir Milletvekili Sayın Cevdet Sel
vi, AK Parti Grubu adına Konya Milletvekili Sayın Orhan Erdem.
Şahısları adına ise, Adana Milletvekili Sayın Recep Garip ve İstanbul Milletvekili Sayın Güldal Okuducu.
Komisyon adına ise, İçtüzüğümüz gereğince, Komisyon Başkanı Siirt Milletvekili Sayın Öner
Ergenç.
(x) 829 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.
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Genel Kurulun bilgilerine sunulmuştur.
İlk söz, önerge sahiplerinden İstanbul Milletvekili Sayın İnci Özdemir'e aittir.
Buyurun Sayın Özdemir. (AK Parti sıralarından alkışlar)
Süreniz 10 dakikadır.
İNCİ ÖZDEMİR (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün, çocukları sokağa
düşüren nedenler ile sokak çocuklarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belir
lenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergeleri ve (10/111, 160, 108) esas numaralı Meclis Araştırma
Komisyonu raporunun görüşülmesi nedeniyle, önerge sahipleri adına söz almış bulunuyorum;
hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmama başlamadan önce, Mersin'de şanlı bay
rağımıza yönelik hain girişimi nefretle kınıyor, lanetliyorum. Bağımsızlığımızın sembolü olan şan
lı bayrağımız, dünya durdukça, başlarımızın üzerinde dalgalanmaya devam edecektir.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; "sokak çocuğu" olarak adlandırdığımız ve maalesef, bir
kısmı da madde bağımlısı olan çocuklarımız, başta büyük şehirler olmak üzere, tüm ülkenin hızla
büyüyen bir sorunu haline gelmiştir. Çocuklarımızın sokak ortamından kurtarılması, korunması,
hem vicdanî bir sorumluluk hem de Anayasayla belirlenmiş bir görevdir. Ayrıca, bugün kendileri
risk altında bulunan bu çocuklar, yarın tüm toplum için büyük risk oluşturacaktır.
Bu sorunun köklü bir çözüme kavuşturulabilmesi için, iktidar-muhalefet, alınması gereken ted
birlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasını istedik. Kurulan Meclis araştırması
komisyonu, 26.10.2004 tarihinden başlayarak önemli çalışmalar yaptı ve bir Meclis araştırma
raporu hazırladı. Komisyon, araştırma önergelerinde yer alan hususlar hakkında bilgi edinmek
üzere, ilgili kamu ve özel kuruluş temsilcileriyle görüşerek, konuyla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi
temin etti ve Gaziantep, Kahramanmaraş, Antalya, İstanbul, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana, Mersin,
Ankara ve İzmir'de, yerinde incelemelerde bulundu ve araştırmaların sonuçlandırılmasına esas
olacak raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisine arz etti. Yapılan araştırmalar, önergelere konu
olan endişelerimizin ne denli doğru olduğunu göstermektedir.
Çocukları sokağa iten başlıca sebepler özetle şöyle sıralanabilir: Göç ve buna bağlı çarpık ve
sağlıksız yerleşme, yoksulluk, kontrolsüz nüfus artışı, ailenin eğitimsizliği, parçalanmış aile yapısı,
sokakta zorla çalıştırma, aileiçi şiddet ve geçimsizlik, fiziksel, duygusal, cinsel, ekonomik istismar,
sevgisizlik, ilgisizlik, çocuk haklarının yeterince hayata geçirilememiş olması, gelir dağılımındaki
adaletsizlik, biraz da bu başlıklara bağlanabilecek okullaşmaya karşı isteksizlik.
Bu başlıklar altında toplanabilecek sorunlarla ilgili, özellikle, daha yoğun sorun olan illerde
sağlıklı bir veri tabanı bulunmadığı, problemin kaynağı olan aileye yönelik koruyucu, önleyici
çalışmaların yetersiz olduğu, özellikle, son zamanlarda başarılı çalışmalar yapan Sosyal Hizmetler
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün personel sayısının yetersiz, mevcut personelin de
demoralize olduğu, UMATEM, çocuk mahkemeleri ve çocuk ıslah evleri sayısının yetersizliği
görülmektedir. Bu alanda en geniş çalışmanın İstanbul İlinde uygulanan çocuk koruma modeli ol
duğu, eksikliklerinin desteklenilerek giderilmesi gerektiği de tespit edilen konular arasındadır.
Problemi ana hatlardan biraz daha özellik gösteren konulara kaydırdığımızda, aile ortamında
ve eğitim kurumlarında yaşadığı olumsuz iletişim, çocuğun korunma beklentisi duyduğu yetişkin
lere ilişkin güvenini kaybetmesine ve tamamen arkadaşlarına yönelerek, bir yetişkinin yol gös
tericiliğinden uzaklaşmasına neden olmaktadır. Bu tür durumlarla karşı karşıya kalan çocuklar, et
kisi altında kaldıkları akran gruplar nedeniyle, çok tehlikeli olmasına rağmen, sokak ortamını cazip
bulmaya başlamaktadır.
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Aile ortamının sağlıksızlığı çocuğu aile bütçesine katkı için zorlamakta, çocuk ruhsal ve zihin
sel açıdan sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Öyle ki, bağımlılık kazanmasına neden
olacak işlerde de çalıştırılabilmektedirler.
Para kazandığı için kendisini bir yetişkin gibi görerek gittikçe evden uzaklaşan çocuk, ne bir yetiş
kin olabilmekte ne de iş ortamına uyum sağlayabilmektedir. Sonuçta, bazen, sınırsız ve sorumsuz özgür
lüğü seçerek, sosyal yaşamdan tamamen kopmakta ve sokakta yaşamayı tercih eder hale gelmektedir.
Genel olarak, çocuklar, üç kategoride değerlendirilmektedir. Sokak çocuğu olmaya aday olan
lar, yani, aileleriyle oturan ve sokakta çalışan çocuklar; aile desteği yetersizlik ve süreklilik gös
terenler, yani, sokaktaki çocuklar; aile desteğinden tümüyle yoksun olanlar, yani, sokak, sokağın
çocukları. Bu gruplar içindeki sokakta yaşayan veya sokakta çalışan çocuklar, büyük riskler ve teh
ditler altındadır. Sevgi, ait olma, güven ve korunma gibi gereksinimlerini komün hayatı şeklinde
sokaktaki yaşamda bulan çocuklar, bazen, sokakta çetelere karışarak yankesicilik, gasp, hırsızlık ve
cinayet gibi olaylara yönlendirilmektedirler, bazen de, maalesef, fuhşa zorlanmaktadırlar.
Sokak çocukları genellikle hareket halinde olduklarından, sayıca kesin bir rakam söylemek im
kânımız yoktur; ancak, bazı veriler gözönüne alındığında, gecekondu yaşamının çocukların sokağa
inmesinde etken olduğunu görmek mümkün olmaktadır.
2003 yılının ilk 11 ayında sokakta yaşama, evden kaçma, kayıp, buluntu, terk, suç mağduru,
suç işlediği şüphesiyle yakalanılıp getirilen çocuk sayısından 0-18 yaş grubu için -88 313 oldu- bu
çocuklardan -ki, burayı dikkatlerinize sunuyorum- 12 911'inin 0-10 yaş arası, 75 402'sinin ise 1118 yaş grubunda olduğu öğrenilmektedir. Bu çocuklardan 26 048'i sigara, 3 253'ü alkol, 1 175'i
çözücü, 1 905'i yapıştırıcı bağımlısı, 399'u uyuşturucu, 568'i hap kullanıcısı, yüzde 56 gibi büyük
bir kısmı olan 43 526'sının ise hiçbir madde kullanmadığı Emniyet Genel Müdürlüğünün çocuk bil
gi formları verileridir.
2004 yılı verilerine göre ise, polis bölgesinde işlenen suçların yılda ortalama 400 000 civarın
da olduğu, bunun yüzde 40'ına yakınının 0-18 yaş grubu çocuklar olduğu ve suça karışma oran
larının da hızla arttığı gözlemlenmektedir.
Ağırlıklı olarak sosyoekonomik sorunlar sonucu gelinen bu problemin çözülmesine yönelik
tedbirler geciktirilmeden alınmadığı takdirde, on yıl sonrasının çok daha büyük ve organizeli suç
potansiyeline gebe olduğu, işlenecek suçların profilinin kapkaç suçlarını aratacak noktaya gelme is
tidadı taşıdığı, Emniyet yetkililerinin ifadesidir.
Ancak, suç işlemenin son aşama olduğu ve bu nedenle, sorunun sadece bir güvenlik sorunu
gibi algılanmasının büyük bir yanılgı olacağı da açıktır. Bu nedenle, tedbirler çok yönlü düşünül
melidir ve soruna, köklü çözüm önerileriyle yaklaşılmalıdır.
Elbette, sorunun kolayca çözümü beklenmemelidir. Zira, sorunların çözümünde karşılaşılacak
engeller vardır. Örneğin, kaynak yetersizliği, mevcut politikaların yetersizliği, mevcut kurumsal
yapının sorunun sahiplenilmesinde ve çözümünde yetersiz kalması, personel yetersizliği, ulusal ve
yerel bazda kurumlararası eşgüdümün yetersiz olması vesaire gibi.
Tabiî, bu engeller aşılacaktır, aşılmalıdır. Yapılan çalışma sonucu çözüm önerileri büyük öl
çüde saptanmıştır. Bunları eğer sıralamak gerekirse -üç maddeyle- değiştirici ve geliştirici boyut,
koruyucu ve önleyici boyut, tedavi edici ve rehabilitasyon boyutu olarak tespit etmek mümkündür
ve komisyon tarafından üç ana başlık altında toplanan öneriler hayata geçirilebildiği takdirde,
inanıyorum ki, sokakta yaşayan, çalışan çocuklarla ilgili sorun büyük ölçüde çözüme doğru
gidecektir.
Yıllardır, soruna çözüm getirmek üzere çalışmalar yapan, maddî, manevî büyük katkılar sağ
layan sivil toplum kuruluşlarına, yerel yönetimlere, üniversiteler ve uluslararası kuruluşlar ile diğer
kamu kurum ve kuruluşlarına, milletin vekili olarak sonsuz şükran ve teşekkürlerimi sunuyorum.
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Bu konuda üzerimize düşeni yapmak da, konuşmanın başlarında söylediğim gibi, hem vicdanî
bir sorumluluk hem de Anayasayla belirlenmiş bir görevdir diyorum, Yüce Heyetinizi en derin say
gılarımla selamlıyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özdemir.
Önerge sahibi olarak ikinci söz isteği, İğdır Milletvekili Sayın Dursun Akdemir'e aittir.
Buyurun Sayın Akdemir.
Süreniz 10 dakika.
DURSUN AKDEMİR (İğdır) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 829 sıra sayılı çocukları
sokağa düşüren nedenler ile sokak çocuklarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbir
lerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis araştırması komisyonu raporu üzerinde önerge sahibi
olarak söz almış bulunmaktayım. Sözlerime başlamadan önce, şahsım ve Doğru Yol Partisi adına
Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.
Değerli milletvekilleri, komisyon raporunun amacına ulaşması için, izninizle, bu konuda
kurulan Meclis araştırması komisyonunun nasıl kurulduğunu kısaca özetlemek istiyorum. İlkönce
benimle birlikte 45 milletvekili arkadaşım, 13 Haziran 2003 tarihinde sokak çocuklarının sokak or
tamından kurtarılabilmesi amacıyla, sorunun köklü çözüme kavuşturulması için bir Meclis araştır
ması önergesi verdi. Milletvekili arkadaşlarımızın konuya ilgi göstermelerinden dolayı, milletvekili
arkadaşlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ayrıca, ikinci önergeyi Sayın Cevdet Selvi ve 22
arkadaşı, üçüncü önergeyi Sayın Orhan Erdem ve 22 arkadaşının vermesiyle konu, gündemde önem
kazandı ve bu arada, Meclis Başkanımızın konuya gösterdiği özel ilgi nedeniyle bir an önce Mec
lis gündemine gelmesi sağlandı. Bu nedenle, Meclis Başkanımıza ve önerge sahibi arkadaşlarıma
teşekkür ediyorum.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet Meclisinde, 20 Nisan 2004 tarihin
de, yukarıda sözünü ettiğim önergelerimiz birleştirilerek görüşülmüş ve Meclisin 805 sayılı kararıy
la, önergemizde belirtilen hususları araştırmak üzere bir Meclis araştırması komisyonu kurulmuş
tur. 10 Haziran 2004 tarihindeki Genel Kurul birleşiminde komisyona üye seçimi yapılmıştır. Bu
tarihleri söylememin sebebi, aradan uzun süre geçti çünkü. Ancak, yaklaşık elli gün sonra komis
yon üyeleri tespit edilebildi ve komisyon, çalışmaya başladıktan dört ay sonra -ki, iyi bir zamandaraporunu hazırladı ve rapor, bugün Genel Kurula geldi. Burada tüm iyi niyetimize ve gayretimize
rağmen, Meclis Başkanımızın öncelik tanımasına rağmen, ilk önergeyi verdiğimiz 13 Haziran 2003
tarihinden sonra iki yıla yaklaşan bir süre içerisinde komisyon raporu Genel Kurula ancak
inebiliyor. Bunun ne kadar çok uzun bir süre olduğunu takdirlerinize sunuyorum. Bu süre içerisin
de, zaten mevcut sorun tam bir tehlike haline dönüşmüş, sokak şartlarının yetiştirdiği gençler, kapkaç, hırsızlık, soygun ve cinayet mangaları oluşturmuşlardır.
Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Siirt Milletvekili Sayın Öner Ergenç başkan
lığında oluşturulan araştırma komisyonu dört ay gibi bir sürede çalışmasını tamamlamış, geniş ve
kapsamlı bir çalışma yaparak hazırladıkları raporu huzurlarınıza sunmuştur.
Başta Komisyon Başkanı Sayın Öner Ergenç olmak üzere, tüm komisyon üyeleri ve çalışma
arkadaşlarına, özverili çalışmalarından dolayı burada teşekkür ediyorum.
Sokak çocuğu olarak adlandırılan binlerce çocuğumuz, görünürde büyük şehirlerin, gerçekte
ise ülkemizin kanayan ve gittikçe de büyüyen bir yarası haline dönüşmüştür.
Esasen, konuya geçmeden önce, daha evvel Genel Kurulda görüşülen çok sayıda araştırma
komisyon raporlarıyla ilgili şu soruları sormamız gerekiyor: Bu raporlar, hükümet tarafından dik
kate alınarak Bakanlar Kurulu gündeminde müzakere edilmiş midir? Raporlar hakkında ilgili
bakanlıklardan görüşler alınmış mıdır? Araştırma komisyonu raporlarıyla ilgili olarak bugüne kadar
herhangi bir işlem yapılmış mıdır? Başbakanlık veya bağlı kuruluşlar bünyesinde Türkiye Büyük
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Millet Meclisinin denetimini takip eden özel bir birim bugüne kadar niçin oluşturulmamıştır? Tür
kiye Büyük Millet Meclisi araştırma komisyonu raporlarının yasal ve idarî düzenlemelere yan
sıması hangi seviyededir?
Bu soruların cevabı sağlıklı bir şekilde verilmediği takdirde, burada araştırma komisyonu
raporlarını görüşeceğiz, yapılan konuşmalar tutanaklara geçecek, biz de görevimizi yaptığımızı
düşüneceğiz!
Komisyon raporunda belirtilen sorunları ve çözüm önerilerini yasal mevzuatlarımıza yerleştir
mediğimiz sürece, tüm bu çalışmalar boşlukta kalacak ve konuşulmaya devam edilecektir.
Bu sorunlara köklü ve kalıcı çözümler üretebilmek için, mutlaka, komisyon raporlarına
gereken önemin ve önceliğin verilmesi gerekmektedir.
Değerli milletvekili arkadaşlarım, çocukların sağlıklı olarak doğması, büyümesi, beslenmesi ve
eğitilmesi, çocuk haklarının temelini teşkil eder. Bu husus, Birleşmiş Milletler ve uluslararası top
lantılarda garanti altına alınmış ve ilgili sözleşmeler ülkemiz tarafından da kabul edilmiştir.
Anayasamız da bu konuyu güvence altına almıştır.
Ben, burada, bana verilen kısa sürede bütün sorunları, çözüm önerilerini ve sorunları çözecek
kurumları tartışacak değilim; fakat, şunu vurgulamanın yararlı olacağına inanıyorum: Bizim Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sokak çocuklarıyla ilgili verdiğimiz önergeden sonra, top
lumda duyarlı kesimler ve kuruluşlar konuya ilgi duymuş, faydalı çalışmalar başlamıştır. Bu arada,
Denizli Milletvekili Sayın Mehmet Yüksektepe, çocuk ve şiddet çalışma grubunun çalışmalarıyla
Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bir konferans düzenlenmesine vesile olmuş, konferan
sı bazı milletvekilleri ve Devlet Bakanı Sayın Güldal Akşit Hanımefendi de izlemişlerdir. Toplan
tının bitiminde, tarafımızdan, somut sonuçlara ulaşacak bir çalışmanın yapılması önerilmiş, Sayın
Akşit öneriye ilgi duymuş ve bir toplantı düzenleyerek bundan sonra bu çalışmanın "şiddeti önleme
platformu" adı altında sürdürülmesinin karar altına alınmasına vesile olmuştur ve bu kapsamda bir
ulusal eylem planının gerekliliği vurgulanmıştır.
Şiddeti önleme platformunun dört altkomisyon altında çalışması kararlaştırılmış, dördüncü komis
yonda, yani, koordinasyon ve işbirliği alt çalışma grupları içinde komisyon alt çalışma grubunun baş
kanlığını tarafım yürütmüştür. Koordinasyon ve işbirliği alt çalışma grubunda benimle birlikte Hacet
tepe Üniversitesinden Prof. Dr. Gülsev Kale ve Doç. Dr. Songül Yalçın'ın çalışması planlanmıştır.
Başkanlığını yürüttüğüm alt çalışma grubumuz 10 Ağustos 2004 ile 27 Ekim 2004 tarihleri
arasında farklı zamanlarda toplanarak, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili sivil toplum ör
gütlerinin temsilcilerinin katılımı ve üniversitelerden alınan yazılı görüşleri de değerlendirerek, şid
deti önleme platformu koordinasyonu ve işbirliği alt çalışma grubu sonuç kararları oluşturulmuştur;
birtakım yeni öneriler getirilmiştir. En çarpıcı önerimiz, 2005 yılını şiddetle mücadele yılı olarak
ilan edilmesi olmuştur.
Grubumuzun sonuç kararları raporu 1 Kasım 2004 tarihinde Devlet Bakanımız Sayın Güldal
Akşit Hanımefendiye arz edilmiştir. Bu rapor, ayrıca, sokak çocuklarıyla ilgili olarak kurulan Araş
tırma Komisyonu Başkanı Sayın Öner Ergenç'e de takdim edilmiştir. Söz konusu rapor, 18 Mart
2005 Cuma günü de, tüm milletvekili arkadaşlarımızın değerlendirmeleri için e-maillerine gönderil
miştir. Burada, bu raporu hazırlama ve çalışma ortamını sağlayan Sayın Güldal Akşit Hanımefen
diye teşekkürlerimi sunmayı bir borç biliyorum.
Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; başta İstanbul ve Ankara olmak üzere, hızla
büyüyen şehirlerimizde, sevgisiz ve ilgisiz büyüyen, sokakta yaşamayı kendisi için kurtuluş yolu
zanneden çocuklarımızın içler acısı durumu için, acil çözüm yollarının bulunması gerekiyor. Yani,
bu mesele, kalıcı bir şekilde neşter vurulmadığı takdirde, her geçen gün kangrenleşme eğilimi gös
terecektir. Eğer, bugünden etkili tedbirler alınmazsa, sokakta yaşayan çocuklarımızı bekleyen
gelecek hakkında iyimser tahminlerde bulunmak bir hayli zor görünmektedir.
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Değerli arkadaşlarım, bugün itibariyle, sokakta yaşayan çocukların sorunlarının çözümüne
yönelik yürürlükte bulunan yasalarımızın yetersiz olduğu ve beklenen sonuçlara ulaşılamadığını
hepiniz bilmektesiniz. Ülkemizde, çocuğun korunmasıyla ilgili sorunların çok büyük bir kısmı,
yasalarda öngörülen örgüt ve kurumların kurulmaması ve yasaların gereği gibi uygulanamamasından kaynaklanmaktadır. Ülkemizde, çocukların daha iyi korunmasının sağlanması amacıyla, bazı
yasal, yönetsel, toplumsal önlemlerin bir an önce alınması gerekiyor. Çocukların korunması
konusunda atılacak en önemli adım, bu alandaki tüm kanunları bir çerçeve içerisinde toplayan
çocuk yasasının çıkarılmasıdır. Çıkarılacak olan bu yasada, yükümlü kuruluş olan sosyal hizmetler
il müdürlüğünün, görevli kuruluş olan mülkî amirlerin, sağlık kurum ve kuruluşlarının, genel kol
luk kuvvetlerinin, belediye ve zabıta memurlarının yetki ve sorumluluklarının iyice belirlenerek, iş
birliği içerisinde çalışmaları sağlanmalıdır.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Mikrofonu açıyorum Sayın Akdemir; tamamlayın lütfen.
DURSUN AKDEMİR (Devamla) - Müsaade ederseniz efendim, bu konuda çalışmalarım var;
tamamlayacağım.
Çocuğun gelişmesine en uygun ortamın aile ortamı olduğu dikkate alınarak, Aynî ve Nakdî
Yardım Yönetmeliğinin öngördüğü imkânlardan daha fazla ailenin yararlanması sağlanmalı ve bu
yönetmelikteki gerekli değişiklikler yapılarak yardım miktarı artırılmalıdır.
Sonuç olarak, yukarıda da belirttiğimiz gibi, çocukların korunması için gerekli olan yasal
düzenlemeler süratle yapılmalı, uzun zaman gerektiren ve pahalı olan, tedavi edici ve rehabilite
edici önlemlerden ziyade, koruyucu ve önleyici önlemler hızla alınmalıdır. Bunun için ana-baba
eğitimi, aile-çocuk eğitimi ve çevre iyileştirme programlarının hayata geçirilerek toplum merkez
lerinin kurulması, eğitim hizmetlerinin yanında boş zamanlan değerlendirme, sportif etkinlikleri
yürütme gibi işlevleri yerine getiren gençlik merkezlerinin oluşturulması zorunludur.
Sayın arkadaşlarım, Değerli Başkanım; yukarıda saydığım sorunlara çözüm getirmek için, AB
standartlarına ulaşmayı arzulayan Türk Milleti, yakın gelecekte gençliği olacak olan çocuğunu çok
çok önemsemelidir. Bu nedenle, her yurttaşa özel görevler düşmektedir.
Aile yapımızın sağlamlaştınlarak korunması gerekli görülmektedir. Hızlı iletişim ve gelişim,
değişimi zorlamaktadır. Bu zorlama karşısında eğitimi yetersiz, beslenmesi yetersiz, ekonomik
gücü zayıf toplum kesimlerinde, aile içinde çocuklar ihmal görmekte ve geleceğe yeterli bir şekil
de hazırlanamamaktadır.
Bu olumsuzlukların giderilerek, genç nüfusun Türkiye'nin potansiyel kalkınma gücüne dönüş
türülebilmesi için acil ve özel önlemler almak kaçınılmaz olmuştur.
Sayın milletvekili arkadaşlarım, bu kapsamda, Sayın Öner Ergenç Başkanlığındaki komis
yonun hazırlamış olduğu rapor önemlidir, üzerinde durmamız gerekiyor.
Raporun elimize geç ulaşmasından dolayı, zaman kısıtlığı nedeniyle, önerge sahibi olarak, raporu
ayrıntılı bir şekilde inceleme fırsatı bulamadım. Komisyonda bana görev verilmediğini, burada, aynca
belirtmek isterim. Halbuki, demokratik tolerans ve teamüller gözönüne alınarak, benim bu konudaki
çalışmalarımı açıklama fırsatı verilebilseydi, çok daha faydalı olabilirdim diye düşünüyorum.
Değerli arkadaşlarım, bu rapordaki önerilerin amaçlarına ulaşması açısından,
1- Toplumda çocuğu ve gençliği dikkate alarak, şimdiye kadar yapılan çalışmaların, toplumun
çağdaş normlarına ve gelecek beklentilerine cevap verecek hale getirilmesi amacıyla hazırlanmış
olan bu komisyon raporuyla eşgüdümü sağlanmalıdır.
2- Raporda önerilen yasal düzenlemeler yapılıp uygulamaya sokuluncaya kadar, 2005 yılının
"şiddetle mücadele yılı" olarak ilan edilmesi gerekir. Zaman geçirilmeden konuyla ilgili kurumlararası reorganizasyon sağlanmalıdır.
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3- Komisyon tarafından önerilen yasal düzenlemeler dikkate alınmalıdır.
4- Yasa çalışmaları yapılırken, Başkanlığını yürüttüğüm alt çalışma grubunda hazırlanan, Şid
deti Önleme Platformu Koordinasyon ve İşbirliği Alt Çalışma Grubu raporu da dikkate alınmalıdır.
5- Uğraşı alanı ana, baba, çocuk, aile olan, kurumlararası eşgüdümü gerçekleştirecek sosyal
hizmetler bakanlığı kurulmalıdır.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemiz açısından büyük bir sorun olan ve geleceğimiz
olan sokak çocuklarının sorunlarının, komisyon raporunda belirtildiği şekilde önlemlerin hükümet
tarafından dikkate alınacağını ümit ediyor; bu duygu ve düşüncelerle, Yüce Heyetinizi, tekrar, şah
sım ve Partim adına saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Akdemir.
Gruplar adına söz istekleri var.
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Eskişehir Milletvekili Sayın Cevdet Selvi; buyurun.
(CHP sıralarından alkışlar)
Süreniz 20 dakika.
CHP GRUBU ADINA M. CEVDET SELVİ (Eskişehir) - Sayın Başkan, saygıdeğer millet
vekilleri; hepinizi saygı ve sevgiyle selamlarım.
Bugün, çocukları sokağa düşüren nedenler ile sokak çocuklarının sorunlarının araştırılarak
alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla oluşturulan Meclis araştırması çalışmalarının
sonucundaki rapor üzerindeki görüş ve düşüncelerimi, şahsım ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubu
adına, sizlere aktarmaya geldim.
Değerli arkadaşlarım, Ocak 2004'te, uçucu ve uyuşturucu madde bağımlısı çocuklar, her geçen
gün kamu vicdanını sızlatan, Türkiye'nin her yerinde, başta büyük kentler olmak üzere, ciddî,
cinayetlere kadar giden, kullanılan, istismar edilen çocuklar, toplumu, toplum huzurunu, can ve mal
güvenliğini tehdit eder boyuta gelmişti. Uzun süre izledik, inceledikten sonra, acil olarak buna ön
lem gerektiğini, 2004 yılının ocak ayında, bir önergeyle, Meclis Başkanlığımıza sunduk ve değerli
milletvekilleri, bu önergenin kabul edilerek, incelenmesi, araştırılması, nedenlerinin bulunması ve
sorunların çözümü doğrultusunda bir komisyonun oluşturularak çalışmasına karar verdi.
Bu süre içerisinde, yaşanan olaylar, dikkati çekebilmek için, zaman zaman Başbakanlığa,
zaman zaman Eğitim, Sağlık ve özellikle İçişleri Bakanlıklarına soru önergeleri gönderdik.
Amacımız, bu olayın vahametini anlatmak; amacımız, bu olayın giderek kartopu gibi büyüyerek
önü alınması güç olan bir noktaya geleceğini tespit etmekti. Komisyonumuz, İktidar Partisinden ar
kadaşlarımız, Sayın İğdır Milletvekili arkadaşımız ve biz Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri,
olaya şu şekilde baktık: Bu çocukların, sokakta çalışan ve yaşayan çocukların sorununun belirli bir
bakanlık tarafından çözümü mümkün değil; akşamdan sabaha çözmek mümkün değil; kısa, orta,
uzun vadeli önlemlerin, programların, politikaların uygulanması gerektiğini biliyorduk ve biz, ağır
lıklı olarak da, acil çözüm gerektiren, sokakta çalışan ve yaşayan çocuklar arasında, suça itilmiş,
uçucu ve uyuşturucu bağımlısı haline gelmiş, hem kendisi sağlığından olmuş, geleceğini tehlikeye
atmış hem de çevresini tehlikeye sürükleyen çocuklar için acil bir önlem istedik.
Komisyonumuz özveriyle çalıştı. Bu çalışmalarımız süresinde, Bakanlar Kurulundan 5 bakan
koordineyi sağlamak üzere görevlendirildi, genelgeler çıkarıldı. 1967 yılında da bu konuyla ilgili,
çocuklara şefkat genelgesi çıkmış, belirli tarihler arasında, o haftanın da çocuklara şefkat haftası
olarak çıkan bir genelge vardı.
Bu genelgelerin, bu çalışmaların, artık kamuoyunda önlenemez, gasp, kapkaç, hırsızlık, fuhuş,
cinnet, cinayet, haraç, rüşvet olaylarının böylesine korkunç, toplumun can ve mal güvenliğinin teh
likeye girer noktaya ulaşması ve arkasından toplum sağlığının tehdit edilir, sahteciliğin alabildiğine
yükselmesi, elbette acil çözümü gerektiriyordu.
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Komisyonumuz, bakanlık yetkilileriyle tek tek görüştü, bilim adamlarıyla görüştü, uzmanlarla
görüştü, bu konuyla ilgili kurum ve yetkilileriyle görüştü, sivil toplum örgütleriyle ayn ayrı görüş
tü. Tüm Komisyon üyeleri, iyi niyetle, bir çözüm bulabilme gayretini sürdürdü.
Bu görüşmelerin arkasından valiliklere, özellikle Türkiye'de dikkati çeken yörelere, Komis
yonumuzun üyeleri bölünerek gittiler, yerinde tespit ettiler. O sorunlarla karşı karşıya olan kurum
yetkili kişileriyle tek tek görüşerek, hem sorunlarını öğrenme hem de çözüm konusundaki görüş ve
düşüncelerinden yararlanma imkânı buldular. Burada, belirli illerde, metropollerde, valilerin ve
valiliklerin bu konuda ciddî çalışma yaptığını, kendi bire bir karşılaştıkları olayların çözümü
konusunda politikalar, programlar hazırladığını memnuniyetle gördük. Huzurunuzda, bu konuya
önem vermiş olan valilere, valiliklere teşekkür ederken, genelgeye rağmen, İçişleri Bakanlığının
genelgesine rağmen -raporda olduğu için uzatmıyorum- pek çok valilikten de "veri tabanı yok",
"sokak çocuğu yok", "bizde uyuşturucu, tiner ve uçucu madde bağımlısı çocuk yok" gibi son derece
lakayt, son derece olayın vahametini kavrayamamış cevaplar geldi; raporda var. Üzücüydü. Hal
buki, biz, komisyonda, tüm Türkiye'de, Erzurumundan Eskişehirine kadar tüm şehirlerde bu geliş
menin varlığını görmüş; hepsinin İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e, yani büyük kentlere giderek orada
altından kalkılmaz bir boyuta ulaşacağını bilerek, valiliklerde önlem alınmasını da yararlı ve gerek
li görmüştük.
Şimdi, bu çalışmalar olduğu gibi görüldü. Benim tespitim şu oldu, açıkçası: Sokakta çalışan ve
yaşayan çocukların sorunlarını, tüm Bakanlık yetkilileri ve ilgili olan herkes ayrıntılı bir biçimde
biliyor. Hangi yetkiliyle, uzmanla konuşursanız konuşun, bunları, sınıflandırıyor. 0-6 yaş grubu
çocuklar, 6-18 yaş grubu çocuklar ve bunların sorunlarını, hemen her yetkili, Türkiye'de ilgili sivil
toplum örgütleri dahil, hemen size arka arkaya sıralayabiliyor.
Bu çocukların sokağa düşmesine neden olan gerekçelerin birincisi, göç, çarpık kentleşme; ikin
cisi, işsizlik ve yoksulluk, eğitimsizlik, sağlıksızlık, adaletsizlik, bölgelerarası adaletsizlik, çok
çocuk sayısı ve aile planlamasının yetersiz olduğu, ailelerin parçalanmış olduğu -dünyaya da bak
tığımızda- genellikle sokağa düşen, yani sokakta çalışan ve yaşayan çocukların çoğunluğu, eğitim
siz ailelerin ve parçalanmış ailelerin çocukları olduğu görülüyor; Türkiye'ye de bunun yansıdığı
açıkça ortada.
Şimdi, bu çocukların bu sorunlarını, kategorilere ayrılmasını, sorunun kaynaklarını, bütün her
kes biliyor ve ayrıca, bu çocuklar zorla suça itiliyor; aileleri tarafından yoksulluk nedeniyle açık
seçik kullandırılıyor ve bu çocuklar kiraya veriliyor. Suç örgütleri, bu çocukları, kapkaç için, uyuş
turucu sattırabilmek için, haraç almak için ve çeşitli diğer nedenlerle ailesinden kiralıyor, kaçırıyor
ve suça zorluyor; çocuğun hayatı mahvolduğu gibi, çevre de tehlikeli bir hale getiriliyor.
Burada şu noktanın altını çizmeden geçmek mümkün değil; Türkiye, genç nüfusu olan bir ül
ke ve bununla öğünmek lazım. Avrupa ülkelerinde genç nüfus kalmadığı için sıkıntı çekilirken, Tür
kiye bu şansını, bu imkânını kullanamaz hale gelmiş; tam tersine, dezavantaj şekline sokmuştur ve
Türkiye'de 0-18 yaş grubu çocukların sayısı 25,5 milyon adettir. Pek çok ülkenin tüm nüfusu 10-15
milyon iken, Türkiye'de sadece 18 yaş ve altındakilerin sayısı 25,5 milyon çocuk olarak görülmek
tedir.
İlk ve ortaöğretime devam eden ve bu çağda olan çocukların sayısı 14 191 000 adettir; pek çok
ülkenin tüm nüfusundan fazladır. İşte, bu öğrencilerden, sadece ilköğretime gitmek yasal olarak
zorunlu olan ülkede 1,5 milyon çocuk ilköğretim okullarına gitmemektedir; burada ihmalin birin
cisi budur. İlköğretimin sekiz yıla çıkması, bu çocukların suç işleme ve sokağa çıkma sayısını azal
tırken, bu yasal zorunluluk olmasına rağmen, 1,5 milyon çocuk okula gitmediği halde, takibi yok
tur, araştıran yoktur, bu yasanın gereğini yerine getirme ihtiyacı duyan yoktur; 1,5 milyon çocuk
sokaklarda gezmektedir.
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Değerli arkadaşlarım, bir ülkenin geleceğini değerlendirirken, belirli tahminler yürütülürken,
çeşitli ekonomik, teknolojik, sosyal, siyasal veriler değerlendirilir; ama, gerçekten ülkenin
geleceğini tespit etmek için, o ülkenin çocuklarının ve gençlerinin sağlığı, eğitimi, yaşam tarzı, kül
türel gelişmişliği, üretime katılma oranı, bir ülkenin geleceği hakkında kesin sonuçlar verir. İşte bu
araştırma komisyonunda gerçekleri gördüğümüz zaman, kim ne söylerse söylesin, böylesine yoğun
çocukların sağlıksız ortamlarda, sağlıksız şekilde ve eğitimsiz bir biçimde suça her an katılma ris
kinin arttığı bir durumda, ülkenin geleceğinden umutla ve memnuniyetle bahsetmek zordur; tem
kinli davranmak zorunluluğu vardır.
İkinci olaya gelince; sorunları herkes biliyor, çözümleri de biliyor dedim. Sorunlar ne diye bak
tığınızda, bir kere, veri tabanı yok. Türkiye, kendi çocuklarının, sokakta suç işleyen, suç işlettirilen,
bağımlı hale gelmiş, tehlike haline gelmiş çocuklarının sayısını bilmemektedir. Çok güzel şeyler
söylüyoruz; ama, başka ülkelerde, ormandaki kuş sayısı, denizlerdeki balinanın sayısı bilinirken,
Türkiye'de, iddia edilen, iyi yönetildiği söylenilen Türkiye'de, bu tehlike arz eden çocukların
sayısını bile bilen yoktur. Bir tek, yaklaşık olarak, Emniyet Genel Müdürlüğü belirli rakamlar
verebilmektedir; bu rakamlar da doğru değildir; çünkü, ancak suç işlemiş, kayda geçmiş, karakola
düşmüş çocukların sayısını bilebilmektedir, diğerlerini bilememektedir; eğer kayda girmemişse,
yakalanmamışsa bu yoktur; ikincisi, o rakamlar da doğru değildir; çünkü, bu çocuklar, 16 defa em
niyet tarafından, 20 defa kolluk kuvvetleri tarafından yakalanıp ertesi gün salınan, üçüncü gün yine
aynı suçu işlemeye devam eden çocuklardır. Birinci sorun budur; sorunları çözebilmek için, fotoğ
rafını çekmek lazımdır, sayısını bilmek lazımdır, suçun özelliklerini incelemek gereklidir; ama, Tür
kiye'de, bu sayıyı bilen yok, herkes konuşur, bilen yok.
İkincisi, herkes aynı kanaattedir, koordinasyon yoktur. Sivil toplum örgütleri, valilikler, Çocuk
Esirgeme Kurumu, İçişleri Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, elinden geldiğince,
karınca kaderince, kendi bildiği ölçüde sorunu çözmeye çalışmaktadır ve bir dağınıklık içinde, cid
dî ulusal bir politikanın olmaması, ciddî bir koordinasyonun yurt çapında bulunmaması, bu sorunun
daha tehlikeli boyuta ulaşmasına neden olmaktadır.
Üçüncüsü, ekonomik kaynak yoktur. Çocuk Hakları Sözleşmesinde, uluslararası sözleşmeler
arasında ayrıca çocuklar için gösterilen maddede, çocukların korunmasıyla ilgili maddede, diğer
uluslararası anlaşmalardaki gibi "ekonomik imkânlara göre" denilmemektedir; "çocukların mutlak
korunması gereklidir, sağlığı, psikolojik durumu, bedensel sağlığı, eğitimi mutlak korunması
gerekir" denilmektedir. Bunu söylerken, iki nedeni vardır; bu çocukların, elbette, insan olarak, bu
dünyaya gelmiş bireyler olarak yaşama hakkı, sağlıklı yaşama hakkı, ileriye dönük topluma faydalı
olma hakkı vardır; bunun için, "ülkelerin ekonomik durumu dikkate alınır" dememektedir bu söz
leşme.
İkinci olay, biraz önce söylediğim gibi, bu çocuklar, ülkelerin, toplumun, dolayısıyla insan
lığın, dünyanın geleceği olduğu için, başka yerlerden tasarruf edin, mutlak, bu çocuklara yaşama
hakkı verin, insan gibi, özgürce yaşama hakkı verin diye, Uluslararası Çocuk Haklan Sözleşmesin
de, bu madde, geniş ve bu anlayışla ortaya konulmuştur, Türkiye de bunu onaylamıştır; ama, dönüp
bakan yoktur.
Bir diğer olaya gelelim; sorun, personel eksikliği var. Değerli arkadaşlarım, uzmana ihtiyaç
var. Bu çocukları polis alıp götürdüğünde, götürecek yer yok. Yetişkinlerin cezaevine konulmakta,
çocuklar orada daha çok tehlikeye, istismara maruz kalmaktadır. Çocuk Esirgeme Kurumuna, nor
mal, iyi bakılabilen çocukların arasına koysanız, suç özentisi doğmakta; diğer çocukları da uyuş
turucu alışkanlığına sevk etme tehlikesi var. Adalet Bakanlığının bu çocuklarla ilgili belirli mekân
lar açması zorunluluğu yıllardan beri yasada durduğu halde, buna dönüp bakmamaktadır Adalet
Bakanlığı.
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Evet, personel, uzman eksikliği var. Sokakta insanlar aç, işsiz, yoksul gezerken, üniversite
mezunları boş gezerken, bu çocukların ihmal edilmemesi adına yatırım yok, herhangi bir şey yok.
Tasarruf denildiği zaman, işçiyi, memuru at, kamu görevini, devlet hizmetlerini aksat "biz tasarruf
ediyoruz" de, kendin israf içinde yaşa. Bu anlayış, çarpıcı bir biçimde bizim karşımıza çıktı.
Bir diğeri, hukuksal eksiklikler var, gideren de yok. Avrupa Birliği ve dış ülkeler ne zaman
dayatırsa, herhalde o zaman yapacağız. Bu, önümüzdeki tehlikeyi görüp kendimiz önlem alma ih
tiyacı bile hissetmemiş olmaktan ortaya çıkıyor.
Diğeri, kadrolaşma... Bu personel insanla uğraşacak, çelikle, demirle, kayayla değil, insan ev
ladıyla uğraşacak, geleceği hazırlayacak. Bu personel, acaba ertesi gün işten atılır mıyım, acaba
benim yerime bir başkası gelir mi ve gördüğü örnekler, konuyla ilgili olmayan pek çok kişi belirli
yerlere getirildiği için, onlar da geleceğinden kaygı duymaktadırlar.
Özlük hakları... Kendi çocuğunun ihtiyacını karşılayamayanlara bu çocukları teslim etmişiz. İş
güvencesi olmayan, yarınına aydınlık bir biçimde, emin bir biçimde bakamayanlara bu çocuklar tes
lim edilmiştir. Bunlar bilinen gerçekler. Tesis yok; ama, lüks binalar; ama, lüks uçaklar; ama, lüks
seyahatler alabildiğine götürülmektedir. İşte, sorun bu. Sorun, bu çocukları sokağa düşüren neden
lere, mutlak, eğilerek çözmek lazımdır.
Başta, tespit ettiğimiz ve herkesin bildiği sorunlar ortada. Acaba bu hükümet ikibuçuk yılı id
rak ettiği bu süre içerisinde geçmişten bugüne ne yaptı? İktidara geldiğinden bu yana -bizde rakam
ları var- bu olumsuzluklar, tehlikeli şekilde yürürken, komisyonun kurulması için önerge ver
diğimizden bugüne kadar daha büyük boyutlara ulaşırken, bu hükümet ne yaptı; geçmiş ihmali, geç
mişteki politikaları aynen, biraz da olumsuz ve daha kötü bir şekilde uyguladı. Tehlike burada yat
maktadır. Sorunlar biliniyor; çözüm için hiçbir şey yok.
Ne yapmıştır?.. Bunun hızla gelişmesinin altında, yanlış ekonomik politikalar sonucu vardır;
tarım politikasının sonucudur. Bu, gözden kaçırılıyor. Yıllardan beri, Türkiye'de, kentlerde, varoş
larda, gecekondularda oturanlar acaba nasıl geçiniyor diye araştırıldığında, köyünden kente, sanayie
iş bulmaya gelenlerin, yaz aylarında köyden bulguru, buğdayı gelirdi; o, gelmez oldu.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Bir dakika Sayın Selvı.
Buyurun, sözlerinizi tamamlayın.
M. CEVDET SELVİ (Devamla) - Köyde kıt kanaat geçinenler, üretimsizlik nedeniyle,
IMF'nin, Dünya Bankasının, fınans kuruluşlarının baskısıyla üretemeyen köylüler daha hızlı,
üretici, çiftçi daha hızlı şehre gitti, şehirde olanlara da köyden destek gelmez oldu. Yıllarca ona
güvenilerek patlamaya neden oluyor. "Bu kadar yoksulluk içinde bu insanlar nasıl yaşıyor" diyen
ler, o sigortaları da ortadan kaldırdılar.
Bir diğer olay, geçmişten daha tehlikeli bir özelleştirme yağması vicdan sızlatan. Üretimden vaz
geçtiniz, üretimi yapanları susturdunuz, ithalatla, borçla, siz, Türkiye'yi kalkındırmaya kalkacaksınız,
KİT'lerin özelleştirilmesini ekonomik olarak dikkate bile almadan içinde bulunan işçisiyle, ekonomiye
genel olarak üretimiyle olumsuz katkıda bulunan girişimde bulunursanız, bunların çocukları, sokak
larda aç, susuz, eğitimsiz, suça itilen, suça müsait olan. risk taşıyan çocuklar olacaktır. O nedenle, sos
yal politikaların unutulmuş olması, sosyal devlet niteliklerinin ortadan kalkmış olması, bu patlamayı;
yani, gaspın, artık sokaklarda değil, evin içine kadar girmesine, hırsızlığın, kapkaççılığın, sahteciliğin,
fuhşun, cinnetin, cinayetin patlamasının nedeni, bu geçmiş yanlışlara yenilerini ekleyip uygulamaların
daha olumsuz şekilde sürdürülmesinin sonucudur. Eğer, bu sorunu kökten çözmek istiyorsak,
politikalarımıza, özellikle unutulan, yok sayılan sosyal politikalara dönüp bakmak mecburiyetindeyiz
ve işin ilginç yanı, 2005 yılı programında da, iktidar, hükümet şunu söylemiş: "Ekonomik ve sosyal
şartların zorlamasıyla giderek büyümektedir bu sokakta yaşayan ve çalışan çocukların sorunu." Yani,
hükümet de bilmektedir, herkes bilmektedir, çaresizlik alıp gitmektedir.
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Değerli arkadaşlarım -hemen bitiriyorum Sayın Başkan- benim kaygım şudur: Komisyon çok iyi
çalışmış; samimiyetle sorunları da çözecek valiliklerin, ilgililerin, ekleriyle beraber bu raporu alması
gerekir ve bu rapor, onlara bu konulardaki çalışmalarına ışık tutacak niteliktedir. Komisyon yararlı bir
çalışma yapmıştır; ama, hükümetin uyguladığı politikalar, sorunu kökten çözemeyecektir. Eğer şöyle
bir bakarsak, Türkiye'de, can, mal güvenliği kalmamıştır. Eğer kısaca baktığımızda, toplum sağlığı
tehdit edilir noktaya gelmiştir. Her geçen gün, her olay, bir iktidar boşluğu olduğu kanaatini artırmak
tadır. Sahipsiz; çocuklar sahipsiz, esnaf sahipsiz, yatırımcı sahipsiz, çiftçi sahipsiz, bilen bildiğini
okuyor, biz, dünyayı dolaşıyoruz ve sadece, IMF'nin, Dünya Bankasının, ABD'nin, AB'nin talimat
larının dışında sanki dünya yok, sanki bizim başka görevimiz yok ve ben size samimiyetle soruyorum
dikkati çekmek için; üçüncü yıla girdik, 2005 bütçesi de ortada, bu istekler, bu talimatlar harfiyen uy
gulanmaya çalışılırken, Türkiye'nin gerçeklerine, geleneklerine, ihtiyaçlarına cevap vermeyen istekler
yerine getirilmek için çalışılırken, bu hükümet, hangi konuda bu talimatların ve dayatmaların dışında
bir ulusal politika oluşturdu, rastlayan var mı, dış politikada, iç politikada; yoktur. Türkiye'nin potan
siyeli kullanılmamıştır. IMF böyle diyor; üretmeyin... Dünya Bankası böyle diyor, Amerika böyle
diyor, Avrupa Birliği böyle diyor ve onun dışında, Türkiye'de, bu iktidar ikibuçuk yıldır Türkiye'nin
gerçeklerine uygun hangi politikayı uygulamıştır; bunu açıklayıp, söyleyin.
ÜNAL KAÇIR (İstanbul)- Hangi birini söyleyelim; çok...
M. CEVDET SELVİ (Devamla)- Hangi umut veren bir planı getirmiştir?!
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN- Sayın Selvi, lütfen, tamamlayın efendim.
M. CEVDET SELVİ (Devamla)- Mesele budur. Yalnız, bir cümleyi söyleyeceğim: Sanıyorum,
Sayın Devlet Bakanımızın, saçı bitmedik yetimlerin hakkını koruyan Devlet Bakanımızın, şu son
jokey anlaşması sonucunda, sanıyorum, o saçı bitmedik yetimlerin birinci sorumluluğu olarak, olayı
ciddîye alıp, istifayı bile düşünebileceğine inanıyorum, gerektiğine de inanıyorum.
Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN- Teşekkür ediyoruz Sayın Selvi.
Gruplar adına ikinci söz isteği, AK Parti Grubu adına, Konya Milletvekili Sayın Orhan Erdem'e aittir.
Buyurun Sayın Erdem. (AK Parti sıralarından alkışlar)
Süreniz 20 dakikadır.
AK PARTİ GRUBU ADINA ORHAN ERDEM (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; çocukları sokağa düşüren nedenlerle sokak çocuklarının sorunlarının araştırılarak alınması
gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeler ve (10/111, 160, 180) esas numaralı
Meclis Araştırması Komisyonu raporu üzerinde AK Parti Grubu adına söz almış bulunmaktayım.
Bu vesileyle, Sayın Başkana, değerli milletvekili arkadaşlanma ve bizi izleyen değerli milletime
saygılarımı sunarım.
Bundan yaklaşık onbir ay önce, bir Millî Egemenlik Haftası içerisinde, 23 Nisana iki gün kala,
önergeleri görüşmeye başladık. Üç önerge birleştirildi ve AK Partinin uygun görmesi,
Hükümetimizin uygun görmesi, Grubumuzun uygun görmesiyle, bu önergeler, komisyonun kurul
ması doğrultusunda kabul edildi ve kuruldu komisyonumuz. Meclis tatiline yaklaşmış olmasıyla,
ikinci yasama yılında. 2004'ün ikinci yasama yılında faaliyetimize başlayabildik. Değerli Siirt Mil
letvekili Öner Beyin Başkanlığında, şubat sonuna kadar çok verimli bir çalışma yaptık.
Ben. çok değerli milletvekili arkadaşlarımdan -hepimizin, yoğun çalışma temposu içerisinde,
bu raporların tamamını okuma imkânımızın olmadığını biliyorum; ama- kendilerinden, özellikle,
130 ile 144 üncü sayfalar arasındaki, 14 sayfalık kısmın okunmasını rica ediyorum. Gerçekten, çok
faydalanacağımız, dikkatimizi çekecek hususları burada göreceğiz.
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Ayrıca, komisyonun kurulmasıyla birlikte daha çalışmalarına başlamadan bir hareketlilik göz
lendi, bunu, çalışmalar sırasında gittiğimiz valiliklerde, çeşitli kurumlarda da gördük; hemen, biz,
bu işin neresindeyiz, eksiklerimiz neler, ne yapmamız gerekir gibi bir çalışma içine girdiklerini gör
dük. Bazı valiliklerin, bugüne kadar, konuya hiç el atmadıklarını, komisyonla birlikte, uzmanları
çağırdıklarını gördük, sevindik; ama, yeterli değildi.
Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; konu çok hassastır. Çocuklarımızın geleceğini
konuşuyoruz. Kendi ailemiz veya yakın çevremizdeki çocuklarımız, huzurlu, iyi eğitim alıyor, sev
gi ve saygı ortamı içerisinde büyüyor olabilirler; ancak, bir gerçek var ki, ülkemiz, bilhassa, geç
mişteki iktidarların yanlış yönetimleriyle, ekonomik krizler, terör, yolsuzluk ve birçok sorun
sonucunda, göç, işsizlik ve yoksulluk nedeniyle risk altında aileler ve çocuklar hızla artmıştır.
Cevdet Beyin konuşmalarını, saygıyla, gerçekten, faydalı şekilde dinledik; son kısmına kadar
da mükemmel, bizim de bahsedeceğimiz konulara çok güzel değindi; komisyon çalışmalarında da
katkılarını aldık; ancak, sorunu bu döneme getirmesini ben kabullenemiyorum. Biz, çalışmalarda,
özelleştirmeden mağdur olan sokak çocuğu görmedik; sorun farklıdır. Tabiî ki, muhalefet olarak on
ların da değineceği konular vardır; ama, bu ana kadar birlikte yaptığımız bu güzel çalışmada bu
noktalara değinilmesinin pek yeri olmadığını düşünüyorum. Bu iktidar hiç kimseyi sahipsiz bırak
mamış, aksine, yıllardır el atılmayan bu sorunlara bu dönemde el atmıştır.
Sokakta çalışma durumunda kalan ailelerin yanına gittiğimizde ekonomik sıkıntılarını, terörle
göç etme nedeniyle çok zor koşullarda yaşadıklarını gördük. Ev ekonomilerine katkı için çalıştırıl
mak zorunda kalan bu çocuklarımız, sokak ortamını tanıyıp yeni arkadaşlar edindiğinde, sevgi or
tamı olmayan, ilgisiz, kendisinin eğitimine önem vermeyen, yani, varlığı ile yokluğunun çok fark
edilmediği ailesine, evine dönmeyebilmektedir. İşte bu noktada hepimize görev düşmektedir. Tabiî
ki, devlet ve ilgili kurumlar bu konunun çözümünde aslî unsurlardır. Ancak, bu ülkenin vatandaştan
olarak bizler, dinimizin, gelenek, görenek, var olan değerlerimizin bize yüklediği sorumluluk gereği
içinde olmamız gereken bu sorunu bugüne kadar çok fark etmeden yaşadığımızı gördük. Bazen
yakınımızda, oturduğumuz blokların arka sokağında, bazen aracımızla kırmızı ışıkta durduğumuz
zaman, bazen gazetelerde, televizyonlarda bir şekilde gördüğümüz bu evlatlarımıza duyarsız kaldık.
Rapordaki önerileri ilgili bakanların değerlendirerek gerekli adımları atacaklarına inanıyorum.
Bizler de bunun hep birlikte takipçisi olacağız. Bunda hiç kimsenin şüphesi olmasın.
Benim yukarıda da bahsettiğim duyarsız kalma noktasında biraz daha bir şeyler söylemek is
tiyorum. Bu noktada, çalışmalar esnasında, kendimin de bugüne kadar, olayın büyüklüğünün -öner
ge verdiğimiz halde- çok da boyutlarını bilmediğimizi gördüm.
Değerli Başkan, çok değerli milletvekili arkadaşlarım; dünyada, konuya duyarsız kalan örnek
ler var. Afrika ülkeleri ve özellikle Brezilya, sorunu zamanında çözemediği için, çareyi, çocukları
toplu katlederek bulmak durumunda kalmıştır. Bu süreçte Brezilya'da, yaklaşık 4 500 çocuğun kat
ledildiği söylenmekte; çünkü, çocuklar sokakta büyümekte, yetişkin olmakta; bu süreçte, uyuş
turucu, suça karışma, silah edinme, çeteleşme gibi bir süreç sonrasında toplum için korkunç bir teh
dit unsuru olmuşlar ve şehirde toplu yağmalamalar, cinayetler sonrasında halk ayaklanarak, çocuk
ları öldürmek, daha doğrusu, gençleri öldürmek durumunda kalmıştır.
Sorun, geciktirilmeden çözülmesi gereken bir sorundur; geciktirildikçe, hem ekonomik boyutu
hem -en önemlisi- sosyal boyutu çözülmez bir durum almaktadır.
Risk altında bir çocuğa, kaynağında, yani, ailesinde ulaştığımız zaman, 100 000 000 lirayla
sorunu çözebiliyoruz. Eğer, bu çocuk evden kaçmışsa, kaçmaya başlamışsa, yaklaşık 400 000 OOO'a
sorunu çözebiliyoruz. Eğer ki, sokakta yaşamaya başlamış; ama, uyuşturucuya bağımlı değil, ara
sıra eviyle bağı var; o zaman, ayda 900 000 000 liraya çözebilmekteyiz. Bir de, uyuşturucu, tiner,
bali gibi alışkanlıklar edindiyse, 1 500 000 000 lira yükü olmaktadır. Bu da gösteriyor ki, daha kay
nağında, ailesinde, çocuklara ulaşmamız gerekmektedir.
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İncelemelerimizde, örnek hizmetler veren valilikleri, değerli kaymakamlarımızı, ilgili kurum
ları, belediyeleri, sivil toplum örgütlerini gördük; gerçekten çok mutlu olduk. Onlar da kendi çapın
da, nasıl destek oluruz, bu sorunu nasıl çözeriz diye çok bireysel, bazen kurumsal çalışmalar yap
mışlardı. Bu konuda -tek tek saymıyorum- çalışma başlatmış tüm birimlerimizi, valilerimizi,
belediye başkanlarımızı, sivil toplum örgütlerimizi, gerçekten, teşekkür ederek anmak istiyorum.
Bu sorunun yoğun olduğu illerden başlayarak merkezî idare yönlendirmesiyle valilik, belediye ve
sivil toplum kuruluşları acilen birlikte çalışmaya başlamalıdır. Bunun yanı sıra, ekonomik durumu
iyi olan ailelerin de kardeş aile modeli içerisinde, kendilerine, çocuklarının risk altında olduğu bir
aileyi bularak, onlara az da olsa ekonomik destek, kullanamadıkları eşyalarla dahi olsa, eksiklerini
gidermek sayesinde, kendi içine kapanmış, haklarını bilmeyen, yardım alacağı kurumları dahi bil
meyen, ulaşamayan, çocuklarını okula gönderemeyen veya gönderse bile ilgisiz, takipsiz bırakan
bir aileyi kardeş aile yaparak ekonomik sıkıntı içerisinde, bilinçsiz, sevgisiz kalmış bir aileye
yeniden sevgi, heyecan, sahiplik duyguları kazandırmaları mümkün olacaktır. Bu konuda, komis
yonumuz, gündüz illerde, vilayette, ilgili kurumlarda yaptığı toplantılarda, gece de sahaya çıkarak,
akşamları ev ziyaretlerinde birçok örnek gördü. Gerçekten, bir aile; baba alkolik, çocuklarıyla il
gisiz, her gün eve geldiğinde, dışarıda çalıştırdığı çocukların paralarını alıyor, eşini, çocuklarını
dövüyor. Çekilmez bir halde bir aile yaşantısı... Bir gün ailenin en büyük çocuğu babayı öldürüyor.
Gittiğimizde, en büyük oğlu hapisten çıkmış, başka bir ilde çalışmaya gitmişti. Anne, çocuk
larıyla, yeşilkartsız, çocukları okula başlamamış, başlasa dahi takipsiz; ne yapacağını bilmeyen bir
halde, çaresizlik içinde beklemekteydi. Onlara böyle bir aile desteği olsaydı -kurumlar her yere
yetişemedi, yetişmek durumunda; ama, yetişemiyor- belki o çıkmazdan kurtulabilirlerdi.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biz, sorunu, sadece yasal, ekonomik, teknik manada çözsek dahi, sevgi boyutu eksik kalmaktadır. Yaptığımız komisyon çalışması süresinde arkadaşlarımız
la bunu çok hissettik. Bilhassa kurumlardaki çocuklarda bu çok daha fazla hissedilmektedir. Çocuk
ları aile ortamında geleceğe hazırlamak gerekmektedir.
Bir araştırmada, yeni doğum yapan bir maymunun üç yavrusu yanından alınıyor. Yavrulardan
birisi tek başına bir kafese konuyor. Bir yavrunun kafesine, sarılabileceği sadece bir tahta konuyor.
Bir maymun yavrusu da annesiyle birlikte aynı kafese konuyor. Üç dört ay izlendiğinde, yeni doğ
duktan sonra tek başına kafeste kalan yavrunun hırçın, saldırgan olduğu görülüyor. Bir tahtaya dahi
sarılma imkânı bulan yavrunun, diğerine göre daha uysal, daha az hırçın olduğu görülüyor. An
nesiyle yaşayan, büyüyen maymunun da çok daha sağlıklı ve uysal olduğu görülüyor. Bir maymun
üzerindeki bu deney bile bize gösteriyor ki, çocuklara sarılacak bir sıcak vücut, anne veya bir
büyüğünün veya başını okşayacak bir elin öneminin farkını göstermekte.
Değerli arkadaşlar, raporda, kısa da olsa bahsettiğimiz kardeş aile ve konunun sevgi boyutunu
biraz daha açarak sizlerle paylaşmak istedim. Diğer hususları, Cevdet Bey, Öner Bey, diğer konuş
macılar, İnci Hanım ve arkadaşlarımız, Dursun Bey aktardılar, aktaracaklar. Ben, yapılan çalışmada,
bu noktanın da çok önemsenmesi gerektiğini vurgulamak istedim.
Bu kardeş aile modelinde de, bir televizyon kanalımızda, genelde hafta sonları, İkbal Gürpınar
ve onun ekibiyle yapılan çalışmaları izledikçe de ne kadar verimli olduğunu görüyoruz. O arkadaş
larımıza da, ben, buradan teşekkür ediyorum, böyle bir modeli yaygınlaştırmaya çalıştıkları için.
Bu konuyla ilgili, bağlı bakanlardan -Cevdet Bey de bahsetti- komisyonla birlikte, hemen bir
kurul oluşturuldu ve acil eylemler, neler gerekiyorsa, yapılması gereken konularda adımlar atıldı.
İlgili bakanlarımız bazı konuları çözecek adımlar da attılar; ancak, yeterli değildir.
Şimdi, elimizde, kapsamlı bir rapor var. Öncelikle, konuyla direkt ilgili Sayın Bakanımız Güldal Akşit Hanımefendinin ve diğer bakanların, birlikte veya ayrı ayrı, üzerlerine düşen sorumluluk
ları acilen yapmaları gerekmektedir.
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Çalışma esnasında gördük ki, sorunu iyi niyetle çözmeye çalışan kurumlarımız, valilerimiz,
belediye başkanlarımız, sivil toplum örgütlerimiz var. Ancak, merkezde koordinasyon eksikliği,
konuyla ilgili verilerin, rakamların tutarsızlığı, hatta, sorunun, kendi kurumunun sorumluluğunda
olmadığı anlayışını güden birimler gördüm.
Ancak, bir kurum var ki, aslında, konunun içinde olması gerekirken, çok da müdahil olmamış
tır. Belki üzerindeki baskı, konuyla ilgili adımlarının yanlış anlaşılacağı korkusu, Diyanet İşleri
Başkanlığımızın, bu konuya duyarsız kaldıkları -kendi düşüncem- hissini bende uyandırdı. Sorun
lu çocuklarda, ailelerinde gördüğümüz eksikliklerden biri de maneviyat noktasındaki eksikliklerdir.
Aileleri bilinçlendirmek, dinimiz açısından çocuğun önemini anlatmak, halkı bilinçlendirmek
önemlidir. Bu konuda, sahada cuma hutbeleri yoluyla ve risk altındaki mahallelerde yapılan tespit
ve çalışmalara, o bölgedeki din görevlileri de katılmalıdır.
Yine, sahada, ailelere, çocuklara ulaşmada, okullar ve görevlileri, öğretmenler, sağlıkocaklan, halk
eğitim merkezleri, çok daha aktif, sorunun çözümüne önemle girerek müdahil olması gereken birimlerdir.
Ayrıca, Silahlı Kuvvetlerimizin de bu konuda yaptığı çalışmalara şahit olduk; ancak, uyuş
turucu bağımlısı gençlerin, askerlik çağında, bağımlı olduklarını gösteren rapor sayesinde askere
alınmadıklarını ilgililerden öğrendik. Bence, birçok sosyal konuda duyarlı ordu mensuplarımızın,
bu konuya da el atarak, sadece bu durumdaki gençlere uygun bir kışla oluşturarak, belki de asker
lik süresi içerisinde, disiplin altında, bu çocukları, gençleri, o sürede tedavi ederek topluma kazan
dırmak mümkün olacaktır diye düşünüyorum.
Söylenecek çok şey var. Diğer konuşmacılar farklı boyutlarda konuyu bizlere aktardılar, daha
aktaracak arkadaşlarımız var. Tekrar vurguluyorum, sokaklarda, yoksul evlerde, gelecek için tehdit
hızla büyümektedir. Geç kaldığımız takdirde, bugünden çok daha karmaşık ve zor çözülecek, çözül
se dahi toplumda çok büyük hasarlar bırakacak bir konuyu tartışıyoruz. Şunu da iyi bilelim ki,
elimizdeki huzur, evimizdeki huzur önemlidir; ancak, ondan önemlisi, toplum olarak huzurlu
yaşamaktadır. Bu noktada, hepimize görev düşmektedir; çünkü, sokaktaki bu sorunu çözmezsek...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Buyurun Sayın Erdem, tamamlayın.
ORHAN ERDEM (Devamla) -... bir gün, serseri mayın gibi dolaşan sahipsiz çocuklar, bizim
çocuğumuzun, evimizin yanında da patlayabilir.
Ayrıca, basında yer aldığı gibi, sahipsiz çocukların organ mafyasının, terör örgütlerinin,
çetelerin, kötü niyetli kişilerin de eline düşmeye başladığını gözardı edemeyiz.
Hep birlikte, hükümetimiz, Anayasanın verdiği bu görevi, ilgili kurumlarıyla, belediyeler, sivil
toplum kuruluşlarıyla destekleyerek, bireysel katkılarla ve basın mensuplarının olayı gündemde tut
malarıyla... Bilhassa komisyon çalışmalarındaki gündemi bu konuda canlı tutmalarından dolayı tüm
basın mensuplarına teşekkür ediyorum ve bu ilginin devam etmesi gerekiyor.
Yine, televizyon kanallarının konuyla ilgili eğitici programlar yapmaları, oynamakta olan yük
sek reytingli dizilerde mesajlar verecek bazı girişlerin yapılması gerektiğini düşünüyorum.
Sizlerin sabrını fazla zorlamadan, kutlamakta olduğumuz cumhuriyetimizin 85 inci yılında,
bizlere emanet iyi nesiller için, çocuklarımıza daha iyi bir gelecek hazırlama sorumluluğu içerisin
de, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Erdem.
Sayın milletvekilleri, birleşime 5 dakika ara veriyorum.
Kapanma Saati: 17.22
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İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 17.34
BAŞKAN: Başkanvekili İsmail ALPTEKİN
KÂTİP ÜYELER: Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Mehmet DANİŞ (Çanakkale)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 76 ncı Birleşiminin İkinci
Oturumunu açıyorum.
Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz.
VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER (Devam)
1.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir ve 45 milletvekili, Eskişehir Milletvekili Cevdet Selvi ve
23 milletvekili ile Konya Milletvekili Orhan Erdem ve 45 milletvekilinin, Çocukları Sokağa Düşüren
Nedenlerle Sokak Çocuklarının Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlen
mesi Amacıyla Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve (10/111,160,108) Esas
Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 829) (Devam)
BAŞKAN - Hükümet ve Komisyon burada.
Şimdi, söz sırası, şahısları adına söz isteyen Adana Milletvekili Sayın Recep Garip'e ait.
Sayın Garip, süreniz 10 dakika.
Buyurun.
RECEP GARİP (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; çocukları sokağa
düşüren nedenler ile sokak çocuklarının sorunlarının araştırılmasıyla ilgili kurulmuş olan komis
yonumuzun raporu üzerinde görüşmelerimiz devam ediyor.
Bugün, burada, kendi çocuğumuzu konuşuyoruz; yani, evimizde kokladığımız, kucağımıza al
dığımız, bağrımıza bastığımız yavrularımızı konuşuyoruz. O nedenle, olay son derece ciddîdir, son
derece önemlidir.
Kinuesiz olmak çok zordur; sokaklarda kalmaksa afet durumunda. Sokaklar gecenin karan
lığında, kuytularda, dehlizlerde, yıkık viranelerde, soğuk, buzdan duvarlar arasında neleri taşır
hepimiz biliriz. Ansızın yüreğimizi havalandıran, insanın ödünü koparan sokaklar, gecenin karan
lığında cinnetin gezinti alanları gibidir. İnsanı çıldırtan, cinnet duvarlarında hafakanlar yaşatan bir
mekândır sokaklar, caddeler. Bu nedenle, sokaklara sahip olmaksızın, bildik bilmedik gulyabanileri,
korku filmlerindeki korkunç sahneleri yaşar, şehirli, kentin insanı; yani, her birimiz, gecenin geç
vakitlerinde, bilindik bilinmedik bir sokak arasında karşımıza nelerin çıkabileceğinden sürekli en
dişeler duyarız; ama, bu sokaklarda, arka sokaklarda, kentin geri kalmış olan mekânlarında, çocuk
larımız, evlerinden kopmuş, kimsesiz bir şekilde oralarda dolaşmakta, oraları mekân tutmaktadır. O
nedenle, sokaklarda yaşamak, korkunç bir ölüm gibidir. Bu içli ve duygusal sözlerim, meselenin
hafife alınır yanının olmadığını ifadelendirmek içindi.
Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; düşünelim, sokaklarda yaşayan yavrularımız,
benim, senin, yani, bizim evlatlarımızdır, bu vatanın evlatlarıdır, bir annenin, bir babanın evladıdır;
ya bizim evladımızdır ya yakınımızdır ya komşumuzdur ya mahallemizdeki, sokağımızdaki bir
komşumuzun evladıdır ya o şehrin insanlarından bir ailenin, bir bireyin evladıdır ya da bu ulusun
vatandaşlarından bir bireydir. Dolayısıyla, çocuklarımızın bu şekilde sokakların arasına bırakılıyor
olması, sadece kendi ulusumuza ait olan bir sıkıntı değil, bütün dünya devletlerini ilgilendiren bir
sıkıntıdır. Varlıkların en değerlisinin insan olduğuna inandığımıza göre, bu insana sahip çıkmak,
şehirli olmanın, çağdaş olmanın birincil ödevi olmalıdır.
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Problemsiz bir dünya yok. İnsanın yaşadığı her ortamın kendine özgü problemleri, sıkıntıları
mutlaka vardır. Olmaz olası fakirliğin, yoksulluğun, cehaletin sürüklemiş olduğu bu problemler
giderek ülkemizin sıkıntılarına sıkıntı katmaktadır. Sokak ve sokakta yaşamak... Sormak istiyorum;
hangimiz sokağın, gecenin dayanılmaz tıkırtıları arasında, o sessiz, o gecenin karanlığında acaba o
tıkırtılar altında nasıl yaşar, nasıl yaşamak ister? Bunu düşündüğümüz zaman, gerçekten, insanın
içini ürperten sıkıntılar sarmaktadır.
Dünya ülkelerinin genel durumuna bakıldığı zaman üçe ayırmak mümkün; kalkınmış ülkeler,
kalkınmakta olan ülkeler ve az gelişmiş ülkeler. Hepsinin de bu problemle karşı karşıya olduğunu
bilmekteyiz; yani, bu problemi dört ay boyunca gördüğümüz, gezdiğimiz, incelediğimizde, din
lediğimizde gördük ki, gerçekten, dünya devletleri tamamıyla bu sıkıntıyla karşı karşıya. Kalkınmış
ülkeler problemini çözmüş gibi gözükmekle beraber, kurumsallaşmış, problemleri masaya yatırmış
lar, çözüm yolları bulunmuş, bu noktada eğitime devam ediyorlar; kalkınmakta olan ülkeler, yani,
bizim gibi ülkeler de problemleri tespit etmiş, kurumsallaşmak için gece gündüz çalışmayı sürdür
mekteyiz; az gelişmiş ülkelerse -biraz önce arkadaşlarımızın bildirmiş olduğu, vermiş olduğu bil
gilerde de yatmaktadır- olayın henüz daha farkında, bilincinde değildir.
Hangimiz, güzel elbise, güzel yemeklerden hoşlanmaz diye sormak istiyorum. Hangimiz, en
güzel arabalara, makamlara hayranlık duymaz ki? Bütün bunlar insanîdir; dolayısıyla, birbirimize
sahip çıkarak, dertlerimizi paylaşarak, ekmeğimizi bölüşerek, bu ülkenin dirliğini, birliğini, kardeş
liğini, kalkınmışlığını artırmalıyız diye belirtmek istiyorum.
Tabiî, sözcülerden, Cevdet Beyin -Cevdet Selvi'nin- ifadesindeki bir ifadeye de, bu arada,
cevap vermek istiyorum. Özellikle ifadelerinde, devletin, toplumun, çiftçinin, memurun, halkın ve
buna benzer insanların sahibinin olmadığını söylüyordu. Devletin sahibi vardır; AK Parti İk
tidarıdır. Toplumun sahibi, çiftçinin sahibi, AK Parti İktidarıdır. Memurun, halkın sahibi, gerçekten,
AK Parti İktidarıdır ve bu problemleri çözmek için gece gündüz çalışmaları sürdürmekteyiz. AK
Parti İktidarı halkından almış olduğu gücü kullanarak yoluna devam etmektedir; hiçbir şekilde,
IMF'den falan da direktif aldığını söylemek hayal gücü olmaktadır.
Aziz dostlar "dudağı çatlamış topraklar, yaprağı kurumuş ağaçlar, gözleri nemli dostlar ve
sokaklardaki kimsesiz çocuklar için ağlamak istiyorum" diyor gazeteci dostlarımdan Suçi Yaşar
Kara ailesi; dostlarımı sevgiyle kucaklıyorum. Gerçekten, toplumu sorgularken, toplumu gözden
geçirirken kendi aile bireylerimizin toplumsal yönetimdeki eksiklikleri, aksaklıklarını çözmeden
problemleri çözme imkânına sahip değiliz.
Sokak çocuklarıyla ilgili, sokakta yetişmiş bir arkadaşımızın kitabında şöyle bir dipnot vardı,
onu aktarmak istiyorum; diyor ki: "Sokakta yaşamayı seçmiştik 11 yaşlarımda. Arkadaşlarımla bir
likte gecenin geç saatlerinde yıkık evlerde, yıkık viranelerde, terk edilmiş köprü altlarında yaşamayı
devam ettiriyorduk. Üzerimize alacağımız elbisemiz, üzerimize örteceğimiz yorganımız yoktu. Bir
tas çorba içmek için çırpınıp duruyorduk. Gecenin bu karanlığında, bu, soğuk, buzdan duvarlar
arasında biz... Eğer, bir tas çorba olsaydı, annemiz ve babamız bizi sevgiyle kucaklamış olsaydı,
sokaklara atmamış olsaydı ve üstümüze giyeceğimiz elbisemiz olsaydı biz sokaklarda gezmezdik."
Şimdi, bunları ifadelendirirken, gerçekten, sokaklardaki evlatlarımız bire bir noktada bizim
yakınlarımızdır; ya bizim komşumuzdur ya da bizim ailemizden bir bireydir. Bunu böyle
düşünerek, problemin çözülmesi konusunda -hep birlikte- birtakım kararlar alınması gerektiğini
düşünmekteyim. Aslında tüm bu problemlerin, toplumsal olarak kaybedilen değerlerin, toplumsal
çözülmenin, yılların getirdiği yoksulluğun ve eğitimsizliğin bir sonucu olarak karşımıza çıktığına
tanık oluyoruz. Bu alandaki sorunların disiplin altına alınması ve konunun kısa vadede çözüme
kavuşturulması komisyonumuz tarafından yapılan çalışmaların hukuksal zemine kavuşmasıyla iv
me kazanacaktır. Bu konuda problemler belirlenmiş ve çözüm yolları önerilmiştir; mutlaka bunların
kanunlaştırılması gerektiğini, üzerine basarak belirtmek istiyorum.
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Olayın eğitim ve ekonomik boyutunun çözüme kavuşturulması, sokak çocuklarıyla ilgili temel
esasın da halledilmesi anlamına gelecektir. Çocuklarımız, eğitimsizlik, ekonomi ve çeşitli sosyal
nedenlerle aile ortamından uzaklaşıp, toplum içinde büyük oranlarda potansiyel suçlu konumuna gel
mektedir; bu, daha önce arkadaşlarım tarafından anlatılmıştır. İşlenen suçlardan -sadece İstanbul için12-18 yaş arası hırsızlık davalarından yargılanan kişi sayısı 2 351 ve mahkûmiyetle sonuçlanan sayı
ise 2 021'dir. Yüzde 64,4 oranında kesinleşen mahkûmiyet davaları bulunduğu kaydedilmektedir.
Bu çocuklarımızın, sahipsiz ve yaşlarının küçük olması nedeniyle suça iten sebeplerden çabuk
etkilenmeleri ve çeşitli suç örgütlerinin kıskacına çabuk düşmeleri kaçınılmaz bir sonuçtur. Adı
üzerinde, konuşmuş olduğumuz konu çocuktur. Çocuktan beklenen şey, çocukça hal ve hareketlere,
tavır ve davranışlara gireceği akıldan çıkarılmamalıdır. O nedenle, eğitim ve sosyal destek
projeleriyle çocuklarımızın sokaklardan kurtarılması, rehabilite edilmesi bugün elzem bir sonuç
olarak karşımızda durmaktadır.
Millî Eğitim Bakanlığımıza bağlı okullarımızda eğitim ve öğretimin tamgün uygulanması
çocuklarımızın vakitlerini sokaklarda değil, eğitim alanlarında geçirmelerini sağlayacaktır. Ayrıca,
zorunlu eğitime tabi çocuklarımızın okula devamlarının sağlanması ve 8 yıllık eğitim programına
devamlarını sağlayacak özel birimlerin oluşturulması gerektiğine inanmaktayız. Sokaklarda çalışan
ve sokaklarda yaşayan çocuklarımızın büyük çoğunluğu eğitim çağında olan çocuklarımızdır. İl
köğretim okullarında başarısız olan çocuklarımızın açıköğretim yoluyla 8 yıllık eğitimlerini sürdür
melerini sağlayacak imkânın halk eğitim merkezleri bünyesinde oluşturulması gerekmektedir.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Sayın Garip, buyurun, tamamlayın konuşmanızı.
RECEP GARİP (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.
Okullardaki internet, bilgisayar donanımının, bugün, hafta sonu mutlak surette ücretsiz olarak
çocuklarımıza hizmet olarak tahsisi sağlanmalıdır.
İllerde yapılan araştırmalar sonucu, ülkemizde sokakta yaşayan ve sokakta çalışan çocukların
sayısı hakkında bilgi sahibi olabileceğimiz net bir veri bulunamamıştır. Bu konuda, mutlak surette,
sokakta yaşayan, çalışan çocuk bilgi ağı acilen oluşturulmalı, e-devlet anlayışıyla bütün bilgiler,
veriler, istenildiğinde, elektronik ortamda, mutlak surette, bir tuşa basıldığı zaman alınabilmelidir.
Değerli dostlar, SHÇEK Genel Müdürlüğümüze bağlı 42 çocuk ve gençlik merkezi tarafından,
2004 yılı itibariyle 40 205 çocuğa ulaşılmıştır. Bunlardan 28 374'ü sokakta çalışan çocuklar, 11
829'u sokakta yaşayan çocuklardır. Sokakta yaşayan çocuklardan 6 853'ü çocuk ve gençlik merkez
lerinden bizzat hizmet almaktadır; ancak, geneli düşündüğümüzde, ortaya konulan bu çabaların tek
başına yeterli olmadığını görüyoruz. Özellikle brifing almış olduğumuz bakanlıklarımızdan, Adalet
Bakanlığı yetkililerinden almış olduğumuz bir bilgi, yüreğimizi son derece ürpertmektedir. Demiş
lerdi ki, Türkiye çocuk nüfusunun dörtte l'i -bakıma muhtaç başlığında- sokakta yaşayan, sokağa
düşmüş, bir şekilde sokakta çalışan, ama, bakıma muhtaç anlamında, bedensel engelliler de bunun
içerisinde olmak kaydıyla, 6 000 000 çocuğumuz "bakıma muhtaç" başlığı altında sunulmaktadır.
Değerli arkadaşlarım, yukarıda zikrettiğim sayısal verilere baktığımızda, olayın ciddiyetinin ne
denli büyük olduğunu daha iyi anlamamız gerekiyor. Özellikle Adana'da, kendi bölgemde, 2 384
çocuk sokakta çalışmaktadır; İstanbul'da ise bu sayı 2 178'dir. Adana, iller arasında birinci sırada
yer almaktadır. Nüfusa oranla baktığımızda durumun daha vahim bir noktada olduğunu görmek
teyiz. Özellikle sayısal veriler çok net olarak elimize geçmediği için, bu korkunç rakamlara
ulaşılabileceğini düşünmekteyiz.
Komisyon çalışmaları neticesinde edinilen kanaat sonucu, konuyla ilgili farklı bakanlıklarda
bulunan yetkinin tek bir bakanlık çatısı altında toplanması yetki kargaşasına son vereceği gibi, bu
alanda yapılacak planlama ve projelerin de ivedilikle hayata geçirilmesi mutlaka sağlanmalıdır. Tek
merkezden, sorunların yerinde tespit edilmesi ve çözüme kavuşturulması sağlanacağı gibi, bu
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konuda yaşanan bürokratik birçok engel de kendiliğinden ortadan kalkmış olacaktır. Sayın Baş
bakanımız da, konunun önemine binaen bir genelge yayımlamış, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu tarafından geliştirilen, sokakta yaşayan, çalışan çocuklara yönelik hizmet modelinin,
İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Diyarbakır, Mersin, Bursa, Antalya İllerinden başlanarak, ihtiyaç
duyulan tüm illerimizde hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştır. Bu konular, gerçekten, sivil toplum
örgütleri tarafından ciddî noktada tahlil edilmekte, ciddî noktada konuya eğilinmektedir.
Sonuç olarak, bölgelerarası yaşanan ekonomik ve sosyal farklılıklar sonucu büyük göç olay
larının yaşandığı gözlenmiştir. Mutlak surette, hükümetimiz tedbir almalı ve göçün durdurulması
sağlanmalıdır. Eğitim ve öğretimin tam gün eğitim şeklinde bütünüyle hayata geçirilmesi gerek
mektedir. Bundan kaynaklıdır ki, Millî Eğitim Bakanlığımız, eğitime yüzde yüz destek konusunu
çok daha aktif olarak gündemde tutmalı, bu konuda, eğitimle ilgili okullar yapılmalı ve tamgün
eğitime geçilmelidir diye düşünmekteyiz.
Aileiçi geçimsizliklerin, ekonomik ve sosyal nedenlerle yüksek boyutlara ulaşmasına ve bunun
sonucu boşanmaların arttığına tanık olmaktayız; ki, özellikle buna yönelik projeler üretilmelidir.
Aile dediğimizde, Türk aile yapısının tarihsel geçmişine bakıldığı zaman, çok köklü bir aile
yapısına sahibiz. Bu konuda, aile biriminin, aile kurumunun köklerindeki sarsıntıya yönelik çalış
maların ya da bu konudaki televizyon yayınlarının da dikkate alınması gerektiğini söylemekte yarar
görüyorum.
Evlilik öncesi, evlenecek olan bireylerimiz, evlatlarımız, kız ve oğullarımız mutlaka bir şekil
de eğitime alınmalı, eğitim sonucunda bir sertifika verilmeli, mutlak surette, onların böyle evliliği
sağlanmalıdır. Neden anne olacağını, neden baba olacağını, neden bu ulusa evlat vereceğini çok iyi
bilmelidir diye düşünmekteyim.
BAŞKAN - Sayın Garip, toparlar mısınız.
RECEP GARİP (Devamla) - Tamam, Sayın Başkanım.
Yetkilerin tek bakanlıkta toplanmasını bir kez daha hatırlatıyorum.
Sevgiden oluşan bir toplum yetiştirmeliyiz. Yani, her fırsatta, yavrularımıza, evlatlarımıza sev
gimizi söylemeliyiz, bireyler de karşılıklı olarak birbirlerine sevgi cümlelerini ısrarla söylemelidir.
Bu toplumun temelinin sevgi ve aşktan geçtiğine inanmaktayız.
Mutlak surette, Türk aile yapısının güçlü olduğunu belirleyici yayınlar yapılmalı, tiyatrolar oynanmalı, televizyon filmleri yapılmalıdır diye düşünüyorum.
Uzun bir uğraşın, emeğin sonucu olarak, çeşitli bölgelerde komisyon çalışmaları hassasiyetle
yürütülmüş, netice itibariyle, hazırlanan raporda, sorunların tespiti ve çözüm önerileri detaylı bir şekil
de sunulmuştur. Hükümetimizin, konuyla ilgili gerekli çalışmaları kısa sürede başlatacağına olan inan
cım tamdır. Özellikle komisyon üyelerinin bütününe ve bu konuda katkıda bulunan bütün sivil örgüt
lerine, bakanlıklarımıza, valiliklerimize, kaymakamlıklarımıza, özellikle uzman arkadaşlara kalbî şük
ranlarımı arz ediyor, hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Garip.
Komisyon adına söz isteği vardır.
Komisyon Başkanı, Siirt Milletvekili Sayın Öner Ergenç.
Buyurun Sayın Başkanım. (AK Parti sıralarından alkışlar)
Süreniz 20 dakika.
(10/111, 160, 180) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI
ÖNER ERGENÇ (Siirt) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 829 sıra sayılı Komisyon raporumuz
üzerinde Komisyonumuzun görüşlerini sunmak üzere huzurunuzdayım; bu vesileyle, Yüce
Heyetinizi ve aziz milletimi saygıyla selamlıyorum.
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün, burada, bu oturumda, ülkemizin geleceği olan
çocuklarımızı konuşuyoruz ve bu amaçla, Yüce Meclisin gösterdiği hassasiyet sonucu, onaylarınız
la kurulmuş bulunan bu Araştırma Komisyonu, çalışmalarını dört ay gibi bir süre içerisinde tamam
lamış ve benden önceki konuşmacı arkadaşlarımın da ifade ettiği veçhile, çok yönlü, detaylı bir
araştırma sonucu, zannediyorum, bütün ilgili taraflara yol gösterici; problemlerle birlikte, çözüm
önerilerini de ihtiva eden kapsamlı bir raporla, bugün, Komisyonumuz huzurunuza gelmiş bulun
maktadır.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Komisyonumuz, çalışmaya başlarken ilke olarak bir yön
tem belirlemiş ve bu yöntem içerisinde Ankara'da konuyla ilgili bakanlıkları, başta Sosyal Hizmet
ler ve Çocuk Esirgeme Kurumundan sorumlu Devlet Bakanı Sayın Güldal Akşit Hanımefendiyi ve
bürokrat ekibini, Millî Eğitim Bakanlığından, İçişleri Bakanlığından, Adalet Bakanlığından, Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından ve ilgili bütün bakanlıklardan temsilcileri davet etmek
suretiyle görüşlerini almış, düşüncelerini almış, yaptıklarını dinlemiştir; ama, Komisyon çalış
malarının bilimsel bir tabana oturarak gitmesi gereğinden hareketle de, üniversitelerden konunun
uzmanı olan bilimadamlarımızı davet etmiş ve onların da görüşlerini almıştır.
Yine, aynı şekilde, uluslararası kuruluşlardan konuyla ilgili çalışma yapan UNICEF, ILO ve de
Dünya Bankası yetkilileriyle bir araya gelmiş, bunların hazırladıkları proje ve raporları incelemiş
ve neticede uluslararası düzeyde "bu konu nedir ne değildir" bunu o yönüyle de araştırmaya çalış
mıştır. Bütün bunlardan sonra asıl mesele, taşrada, illerde bu konuyu yoğun biçimde yaşayan insan
lar olarak, valilerin, ilgili kurum ve kuruluşların, üniversitelerin, yerel yönetimlerin ve sivil toplum
örgütlerinin de bu konuya nasıl baktıklarını tespit etmek gerekiyordu; dolayısıyla, alana çıkmak
gerekiyordu, alanda, bir de, bizatihi bu olayı yaşayan sokak çocuklarıyla, gece saat 3'lere varan
zaman dilimi içerisinde, sokakta bir araya gelmek suretiyle ve bu çocukların ailelerini evlerinde
ziyaret etmek suretiyle, bu konuya, sokak çocuklarının gözüyle de nasıl bakılması gerektiğini, nasıl
bakıldığını, ailelerinin penceresinden bu olayın ne olup ne olmadığını araştırmak gerekiyordu.
Komisyonumuz, böyle bir çalışmayı da aynı şekilde yaptı; gidemediğimiz iller ile gittiğimiz iller
dahil, daha önceden bütün valiliklere yazılan yazılarla, illerdeki durumlar hakkında gerekli bilgiler
alınmıştı ve bütün bunların ışığı altında, Komisyon olarak, bir noktaya geldik.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; arkadaşlarımız, Komisyon çalışmaları üzerinde ulaşılan
noktalarda ve hazırlanan raporla ilgili öneriler hususunda epeyi açıklamalarda bulundular. Ben,
olaya farklı bir pencereden bakmak ve baktırmak istiyorum.
Bu çalışma süremiz içerisinde nelerle karşılaştık? Sayın milletvekilleri, ilk olarak karşılaş
tığımız olay şu: Türkiye'de, sokak çocukları olgusu, sokakta yaşayanı ve çalışanı boyutu itibariyle
ve bunların ailelerini de içine alan bir kompozisyon içerisinde olaya baktığınız zaman, bu işin,
kurumsal anlamda, bir sahibinin olmadığını tespit ettik. Sadece SHÇEK Kanunundan kaynaklanan
"korunmaya muhtaç çocuklara SHÇEK bakar" maddesinden hareketle, sokak çocukları konusu da
SHÇEK'in üzerinde ve ilgili Devlet Bakanlığının üzerinde kalmış. Oysaki, bu, bir devlet bakan
lığının altından kalkabileceği boyutta bir olay değil. Dolayısıyla, bir kurumsal yapı boşluğu vardır.
Bu kurumsal yapı boşluğu mutlaka doldurulmalıdır.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bakın, bu konuyla ilgili kurumsal yapının içerisinde yer al
ması gereken kurum ve kuruluşlar, raporumuzun 141 inci maddesindeki şemada açıkça gösterilmiş
tir. Burada, Millî Eğitim Bakanlığının ağırlıklı olarak görevleri vardır, İçişleri Bakanlığının vardır,
Gençlik Spordan sorumlu Devlet Bakanlığının vardır, Diyanetten sorumlu Devlet Bakanlığının var
dır, Sağlık Bakanlığının, Adalet Bakanlığının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yapması
gereken işler vardır; ama, buna ilaveten, yerel yönetimlerin yapması gerekenler var, üniversitelerin
yapması gerekenler var, sivil toplum kuruluşlarının, odaların, meslek gruplarının, hatta, gönüllü
şahısların bile yapması gereken birtakım çalışmalar, yapabilecekleri çalışmalar var.
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Şimdi, bu kadar ağırlıklı bir şema içerisinde, bu kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu
sağlamakla görevli birinci dereceden yetkili ve sorumlu bir kuruma ihtiyaç var. Bu kurum, elbette
ki, Sosyal Hizmetlerden sorumlu Bakanlık olmalıdır; ama, mevcut Devlet Bakanlığının yapısı
gereği, tepesinde bir bakan, altında özel kalemi ve onun hemen yanında danışmanları; ama, ona
bağlı birkaç genel müdürlükle bu işin koordinasyonunun sağlanması mümkün değil. Dolayısıyla, ilk
yapılması gereken şey, Türkiye'de bu işle ilgili olan Devlet Bakanlığının, birinci derecede yetkili ve
sorumlu olarak, bir icracı hizmet bakanlığına dönüştürülmek suretiyle, bu bakanlık "sosyal hizmet
ler bakanlığı" olarak yeniden dizayn edilmelidir ve bu bakanlıkla beraber, demin saydığım bakan
lıkların, kurum ve kuruluşların da, çıkarılacak olan yasada, bu konuyla ilgili görev tanımlan yapıl
mak suretiyle, bütün bakanlıkların, kişi ve kuruluşların neler yapabilecekleri yasal anlamda açıklan
malıdır ve ondan sonra da, bu işin koordinasyonu, sevk ve idaresi, bu işin odağında ve merkezinde
olan sosyal hizmetler bakanlığına verilmelidir ve böylece yürütülmelidir.
Dolayısıyla, bu kurumsal yapı eksikliğinden kaynaklanan bir sonuç olarak da "sokakta kaç
çocuk var" sorumuza sağlıklı bir şekilde cevap alamadık ne yazık ki. Zaten, almamız da mümkün
değildi; çünkü, böyle bir sayımı yapan bir kurum yok, bir kuruluş yok. İlgili bakanlıklar, kendi görev
alanları itibariyle kendilerine intikal ettiği kadarını bilmektedir bu konuda. İçişleri Bakanlığında,
kendine intikal eden, polisle, öyle veya böyle, bir şekilde buluşmuş, bir araya gelmiş, ya mağdur ol
muş veya birilerini mağdur etmiş bağlamındaki çocukların kayıtlarına göre bir rakam var. Adalet
Bakanlığında, suça itilmiş ve haklarında adlî işlem yapılmış çocuklar bağlamında bir sayı var, bir
rakam var. Sağlık Bakanlığında, tedavi altına alınmış olan bağımlılarla ilgili birtakım rakamlar var.
Doğaldır ki, bu bakanlıkların hiçbiri, bütün sokak çocuklarıyla ilgili verilere sahip olamayacaklardır.
İşte, onun için, bir veri tabanı oluşturulamamış, bir çocuk bilgi ağı, ne yazık ki, kurulamamış.
Tabiî, bu, dünden bugüne meydana gelmiş bir olay değil. Bu, ikibuçuk yıllık bir iktidarın mey
dana getirdiği bir problem de değil. Bu, yıllardır, on yıllardır devam eden bir politikasızlığın neticesi
olarak bu noktaya kadar gelebilmiştir.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; dolayısıyla, böyle bir ortamda, bu konuyla ilgili iş ve işlem
yapan, hizmet yapmak isteyen kurum ve kuruluşlar, kendi şahsî gayretleri ve düşünceleri istikametin
de birtakım şeyler üretmeye çalışmışlardır. Bunlardan konuya çok duyarlı olan birkısım valiler, vali
yardımcıları ve kamu kurumu yöneticilerinin bulunduğu illerde çok güzel birtakım çalışmalar var;
ama, konuyla, öyle veya böyle, çok yakın bir ilgi içerisinde olmayan illerde de hiçbir şey yok.
Dolayısıyla, bu bağlamda, bu problemin, çok yoğun bir biçimde, birinci derecede yaşandığı İs
tanbul İlimizde, İstanbul Valiliğinin kayda değer çalışmalarının olduğunu gördüğümüzü burada
ifade etmeliyim ve neticede, İstanbul Valiliği, yerel yönetimlerle birlikte, henüz, dört başı mamur,
ayakları tabana oturmuş, yere oturmuş olmasa bile, bir model oluşturmuş ve o model içerisinde,
gece sokaktaki çocuğun adını bilebilecek kadar, mülkî idare amirlerinin içerisinden, vali yardım
cılarının içerisinden, kurumda çalışan elemanların içerisinden, o çocukları ismen tanıyabilen ve
çocukların da kendilerini ismen tanıyıp hitap edebildiği bir anlayış ve bir yaklaşım gördük.
Yine, İzmir'de, sivil toplum örgütleri ile valiliğin, yerel yönetimin çok ciddî bir koordinasyon
içerisinde çalıştığını müşahede ettik. Bununla beraber, Antalya'da, bir model ortaya konulduğunu.
desteklendiği takdirde, başarıya gidebilecek bir çalışma modeli gördük. Şanlıurfa'da, valiliğin ve
özellikle Emniyet Teşkilatının bu konuda çok ciddî ve güzel yaklaşımlar içerisinde bulunduğunu
müşahede ettik. Yine, Adana'da, bu konuyla ilgili, değişik değişik münferit faaliyetlerin, Mersin'de
birtakım faaliyetlerin yapılmakta olduğunu, Gaziantep'te yapılmakta olduğunu gördük.
Ama, hepsinde gördüğümüz bir eksiklik, bu illerimizde ve gidemediğimiz illerde yapılan çalış
malar, sadece, oradaki idarecilerin inisiyatifinde ve düşünebildikleri kadarıyla ortaya koyabildikleriyle sınırlı kalmış. Oysaki, bir ilimizin sayın valisinin bize söylediği şu söz çok manidardır: Sayın
vali "Sayın Başkan, sayın üyeler; ben sizden para istemiyorum. Ben ihtiyaç olacak kadar parayı
bulurum; ama, ne yapacağımı bilmiyorum. Siz, bana, ne yapmam gerektiğini söyleyin, önüme bir
model koyun, bir proje koyun, ben de ona göre bu konuyu götüreyim" dedi.
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu konunun mutlaka, ama mutlaka ulusal bir proje bağ
lamında, ulusal bir anlayış birliği içerisinde götürülmesi gerekiyor. Yani, hazırlanması gereken
genel projenin içerisinde, elbette ki, illerin yerel ihtiyaçları dikkate alınarak, oralarda içi farklı fark
lı faaliyetlerle doldurulabilir, doldurulması da gereklidir; ancak, herkesin yapabildiğini ve
düşünebildiği kadarını yapsın diye olayı bugünkü gibi bırakıp gidemeyiz; çünkü, burada söz konusu
olan şey, çocuklarımızdır, geleceğimizdir.
Dolayısıyla, bu kurumsal yapıyla ilgili bu konuyu takdirlerinize arz ettikten sonra, alandaki
çalışmalarımız içerisinde, ne yazık ki, çocuklarla konuştuğumuzda, aileleriyle konuştuğumuzda,
emin olunuz ki, sayın milletvekilleri, ağladığım anlar oldu. Gündüz karşılaştığım olayların etkisiy
le, gece sabahlara kadar uyuyamadığım ve başımı yastıkta tuttuğum o anlarda, gözlerimden akan
yaşlarımın yastığımı ıslattığını müşahede ettim. Böyle geceler yaşadım; sinir sistemim bozuldu diye
basına açıklama yapmıştım; burada, bunu, sizin huzurunuzda paylaşmak istiyorum ve buna sebep
olan bir iki olayı da takdirlerinize arz etmek istiyorum.
Bir eve gittik, sokakta, altı aydır, sekiz aydır evine uğramamış bir çocuğu da alıp, evine
götürerek gittik. Baktık ki, iki odalı bir ev. Bir anne, bir baba, 15 tane çocuk. Şimdi, çocuklarla
konuşurken, en son sokaktan alıp eve götürdüğümüz o çocuk "amca, beni bu evin içine bir yerleş
tirin bakayım. 17 tane yatak koyabiliyorsanız ben burada kalırım, sokağa gitmem" dedi.
Bir başka eve gittik. 9 metrekarelik bir odanın içerisinde anne, baba, 10 tane çocuk. Şimdi,
sayın milletvekilleri, düşünün, bu 9 metrekarelik odanın içerisinde aile yaşıyor; aile ilişkileri devam
ediyor, karı-koca ilişkileri devam ediyor. Zaten ettiği içindir ki 10 tane çocuk meydana gelmiş. Şim
di, 9 metrekarelik bir odanın içerisinde bu karı-koca ilişkilerinin devam ettiği bir ortamda bu çocuk
ların hangi durumlarda etkilendiğini, hangi durumlarda yaşamlarını sürdürdüklerini ve ne derece bir
ahlakî erozyona uğradıklarını burada yüksek takdirlerinize sunmak istiyorum.
Bir başka olayda, öz babasını öldüren ve sokağa düşen çocuk olduğunu gördük.
Bir başka olayda, anne-baba ayrılmış, üvey anne bir tarafta, üvey baba bir tarafta, ortada kal
mış 12 yaşındaki bir yavrucağı hiçbiri kabul etmiyor ve altı aydır sokakta duruyor bu çocuk.
Bir başka yerde, cinsel istismara uğramış 14 yaşında ve de hamile bir kız çocuğunun, ilinde
yerleştirilebileceği bir kurum olmadığını müşahede ettik.
Bir başka ilde, bir yere sığınmış 13 yaşındaki bir kızcağız, kucağında 3 aylık bebeği ve de
yanında, ne acıdır ki, annesi olduğu halde... Sığınma bekleyen ve bir yerlere yerleşmek isteyen kız
ve hanımlarla karşılaştık.
Ama, çok daha acı bir şey daha ifade edeceğim sizlere şu anda ve özellikle sayın bakanlarımın,
sayın milletvekillerinin bu söyleyeceğim şeyi iyi dinlemelerini rica ediyorum. Erkek çocuklarının
fuhuş sektöründe alınıp satıldığını müşahede ettik. 14 yaşındaki bir erkek çocuğun "ne olursunuz,
amca, Allah rızası için beni bu durumdan kurtarın" diyen feryadını hâlâ unutabilmiş değilim.
Bunun sayısının bir ve birlerle ifade edilemeyecek kadar çok olduğunu da burada söylemek is
tiyorum; ama, ne acıdır ki, bugünkü yapı içerisinde bu çocuklara, bırakın günlük, anlık müdahale
edilmesi gerekirken, "beni alın buradan, Allah rızası için kurtarın" diyen o yavrucağı, ona buna
satılan ve fuhuşta kullanılan o yavrucağı, ne yazık ki, ben, ancak on gün sonra kendi ilinden başka
bir ile transfer ettirebildim.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Buyurun Sayın Ergenç; toparlayın...
(10/111, 160, 180) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI
ÖNER ERGENÇ (Devamla) - Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir Araştırma Komisyonu Başkanı
olarak, ancak on gün sonra bunu sağlayabildim.
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Böyle bir şey olmaz değerli milletvekilleri. Yani, bu, çok sathî bir mesele değil; bu, siyaseten
olaya bakılabilecek kadar basit bir mesele de değil. Bu olaya, siyasetüstü bir anlayışla bakmak lazım
ve siyasetüstü bir yaklaşımla, mutlaka, bu meseleyi ortadan kaldırmak lazım.
Bakın, değerli milletvekilleri, sizlere, yarısı rapor niteliğinde; ama, aynı zamanda bir mektup
niteliğinde olan ve sosyal hizmet uzmanı olan bir bayan kardeşimin bana, şahsıma yazdığından bir
iki pasaj okumak istiyorum.
Zamanınızı almamak için geçiyorum. Bakın, sokakta yaşayan bu çocuklarla ilgili diyor ki: "Bu
gruplar arasında cinsel tacizler ve tecavüzler oldukça yüksektir." Atlıyorum... "Sayın Başkan, siz,
önce tecavüze uğrayan, sonra kendini trenin altına atan bir çocuğu teşhis etmek zorunda kaldınız
mı? Veya önce tecavüze uğrayan, sonra da üzerine tiner dökülüp yakılan bir çocuğu gördünüz mü?
Ya da önce tecavüze uğrayan, sonra öldürülen ve kanıyla duvara "bizi polise okuyanın sonu budur"
denen bir çocuğun cesedini teşhis etmek zorunda kaldınız mı" diyor. "Ben bunların hep zorunda kal
dım" diye devam ediyor ve neticede şunu ifade ediyor -bu, hepimizin, özellikle hükümet temsilcisi
sayın bakanlarımızın da dikkatine sunmak istediğim bir konudur; bunu bizzat biz de yaşadık in
celemelerimiz sırasında- diyor ki: "1980 yılından beri sokak çocuklarıyla çalışıyoruz. Yıllardır in
sanlar raporlar istemekte ve almaktadır; ancak, sonuç alınamamaktadır. Herkes konuşmaya gelince,
mangalda kül bırakmamakta, ancak, iş yapmaya gelince kimse kılını kıpırdatmamaktadır. Çocuk
ların kaldığı kurumlar gezilmekte, eksikler söylenmekte, ancak, bu eksikliklerimizi nasıl
gidereceğimizi söylememektedirler. Bir çocuk için koruma kararı istediğimizde, en iyi ihtimalle bir
yıla yakın bir süre almakta" diyor ve devam edip geliyor "yazacak, söylenecek çok şey var, ancak,
sizlerin bu soruna ne kadar ilgi göstereceğinizi bilmediğim için, daha fazla detaya girmek is
temiyorum" diyor.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu mektupta ifade edilen meseleleri, hepinizin yüksek vic
danına ve özellikle, sayın bakanlarımın da yüksek vicdanlarına havale etmek suretiyle, ne olur,
geliniz, geliniz, bundan sonra, özellikle, şu meselede "bir şeyler aranıyor, araştırmalar yapılıyor,
raporlar isteniyor; ama, bir şeyler yapılmıyor" kanaatini ortadan kaldıralım. Ne olursunuz, bu çocuk
larımız için, geleceğimiz için bu raporumuzu raflarda bırakmayın ve hükümet erkânı olarak, bu işle
ilgili bakanlıklar olarak, zaten teşekkül etmiş olan 5 bakandan müteşekkil bir koordinasyon kurulu
mesabesindeki bu bakanlıklarımızla da bu konuyu çözmek üzere ne gerekiyorsa yapınız; ama, burada
ben hemen şunu ifade etmek istiyorum ve Sayın Millî Eğitim Bakanımıza seslenmek istiyorum: Bu
konuda en önemli ve ağırlıklı yük ve görev, Millî Eğitim Bakanlığına düşmektedir. Biz, belki bir çır
pıda sokaktaki çocukları toplayabilip bir yerlere koyarız, tedavi eder, rehabilite edebiliriz; ama,
bugünkü yapı, sürekli sokağa çocuk üreten bir yapıdır. Dolayısıyla, aileyle ilgili bir çalışma yapıl
madıkça, ailenin eğitilmesi, ailenin rehabilitasyonu, ailenin çocuk ilişkileri, evlat yetiştirme anlayışı
değişmedikçe, bu anlamda problemi çözmek mümkün olmayacaktır. Onun için, toplum merkezlerine
ihtiyaç vardır, aile rehberlik ve danışma merkezlerine ihtiyaç vardır. İşte bugün, bünyesinde 600 000
meslek elemanı olarak öğretmeni barındıran bir bakanlığın, okulları birer toplum merkezi, birer aile
danışmanlık ve rehberlik merkezi gibi kullanmak suretiyle, sadece mesai saatleri içerisinde açılıp
kapanan kurumlar değil, aynı zamanda yirmidört saat işlevi olan ve çalışan kurumlar haline getiril
mesi lazımdır. Burada çalışan personelin desteklenmesi lazımdır, özlük hakları itibariyle desteklen
mesi lazımdır. Buralara sosyal hizmet uzmanı, sosyolog, psikolog gibi elemanlar verilmelidir ve
ailelerin, insanların bu kurumlara gelmesini beklemek değil, bunların ayaklarına, sokaklarında,
mahallelerinde evlerine gitmek suretiyle bu konunun çözümü için bir gayret gereklidir.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; söyleyecek çok sözüm var. Ancak, zamanınızı da fazla
suiistimal etmek istemiyorum. Burada, önceleri sokak çocuğu olmuş, sokaklara düşmüş; ama, şef
katli bir elin gecenin bir saatinde başını okşaması neticesinde kurtulabilmiş ve bugün önemli bir
kurumumuzda kamu görevlisi olan eski bir sokak çocuğunun bana yazdığı mektuptan bir paragraf
la, yine bu çocuğumuzun yazdığı bir şiiri okumakla sözlerime son vermek istiyorum.
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bakınız, ne diyor bu çocuğumuz. Başından özetlemem
gerekirse, diyor ki: "Ben üçüncü sınıfa giderken babam öldü, annemle yalnız kaldık, bakacak kim
semiz yoktu..." Vesaire vesaire anlattıktan sonra "... evin en büyük erkeği olduğumdan sabahları
okula aç gider, öğleden sonra borçla simit alıp geceleri l'lere kadar kahvehanelerde simit satardım.
İlkokulun dördüncü sınıfında sigaraya, ortaokulda şarap içmeye alıştım. Sokaklarda olduğum için
sokak kanunlarına uymak zorundaydım; yavaş yavaş bozuldum, mecburen sokak çetelerine karış
tım. Artık haraç almaya başlamıştık. Yüreğimdeki bir ses bunun yanlış olduğunu söylüyordu; ama,
ne yapayım, sokakların kanunlarına uymak zorundaydım. Yine bir gün insanlardan zorla para alıp
içki içip camide bizi kimse bulamaz diye oraya sığınmıştık. Gece karanlığında nur yüzlü, ak sakal
lı bir adam bana yaklaştı, hayatımda ilk defa biri şefkatle başımı okşuyordu 'evlat, gittiğin yol yan
lış, gel bu hatadan vazgeç, bundan sonra seni korumam altına alıyorum' dedi ve ben, o şefkatli el
vasıtasıyla ayıldım ve bundan kurtuldum."
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; arkadaşlarımız, bu çocukların sokağa düşmesinin sebep
lerini izah ederlerken bunda sevgi, ilgi ve şefkat eksikliğini dile getirmişlerdi. Şu mektupta, kendi
el yazısıyla bu çocuğumuzun bana yazdığı bu mektupta bu çok apaçık bir şekilde ifade ediliyor,
yaşanmış bir olay olarak ifade ediliyor. O halde, şiiri okumadan, izniniz olursa Sayın Başkanım,
buradan bütün analara ve babalara seslenmek istiyorum.
BAŞKAN - Sayın Ergenç, sürenizi çok geçtiniz; lütfen tamamlayın!..
(10/111, 160, 180) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI
ÖNER ERGENÇ (Devamla) - Bitiriyorum efendim.
Çocuklara sevginizi gösterin, çocuklarınıza ilginizi gösterin, şefkatinizi gösterin; çünkü, on
ların, buna, fazlasıyla ihtiyacı var.
Son olarak, Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; "Ben Mecburen Bir Sokak Çocuğuyum Abi"
başlıklı dört paragraftık bir şiiri arz ediyorum:
"Karnım aç dediğimde derdimi bilmediniz,
Zenginden istedim, Allah versin dediniz,
Göbekli Müdürler yurtlardan defettiniz,
Ben mecburen bir sokak çocuğuyum abi.
Baba, ana, devlet sevgisi nedir hiç tanımayan,
Abi, bir yardım et dediğimde horlanıp hırpalanan,
Mekansız ve çaresiz cami avlularında yatan,
Ben mecburen bir sokak çocuğuyum abi.
Siz Sayın Büyüklerim koltuklarınızı iyi zaptedin,
Vicdan, sevgi, merhamet nedir ki yüreklerinize hapsedin,
Soğuk gecelerde titrerken, sizler kedi, köpek besleyin,
Ben mecburen bir sokak çocuğuyum abi.
Çocukluğumu çaldınız, yalan söylediniz, sahte güldünüz,
Vicdanlarınızın adaletinin yerine, cüzdanlarınızı karıştırdınız,
Davacıyım, çünkü beni bu hale sizler getirdiniz,
Ben mecburen bir sokak çocuğuyum abi."
-54-

T.B.M.M.

B:76

29.3.2005

0:2

Bütün bunları ifade ederken, ben de, son olarak, Komisyon çalışmaları esnasında Komisyon
çalışmalarına katkı veren Komisyon üyesi arkadaşlarımın tamamına, çalışan uzman arkadaşlarımıza •
ve de konuyla ilgili olan, görüştüğümüz tüm kurum ve kuruluşlara, valiliklere, bu konuda göster
dikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum ve ayrıca, özellikle bir şükran borcumu ifade ederek
hepinize saygılarımı sunmuş olacağım; Türk medyası, bu konuda, çok sorumlu bir yayıncılık an
layışıyla konuyla yaklaşmış ve konuda toplumsal bir hassasiyetin oluşması istikametinde çok ciddî
bir yayıncılık anlayışını ortaya koymuştur. Dolayısıyla, ben, görsel ve yazılı medya mensuplarına
da, Komisyon Başkanı olarak, Komisyondaki arkadaşlarımla birlikte teşekkürü bir borç biliyorum.
Bu vesileyle, inşallah, sokaklarımızı ve geleceğimizi bu "sokak" olgusundan kurtarmak üzere
gerekli tedbirleri hep birlikte alacağımız umuduyla, hepinize, tekrar, saygılar, sevgiler sunuyorum.
(Alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ergenç.
Hükümet adına söz isteği vardır; Devlet Bakamız Sayın Güldal Akşit...
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, Sayın Güldal Okuducu'nun da söz isteği vardı...
BAŞKAN - Değerlendireceğiz.
Buyurun Sayın Bakan.
DEVLET BAKANI GÜLDAL AKŞİT (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İğdır
Milletvekili Sayın Dursun Akdemir ve 45 milletvekili, Eskişehir Milletvekili Sayın Cevdet Selvi ve
23 milletvekili, Konya Milletvekili Sayın Orhan Erdem ve 45 milletvekilinin, çocukları sokağa
düşüren nedenlerle sokak çocuklarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belir
lenmesi için Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri üzerine kurulan Meclis Araştırması
Komisyonu raporunun görüşülmesi amacıyla toplanmış bulunuyoruz.
Raporun hazırlanmasında emeği geçen değerli milletvekili arkadaşlarımı ve ilgili uzmanları
kutlayarak sözlerime başlamak istiyorum.
Değerli milletvekili arkadaşlarımız ve komisyonun Değerli Başkanı, çalışmalarla ilgili olarak,
biraz evvel bizleri aydınlattılar.
Araştırma komisyonunun raporunun incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, konu çok boyut
ludur. Konunun, Bakanlığıma bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdür
lüğü, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı
ve Millî Eğitim Bakanlığının doğrudan görev alanını ilgilendiren yönleri vardır. Hatta, konuyu
bununla bile sınırlandırmamak gerekir diye düşünüyorum; yerel yönetimlerin ve sivil toplum
kuruluşlarının da, bu çerçevede, önemli fonksiyonları olduğu muhakkaktır. Tabiî, işin manevî
boyutunu da unutmamak gerekir. Sadece belirli bakanlıklarla sınırlamak doğru değildir. Aslında,
devletin her kurumunun, Millî Eğitim dedik, Sağlık Bakanlığı dedik, Adalet dedik, Diyanet İşleri
Başkanlığı diyorum, her kurumun, bu konuyla, bir şekilde ilgilenmesi ve çözüm üretmesi gerek
mektedir.
Raporda konunun boyutları, istatistikî bilgiler ve diğer teknik hususlar ayrıntılı olarak belirtil
diği için, bu konuları burada tekrar ederek vaktinizi almak istemiyorum. Bakanlık olarak, konuyla
ilgili sorumluluklarımızın bilinci içerisinde, imkânlarımız ölçüsünde, çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Özellikle son dönemde, konuyla ilgili hizmetlerimizin etkinliğini ve verimliliğini artırdık, yeni
projeler geliştirdik ve uygulamaya koyduk. Bunlarla ilgili ayrıntıları, birazdan, sizlere sunmaya
çalışacağım. Bu noktada, şunu ifade etmeliyim ki, araştırma raporunun sonuç bölümünde yer alan
ve Bakanlığımı ilgilendiren çözüm önerileri de, bundan sonraki çalışmalarımıza ışık tutacaktır.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükümet olarak, ekonomik konularda olduğu gibi, sos
yal konularda da, çok ciddî, akılcı, ülkemiz gerçeklerine uygun çözümler üretmeye devam ediyoruz.
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Bu çerçevede, özellikle son yıllarda ülkemiz gündeminde bulunan, sokakta yaşayan ve sokakta
çalışan çocuklar, kapkaç olayları, çocukların ve gençlerin uyuşturucu madde kullanımıyla mücadele
edilmesi konularının birlikte ele alınmasında yarar gördük. Sokakta yaşayan veya çalışan çocuklar
sorunu, 1940'h yıllarda, İstanbul'da tespit edilen 2 848 çocukla başlamış ve günümüzde boyutları
genişlemiş ve acilen çözüm üretilmesi gereken sosyal bir sorun halini almıştır. Toplumun, sokak
çocukları ve sokakta çalışan çocuklar problemine nasıl baktığı önemlidir. Bu noktada, kamuoyun
da yanlış algılanan bir hususu düzeltmek isterim. Son dönemde sıkça rastlanılan gasp, kapkaç olay
ları gibi olaylar ve bunları gerçekleştirenlerin sokakta yaşayan ve çalışan çocuklar olduğu şeklin
deki kamuoyu kanaatinin doğru olmadığıdır. Toplum, bu çocuklarımıza damgalayıcı yaklaşmakta
ve toplumun bir kısmı, bu çocuklarımızı tehdit unsuru olarak algılamaktadır.
Söz konusu çocukların rehabilite edilmek suretiyle, sağlıklı birer birey olarak topluma katıl
malarını sağlamak için topluma dayalı modeller geliştirmek ve bu modelleri uygulamaya koymak
için çalışmalara başladık. Sözü edilen sorunun çözümünün, ancak kurumlararası etkili işbirliğiyle
mümkün olabileceğini biliyoruz.
Bu gerçekten hareketle, Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Devlet
Bakanı sıfatıyla benim koordinatörlüğümde, Adalet Bakanımız Sayın Cemil Çiçek, İçişleri
Bakanımız Sayın Abdülkadir Aksu, Millî Eğitim Bakanımız Sayın Hüseyin Çelik ve Sağlık
Bakanımız Sayın Recep Akdağ'dan oluşan bir komite kurulmuştur.
Komite, bir dizi toplantı yapmak suretiyle, sokak çocukları ve kapkaç olayları, uyuşturucu
madde kullanımının önlenmesi konularında çalışmalar yapmış, bu konuların birlikte ele alınması
amacıyla, kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler belirlemiştir.
Çok ayrıntıya girmemek kaydıyla, kısaca ifade etmek gerekirse, kısa vadede, halkın can ve mal
güvenliğinin sağlanması, topluma bu yönde olumlu bir mesaj verilmesi amacıyla, İçişleri Bakan
lığımız tarafından gerekli tedbirler alınmıştır ve alınmaya devam edilmektedir. Alınan tedbirlerin
olumlu sonuçlan da hemen beraberinde gelmektedir. Orta vadede çözüm üretmeye yönelik olarak,
bakanlarımızdan oluşan komite, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu koordinatörlüğünde
bir model geliştirilmesi kararı almıştır. Bu çerçevede, SHÇEK Genel Müdürlüğü tarafından kap
samlı bir model geliştirilmiş, bu modelin uygulanabilir olduğu konusunda ortak bir fikir oluşmuş
tur. Bakanlıklar ve kurumlararası etkili işbirliğine dayalı olarak gerçekleştirilecek bu uygulama,
sorunun yoğun olduğu illerden başlanarak hayata geçirilecektir.
Sokakta yaşayan ve çalışan çocuklara yönelik hizmet modeli olarak adlandırılan söz konusu
çalışma, sorunun yaşandığı tüm illere uygulanabilecek ölçektedir. Projenin öncelik sıralaması
içerisinde, İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Adana, Mersin, Bursa, Antalya ve İzmir illeri yer alacak
tır. Bu çerçevede, ilk uygulama İstanbul'dan başlatılmıştır.
SHÇEK Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan sokakta yaşayan ve çalışan çocuklara yönelik
hizmet modelinin ilk uygulama merkezi olarak seçilen İstanbul İli, modelin pratik bir değer kazan
ması ve yaygın uygulamaya geçilmesi noktasında da ayrıca büyük önem taşımaktadır. Bugüne
kadar bu alanda gerçekleştirilememiş olan kurumlararası işbirliğinin etkili biçimde uygulamaya
konulacak olması, SHÇEK'in koordinasyonunda diğer kurumların da bu hizmeti üstlenmede çok is
tekli davranmaları, sorunun çözümü adına atılmış ciddî bir adımdır. Bu işbirliğiyle sağlanacak olan
başarı, birçok sosyal sorunun çözümü için de model oluşturulabilecek niteliktedir. Bu hizmet
modelinde, her merkez, ihtiyaç gruplarından birisine hizmet verecek şekilde, bir sonraki hizmet
ayağı belirlenmek suretiyle yapılandırılmıştır. Öncelikle sokaktaki çocuklar mobil ekipler
aracılığıyla veya sokak ofisleri tarafından tespit edilecektir. Tespit edilen bu çocuklar, ilk uyumlandırmayı gerçekleştirmek üzere, ilk adım istasyonlarına yönlendirileceklerdir. Hizmeti reddederek,
madde kullanımından vazgeçmek istemeyen çocuklar ise, korunmaları ve bu esnada da ikna edil
melerine yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi amacıyla barınaklara yönlendirileceklerdir.
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İlk adım istasyonunda uyum süreci tamamlandığı kanaati oluşan madde bağımlısı çocuklar,
Sağlık Bakanlığı bünyesinde bulunan tıbbî tedavi merkezine, tıbbî tedavisi tamamlandıktan sonra,
yine Sağlık Bakanlığı bünyesinde bulunan tıbbî rehabilitasyon merkezine sevk edilecektir. Tıbbî
rehabilitasyonu gerçekleşen çocuklar, sosyal rehabilitasyon merkezine teslim edileceklerdir.
İlk adım istasyonunda uyum sürecini tamamlayıp sokakta yaşayan; fakat, madde kullanmayan
çocuklar, doğrudan sosyal rehabilitasyon merkezlerine havale edileceklerdir. Sosyal rehabilitasyon
merkezinde, çocuklar, sorumluluk alma alışkanlığını kazandıracak etkinlikler aracılığıyla, örgün
eğitim veya meslekî eğitime dahil edileceklerdir. Bu süreçleri tamamlayan çocukların, öncelikle aile
yanına, bunun mümkün olmaması halinde SHÇEK kurumlarına veya Millî Eğitim Bakanlığına bağ
lı yatılı okullara yönlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Bu süreçlerden sonra meslek edinerek işe yerleştirilen ve aile yanına dönmesi mümkün ol
mayan ya da kurum bakımı hizmetlerinden yararlanmak istemeyen, yararlanmak üzere yaşı uygun
olmayan çocuklar ise gençlik evlerinden yararlandırılacaklardır.
Bu hizmet modelinin ülke geneline yaygınlaştırılması amacıyla, 2005 Şubat ayında, İstanbul
İlinde, ilgili tüm tarafların katıldığı toplantı gerçekleştirilmiş; İstanbul Eylem Planı oluşturularak
uygulamaya konulmuştur.
Konunun önemi ve aciliyeti gözönünde bulundurularak, uygulamada görev alacak tüm kamu
kurum ve kuruluşlarının, kamu personelinin gereken ciddiyet ve hassasiyeti göstermelerini, uy
gulamaların yöneticiler tarafından dikkatle takibini ve herhangi bir aksamaya meydan veril
memesini teminen, 2005/5 nolu Başbakanlık genelgesiyle, 25 Mart 2005 tarihinde Resmî Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Çalışmaların takibi Bakanlığımca yürütülmektedir.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben, bu aşamada, izninizle, Bakanlığıma bağlı SHÇEK Genel
Müdürlüğünün konuyla ilgili diğer çalışmaları hakkında da sizleri kısaca bilgilendirmek istiyorum.
Anayasamız, yasalar ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, açıkça, çocuk
ihmali ve istismarı konusunda ivedi tedbirlerin alınmasını öngörmektedir. Bu çerçevede, 2828 sayılı
SHÇEK Kanunuyla, sokakta yaşayan ve çalışan çocuklara hizmet vermek amacıyla, 1997 yılından
itibaren, çocuk ve gençlik merkezleri hizmet vermeye başlamıştır.
Çocuk ve gençlik merkezleri, eşlerarası anlaşmazlık, ihmal, hastalık, kötü alışkanlık, yoksul
luk, terk ve benzeri nedenlerle sokağa düşerek sosyal tehlikeyle karşı karşıya kalan ve sokakta
çocuk ve gençlerin geçici süreyle rehabilitasyonlarını ve topluma yeniden kazandırılmalarını sağ
lamak amacıyla kurulan, yatılı veya gündüzlü sosyal hizmet kuruluşlarıdır.
SHÇEK Genel Müdürlüğü, halen, 43 çocuk ve gençlik merkeziyle hizmetlerini sürdürmek
tedir. Merkezler aracılığıyla bugüne kadar ulaştığımız çocuk sayısı ise, 41 982'dir. Bu çocuklardan,
hiç okula gitmemiş olup, okula başlatılan çocuk sayısı 1 893; okula devamı sağlanan çocuk sayısı
6 902; ailesi yanma dönmesi sağlanan çocuk sayısı 12 012; işe yerleştirilen çocuk sayısı 468; sos
yal yardım alan çocuk sayısı 7 038; korunma altına alınan çocuk sayısı 225; madde bağımlısı çocuk
sayısı 3 475. Bu çocuklar, madde bağımlılığı tedavi ünitelerine yönlendirilmektedirler.
Çeşitli meslekî çalışma ve sosyal hizmet müdahalelerine rağmen, çocuğunu sokakta çalıştır
makta ısrar eden ve bu nedenle suç duyurusunda bulunulan aile sayısı 770 olup, ceza alan aile sayısı
130, aynî, nakdî yardımdan yararlanan aile sayısı ise 1 124'tür. Çocuk ve gençlik merkezlerimiz, bu
alanda yapılan çalışmaların ana hizmet birimleridir.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sokakta yaşayan veya sokakta çalışan çocuk sorununun ve
diğer sosyal sorunların çözümüne yönelik koruyucu ve önleyici çalışmalar büyük önem taşımaktadır.
Bu yöndeki çalışmalar da, Bakanlığıma bağlı SHÇEK bünyesindeki toplum merkezleri ve aile danış
ma merkezleri aracılığıyla yürütülmektedir. Bu kapsamda, ilgili tüm tarafların işbirliğiyle, 31 ilde,
toplam 59 toplum merkezi hizmet vermektedir. Bu merkezler aracılığıyla, ayda yaklaşık 15 000
kişiye hizmet sunulmaktadır. Ayrıca, 21 ilde, 22 aile danışma merkezi oluşturulmuştur. Bu merkez
ler aracılığıyla da, ayda yaklaşık 600 aileye, rehberlik, danışmanlık ve eğitim hizmeti verilmektedir.
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Ekonomik yoksunluk nedeniyle çocuklarını sokakta çalışmaya zorlayan aileleri bu uy
gulamadan vazgeçirmenin bir diğer yöntemi de, ailelerin aynî-nakdî yardımla desteklenmesidir. Bu
yöndeki hizmetler de SHÇEK tarafından yürütülmektedir. 2005 yılında, bu amaçla ailelere
yapılacak yardım miktarı, geçen yıla göre yüzde 100 oranında artırılarak, nakden 152 Yeni Türk
Lirasına çıkarılmıştır. Ayrıca, bu çocuklar için, ilave olarak, sağlık, eğitim ve giyim yardımları da
yapılmaktadır.
Koruyucu ve önleyici tedbirler kapsamında 2005 yılında, Uluslararası Çalışma Örgütü, yani,
ILO Türkiye Temsilciliği ile SHÇEK Genel Müdürlüğü arasında, Sokakta Çalışan ve Çocuk İş
çiliğinin Önlenmesine Yönelik İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. Protokol gereğince, 11 ilde -ki, bu
iller, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Şan
lıurfa İlleridir- sokakta çalışan çocukların iş yaşamından çekilerek eğitime yönlendirilmeleri ve risk
grubundakilerin de çalışmaya başlamalarının engellenmesi amaçlanmaktadır. Projeyle, 6 700 erkek
ve kız çocuğa ulaşılacak olup, bunlardan halen işgücü içinde bulunan 2 700'ünün işgücü dışına
çıkarılması, risk grubunda bulunan 4 000'inin ise işgücüne girmesinin önlenmesi sağlanacaktır.
Projedeki en temel hedeflerden birisi, çocuklara temel eğitime devamlarının sağlanması için
ekonomik ve eğitim desteği verilmesidir. Proje uygulamalarının, sokakta çalışan çocukların
yoğunlukla bulunduğu mahallelerde bulunan SHÇEK'e ait toplum merkezleri aracılığıyla gerçek
leştirilmesi kararlaştırılmıştır. Bu proje, çocukların sokağa çıkmadan önce mahallesinde destek
lenerek topluma kazandırılması açısından büyük bir öneme sahiptir. Yine, bu proje kapsamında,
anne babaların bilinç ve duyarlılık düzeylerinin artırılması amacıyla eğitim programları gerçek
leştirilecektir. Bu çalışmayla da tahminen 6 000 çocuğa dolaylı olarak yarar sağlanması planlan
maktadır.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sokakta yaşayan ve çalışan çocuk sayısının asgarîye in
dirilmesi, uyuşturucu kullanımının ve kapkaç olaylarının önlenmesi konuları, daha önce de belirt
tiğim gibi, kurumlararası etkin işbirliğini gerektirmektedir. Bu kapsamda, konunun asayişle ilgili
boyutunu İçişleri Bakanlığımız yakından takip etmektedir. Uyuşturucu kullanan çocukların tıbbî
rehabilitasyonlarıyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığımız çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. Adalet
Bakanlığımız, mevzuat çerçevesinde neler yapılabileceği üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, konunun çalışma yaşamı kapsamında, çocuk işçiliğinin
önlenmesi boyutuyla ilgilenmektedir. Bu noktada, en önemli ve uzun vadeli çözümün eğitim olduğu
tartışılmaz bir gerçektir. Bu gerçekten hareketle de Millî Eğitim Bakanlığımıza önemli görevler düş
tüğü konusunda hemfikir olduğumuzu zannediyorum.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Meclis araştırması komisyonunun yaptığı bu önemli
çalışma nedeniyle konunun tüm boyutlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında ele aldık ve
tartıştık. Hepimiz için yararlı bir görüşme olduğunu düşünüyorum. Sosyal sorunların çözümü
konusunda bundan sonra da sizlerle birlikte pek çok çalışmayı yapacağımızı ve bu araştırma sonuç
larının tarafımızdan değerlendirilerek daha etkin çözümlere ulaşılacağına inanıyorum.
Ancak, sözlerime son vermeden önce, Sayın Selvi'nin konuşmasının sonunda değindiği bir
hususa değinmeden geçemeyeceğim. Kendileri, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu ile
Tarım Bakanlığı arasında halen sürmekte olan bir dava nedeniyle "Türkiye Jokey Kulübü" olarak
ifade ettiler ve "gerekiyorsa ilgili Devlet Bakanının istifa edeceğini düşünüyoruz; tüyü bitmemiş
yetimin hakkı vardır" dediler. Sayın Selvi, tüyü bitmemiş yetimin hakkını, şunu bilmenizi isterim
ki, ben, sizlerden çok daha fazla düşünüyorum; çünkü, ben her gün onlarla yatıp kalkıyorum, on
ların sorunlarıyla yoğrulmuş vaziyetteyim; ancak, benim için üzücü olan şudur ki, Sayın Genel Baş
kanınızın, Sayın Baykal'ın da kulaktan dolma bilgilerle, bugün -kendisini dinleyemedim, ama- Grup
konuşmasında bu konuyu ele aldığıdır. Ancak, ben, size burada şunu kısaca ifade etmek istiyorum.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
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DEVLET BAKANI GÜLDAL AKŞİT (Devamla) - Sayın Başkan...
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan.
DEVLET BAKANI GÜLDAL AKŞİT (Devamla) - Allah'a çok şükür, veremeyeceğimiz hiç
bir hesabımız yok; çünkü, ortada, ne kesinleşmiş bir yargı kararı var, nihayetlenmiş bir yargı kararı
var ne de başlamış ama, durdurulan bir tahsilat söz konusu. Dolayısıyla, bu bahsedilen trilyonların
hangi trilyonlar olduğunu ben de merak ediyorum. Kaldı ki, davanın tarafları devletin iki
kurumudur. Tarım Bakanlığı ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumudur; yani, devletin
bir kasasından bir kasasına geçiş söz konusudur ve henüz bitmemiş bir yargıdan bahsediyoruz.
Bakın, halen klasik usullerle siyaset yapmak çok kolaydır. "Sayın Bakanın talimatıyla tahsilat dur
durulmuştur." Hangi tahsilattır bu?! Hangi başlamış tahsilattır?! Üstelik, kaldı ki, bu dava, 59 uncu
hükümetten önce, hatta 58 inci hükümetten önce, 57 nci hükümet döneminde açılan bir davadır, o
dönemde bitmiştir ve o dönemin Bakanı Sayın Gemici, acaba tahsilat için niye harekete geçmemiş
tir?! Sonra, kaldı ki, bu yasa, bu yasal düzenleme, 1983 yılında yapılmıştır. 1983'ten bugüne kadar...
M. CEVDET SELVİ (Eskişehir) - Sayın Bakan, onun yapmaması sizin yapmamanızı gerektir
mez ki!..
DEVLET BAKANI GÜLDAL AKŞİT (Devamla) - Ben sizi bölmeden dinledim; lütfen din
leyin!..
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Biz de sizi dinledik.
DEVLET BAKANI GÜLDAL AKŞİT (Devamla) - Lütfen dinleyin!..
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Sizi hiç bölmeden dinledik.
DEVLET BAKANI GÜLDAL AKŞİT (Devamla) - Ve 1983'ten bu yana bu konuda yine bir
girişim olmamıştır. Ben, kimseyi suçlayarak değil, ama, vicdanen son derece müsterihim ve şunu
da ifade etmek istiyorum ki, tahsilat anı geldiğinde, gecikme faiziyle alınacak bir alacak söz
konusudur. Bu konuda benim ya da tahmin ediyorum ki, diğer ilgililerin veremeyecek hesabı yok
tur; ama, bunun bu şekilde gündeme getirilmiş olması, kulaktan dolma bilgilerle hareket edilmiş ol
ması yanlıştır.
Gönül isterdi ki, bir Anamuhalefet Partisi Lideri bu konuyu ağzına aldığında, ilgili Bakanlık
tan da sorsun "siz, bunu niye tahsil etmediniz, karar kesinleşti niye uygulamaya koymadınız" desin;
ama, maalesef, ne bize sorulan bir soru vardır ne bu konuda bilgi istenilmiştir; ancak, sağdan sol
dan, gizli ajanlarla alelusul alınan bilgilerle bu yola gidilmiştir. Ben, bunu Yüce Meclisin takdirine
bırakıyorum. Zaten, günü geldiği zaman gerekli bilgilendirme yapılacaktır.
Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. (AK Parti sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.
Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz alan Eskişehir Milletvekili
Sayın Selvi'nin, konuşmaları sırasında. Sayın Millî Eğitim Bakanlığı hizmetlerine giren bazı
konularda yanlış bilgiler verildiğinden bahisle, konuşmanın akabinde, Millî Eğitim Bakanı, gerekli
açıklamayı yapmak için, İçtüzüğün 69 uncu maddesine göre söz istemiştir.
O anda, bu konuyu değerlendireceğimi kendisine ifade ettikten sonra, konuşma zabıtlarını
getirttim, inceledim. İçtüzüğün 69 uncu maddesine göre, yerinizden, kısa bir açıklama yapmanız
için size söz veriyorum.
Buyurun.
M. CEVDET SELVİ (Eskişehir) - Nedir Sayın Bakanın söz aldığı konu?!
VII.- AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR
1.- Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in, Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, konuş
masında, ileri sürmüş olduğu görüşlerden farklı görüşleri kendisine atfetmesi nedeniyle konuşması
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
öncelikle, huzurunuzda, sokakta yaşayan veya sokakta çalışan çocuklarla ilgili olarak bir Meclis
araştırması yapılmasına karar veren Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli mensuplarına, bu
komisyon kurulduktan sonra, bu komisyonun başkanlığını yapan Siirt Milletvekilimiz Değerli Öner
Ergenç Beye ve çalışma arkadaşlarına huzurunuzda teşekkür ediyorum. Bir kanayan yaraya parmak
basılmıştır. Emeği olan gerek AK Partili gerek Cumhuriyet Halk Partili gerekse bağımsız millet
vekillerine huzurunuzda teşekkür ediyorum.
DURSUN AKDEMİR (İğdır) - DYP'li efendim, DYP'li olarak ben vermiştim.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Affedersiniz, DYPli; düzeltiyorum.
Değerli milletvekilleri, Eskişehir Milletvekili Sayın Cevdet Selvi Bey, yaptığı konuşma esnasın
da şöyle bir ifade kullandı, zabıtlardan onu ifade ediyorum: "İlköğretim çağında olup da, 1,5 milyon
çocuk okula gitmiyor" dedi ve akabinde de dedi ki: "Bunun takibi yoktur, araştıran yoktur, bu yasanın
gereğini yerine getirme ihtiyacı duyan yoktur; 1,5 milyon çocuk sokaklarda gezmektedir."
Ben, değerli milletvekilinin verdiği bu bilgilerin doğru olmadığını, yanlış bilgilendirme sonucu
verilen ifadeler olduğunu, rakamlar olduğunu huzurunuzda ifade etmek istiyorum. Devlet İstatistik
Enstitüsünün verilerine göre, Türkiye'de ilköğretimdeki çağ nüfusu; yani, ilkokula gitmesi gereken
öğrenci sayısı 10 577 268'dir.
GÜROL ERGİN (Muğla) - Hangi yılın rakamı bunlar?
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - 2004 yılının rakamları efendim.
Bunlardan...
GÜROL ERGİN (Muğla) - 2004 yılının rakamını nereden aldınız?!
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Efendim, müsaade eder misiniz...
BAŞKAN - Sayın Milletvekili, karşılıklı konuşma yok; dinleyin... Lütfen...
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Bu, nüfus sayımı değil, on yılda bir beş
yılda bir yapılsın. Ayrıca, Millî Eğitim Bakanlığının rakamlarıyla...
GÜROL ERGİN (Muğla) - Sayın Bakan, yapmayın!.. 2004'ün rakamını nasıl...
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Müsaade edin... Eğer varsa elinizde doğ
ru bir bilgi veya sizin bildiğiniz doğru bir şey varsa, onu ifade edin.
BAŞKAN - Sayın Bakan, siz, Genel Kurula hitap edin.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Şimdi, bu, 10 577 000 çağ nüfusuna kar
şılık ilköğretime devam eden öğrenci sayısı 10 298 646'dır. Nitekim, bu rakamlara dayalı olarak il
köğretimdeki okullaşma oranımız yüzde 97 küsurdur. Hal böyle olunca, 1,5 milyon öğrencinin
okula gitmediği, bunun takibinin de yapılmadığı, zorunlu eğitimin dayandığı yasanın gereğini
yerine getirmek için bir gayret olmadığı şeklindeki beyanların doğru olmayan beyanlar olduğunu
ifade etmek istiyorum.
Ayrıca, bu okul çağında olup da okula gitmeyen çocuklarımızın büyük bir çoğunluğu kız
çocuğudur ve "haydi kızlar okula" kampanyası çerçevesinde bu çocuklarımızın okullulaştırılması
için gereken çaba, gereken gayretler de gösterilmektedir, onu ifade etmek istiyorum.
Sayın Başkanım, müsaadenizle, bir cümleyi daha ifade edeyim. Tabiî, Sayın Selvi bu araştır
ma komisyonu raporu dolayısıyla yaptığı konuşmada hükümetin icraatlarıyla ilgili çok karamsar bir
tablo çizdi, ona cevap verecek değilim, zamanım buna müsait değil; ama, şöyle bir ifade kullandı,
yine. zabıtlardan aynen okuyorum: "Türkiye'de can, mal güvenliği kalmamıştır."
Değerli arkadaşlarım, bakın, New York'ta, Harlem'de günde gecede onlarca yüzlerce soygun,
gasp, kaptıkaçtı ve sair olay yaşanmaktadır; ama, hiçbir...
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HALİL AKYÜZ (İstanbul) - Yarışalım o zaman yani...
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Bakın, hiçbir Amerikalı senatör, hiçbir
Amerikalı milletvekili çıkıp da meclisinde "Amerika'da can, mal güvenliği kalmamıştır" demez.
GÜROL ERGİN (Muğla) - Polis sayısını niye 10 000'e çıkardınız?!
A. İSMET ÇANAKÇI (Ankara) - Yakında oraya yetişiriz!..
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Türkiye 20 000 000 turist bekleyen bir
ülkedir. Sayın Selvi, siz tecrübeli bir vekil olarak, bu kürsüde bunu söyleme hakkına sahip değil
siniz. Büyük şehirlerde sıkıntıların yaşandığı hepimizin malumudur. Türkiye'de bu bir günde oluş
muş bir problem değildir, bu, kanayan bir toplumsal yaradır. Buna hepimiz birlikte parmak bas
malıyız, bunun çözümü için gerekeni yapmalıyız; ama, siz "Türkiye'de can ve mal güvenliği kal
mamıştır" dediğiniz zaman, bu cümlenin anlamı Ardahan'dan Edirne'ye kadar Türkiye'nin hiçbir
yerinde can ve mal güvenliği yoktur demektir Sayın Selvi, bunu özellikle tashih ederim.
GÜROL ERGİN (Muğla) - İkibuçuk yılda oluştu bu, Sayın Bakan.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Sayın Başkan, zatıâlinize ve Yüce Mec
lise saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Bakan.
M. CEVDET SELVİ (Eskişehir) - Sayın Başkan, Sayın Bakanın söylediklerinin çoğu doğru
değil...
BAŞKAN - Efendim, böyle bir geleneğimiz yok. Gerekli açıklamayı hükümet yaptı, gerekirse
başka şartlarda söz alırsınız.
ALİ TOPUZ (İstanbul) - 60 inci maddeye göre yerinden söz iste.
BAŞKAN - Biz her zaman müsamahalıyız ve sonsuz bir konuşma hakkı tanıyoruz, bunu Yüce
Meclis biliyor.
VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER (Devam)
1.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir ve 45 milletvekili, Eskişehir Milletvekili Cevdet Selvi ve
23 milletvekili ile Konya Milletvekili Orhan Erdem ve 45 milletvekilinin. Çocukları Sokağa Düşüren
Nedenlerle Sokak Çocuklarının Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlen
mesi Amacıyla Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve (10/111, 160, 108) Esas
Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 829) (Devam)
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, söz sırası, şahısları adına söz isteğinde bulunan İstanbul Mil
letvekili Sayın Güldal Okuducu'da.
Buyurun Sayın Okuducu.
Süreniz 10 dakika.
GÜLDAL OKUDUCU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; uzun saatler boyunca bir
konuyu tartıştık. Ben de, çocukları sokağa düşüren nedenler ile sokak çocuklarının sorunlarının araş
tırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesiyle ilgili araştırma komisyonumuzun bir üyesi olarak
bu konuda konuşma yapmak üzere huzurlarınızdayım; hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
Değerli arkadaşlarım, aslında, komisyonun yaptığı uzun süren çalışma sonrasında ve bugün
burada birçok arkadaşımızın yaptığı konuşma sonrasında, ülkemizde derin bir sorunumuz, kanayan
bir sorunumuz olduğu gerçeğini hep birlikte bir kez daha gördük ve saptadık; ama, zannediyorum
ki, sorunları görmek kuşkusuz önemli, sorunları saptamak, o sorunlara dönük çözüm önerileri üret
mek, böylesi konular söz konusu olduğunda yeterli olmamakta.
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Şimdi, bir değerlendirmeyi, ben burada, Yüce Meclisin huzurunda dile getirmek istiyorum. Bu
topraklarda, ister bölgesel ister yurt çapında göçlerle, kimsesizliklerle, çaresizliklerle ve göz kamaş
tırıcı varlıkların yanı başında yokluklara gömülmüş, derin, acı ve kanayan bir çocuk sorunu vardır
ve Türkiye'de yaklaşık 10 000 000 çocuk bir yangının içindedir. Görmek gerekir ki, bu 10 000 000
çocuktan 1 000 000'una iyi bir istikbal umudu ancak olanaklı. Kendi çocuklarımızı kurtarmak için
öğütten fedakârlığa, imkân yaratmaktan, öğretim ve sınav maratonlarına koştururken, bizim çocuk
larımızdan epeycesi tökezliyor, düşüyor, ülkesinde kendine bir yer bulamıyor. Çocuklar, ip cambazı
gibi, ince bir telin üzerinde yürüyor. Hepsinin altında ağ yok, hepsine alkış yok, hepsinin, bir den
ge kurabilecek, sendeledi mi tutunabilecek bir dalı yok; düşüyorlar, canları acıyor. Kimi düşe düşe
ufalanırken, kimi şiddet kabuklan bağlıyor,
Şimdi, çocuk sorunu, sorunları, krizi önümüzde. Kalbimizde ve aklımızda buna bir yer aç
manın zamanı. Tabiî, yer bulabilirsek demek istiyorum.
Değerli milletvekilleri, konuştuğumuz sorunun nedenleri ve bundan sonra kurumların
bulabilecekleri çözüm önerileri elimizdeki raporda ayrıntılı bir şekilde dile getirilmekte ve birçok
ilişki, birçok görüş, birçok bilgi bir araya getirilerek, kuşkusuz, çok yararlı bir çalışma bugün Mec
lisin önüne getirildi; ama, bilmek gerekir ki, soruna neden olan asıl sorunu ortadan kaldırmazsak,
onu çözmezsek, sorun kendini üretmeye ve büyümeye devam edecektir ve Sayın Millî Eğitim
Bakanımızın da demin "hâlâ varmadık" dediği New York ölçeğine ulaşmayı başaracaktır.
Sayın Bakan, merak etmeyiniz, temel sorunlar bu şekilde takdim edilmeye ve taşınmaya devam
edilirse, yakında, New York'taki rakamlara da İstanbul'da ve Türkiye'de ulaşmış olacağız.
Çok iyi bilinmesi gereken bir şey var ki, konuştuğumuz bu derin sorunun altında, Türkiye'nin
yaşadığı ekonomik politikalar ve o ekonomik politikaların neden olduğu kültürel ve sosyal
politikalar yatmaktadır. Ekonomik politikalarla yoksullaştırdığınız, yalnızlaştırdığınız, işsizleştirdiğiniz insan kitleleri, kültürel politikalarla beslenmeyince, gelişmeyince, ilerlemeyince ve sosyal
politikalarla desteklenmeyince, sorun, kaçınılmaz olarak, buraya varacaktır.
Konuştuğumuz bütün önlemleri alalım, valiliklerin, yerel yönetimlerin, sivil toplum örgüt
lerinin, üniversitelerin, gönüllülerin işbirliğiyle bu kanayan yaraya merhem olmaya çalışalım, Tür
kiye'de on yılların ürettiği, beslediği, bu dönemde de katmerlenerek olgunlaşan bu sorun, ne yazık
ki, ortadan kaldırılamaz. Öyleyse, önce işsizliği, önce onun neden olduğu sahipsizliği ortadan kal
dırmak, ardından da eğitimsizliği ortadan kaldırmak, onu önleyecek önlemleri ortaya koymak ve
ailenin kutsal olduğu bir toplumda, aile birliğinin parçalanmasıyla, çözülmesiyle şiddete varan
sonuçları ortadan kaldırmak ancak olanaklı olacaktır.
Değerli arkadaşlarım, biraz, önce, Sayın Komisyon Başkanı, burada, dramatik tablolar dile
getirdi. Onlar, biliyorum ki, aktarabildikleri, tanık olunabilenin çok azı. O dramatik tablolara, 9
yaşındaki bir çocuğun, başka dramatik sözlerini ben eklemek İstiyorum. Diyor ki: "Kış çok zor geç
ti, çok soğuktu. Taksim'de bir otelin, arka tarafındaki havalandırmanın önünde yatıyorduk. Sabah
kalktım. Dolapdere've gidecektik. Arkadaşımı uyandırmaya çalıştım, uyanmadı. Şaka yapıyor san
dım. Baktım, kalbi atmıyor, durmuş, donmuş gece." Gece soğuktan donan kalplerin, çağdaş kibritçı kız masallarının tekrar ettiği bir ülkede, bir sorunu konuşuyoruz ve biz, biliyoruz ki, bu sorunun
çözümüyle ilgili birçok bakanlık görev yapmak durumunda; ama, biz, biliyoruz ki, en çok da,
SHÇEK'in bağlı olduğu bakanlık, bu konuda çalışmalar yapmak zorunda, bu konuda yaralara mer
hem olmak zorunda.
Şimdi, SI IÇEK'in içerisinde bulunduğu koşullardan, biraz önce Sayın Bakan bir faaliyet raporu
sunmuş olsa da, söz, etmeyeceğim. Ben, çok somut bir olaydan söz edeceğim. Bugün, sokak çocuk
larının içerisinde bulunduğu koşulları araştıran bir komisyonun raporunu tartışıyoruz; ama, ne
yazıktır ki, bugün, bu komisyonun görüşlerinin tartışıldığı bu toplantıya bir başka soruşturma öner
gesi düşüyor. Onu adıyla okumak istiyorum size. İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 62
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milletvekilinin, Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışı hâsılatından Sosyal Hizmet
ler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun pay almasını engelleyerek Türk Ceza Kanununun 240 inci mad
desi uyarınca görevlerini kötüye kullandıkları iddiasıyla Devlet Bakanı Güldal Akşit ve Tarım ve
Köyişleri Bakanı Sami Güçlü haklarında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri
uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önerge Meclisin gündeminde. Bu, bir tarihsel
rastlantı. Şimdi, burada, birkaç bilgiyi, zannediyorum ki, doğru vermekte yarar var, kamuoyunun
bilincini açmakta yarar var ve kanayan vicdanların -bütün gün sokak çocuklanyla yatılıp kalkılıyor
da olsa- sesini burada duyurmakta yarar var diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar.
Şimdi, herkes biliyor, at yarışlarından elde edilen gelirin yüzde l'i kimsesiz çocuklar esirgensin
diye, korunsun diye, devlet şefkat elini uzatabilsin, başlannı okşayabilsin diye, gözetsin, yetiştirsin
diye Çocuk Esirgeme Kurumuna verilir. Çocuk Esirgeme Kurumu, bu ve benzeri gelirlerle kaynaklannı geliştirecek, çocuklannı esirgeyecek, koruyacak, saklayacak, gözetecek, yetiştirecek; görevi bu.
3 avukattan oluşan bir avukatlık bürosu, Ankara 6. İdare Mahkemesine başvurup, bu gelirin öden
memesiyle ilgili girişimde bulunur, yasaya rağmen. Ankara 6. İdare Mahkemesi kesintinin devam et
mesine karar verir ve bunun ardından da, aynı avukatlık bürosu Danıştaya başvurur. Danıştay, oybir
liğiyle mahkemenin kararını olumlar, doğrular. Karar alınır, üst mahkeme onar. İşin kaçarı yoktur.
Bu bilgilerin sahibi olmak için, hiçbir milletvekilinin gizli ajan yetenekleriyle donatılmış ol
ması gerektiğini düşünmüyorum. Sorumluluk sahibi olan, ülkesinde neler olup bittiğine dikkatle
bakan, kurumların çalışmalarından haberdar olan, onları izleyen her milletvekili istediği bilgiye
ulaşır. Bu bilgiye sahip olduğu için, kaç milletvekili aynı zamanda gizli ajandır burada, saptanabilirse, sanıyorum iyi olacak...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Buyurun efendim, konuşmanızı tamamlayın.
GÜLDAL OKUDUCU (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Bunun ardından da, avukatlık bürosu, karar esastan kesinleşinceye kadar bu paranın öden
memesi ve parayı ödemeyenler hakkında da cumhuriyet savcılığına suç duyurusu yapılmaması için
bir mektup yazar, ilgili bakan mektubun altına "talebin doğrultusunda gereği yapılmalıdır" diye im
za atar. Olay budur; açıklanması gereken, söz konusu edilmesi gereken, kamunun aydınlatılması
gereken olay budur!
Bütün bunlara imza attıktan sonra, biraz önce Komisyon Başkanının burada anlattığı o trajedik
tabloları, benim okuduğum o küçücük alıntıyı, soğuktan donanların, tacize uğrayıp gidecek yeri ol
mayıp demiryoluna kendini atanların, bütün bu çocukların hakkı olan parayı, hem de böyle bir yasal
olmayan yol izleyerek, siz birilerine peşkeş çekiyorsanız, kullandırıyorsanız, hangi vicdandan, han
gi alnı aklıktan, hangi alnı açıklıktan söz edebilirsiniz; bunun takdirini, konuyla ilgilenenler
yapacaktır diye düşünüyorum ve şunu da ifade etmekte yarar var diye düşünüyorum değerli ar
kadaşlarım: Bu, bilinen, gündeme gelen örneklerden bir tanesi. Devletin şefkatli ellerine, onun
korumasına emanet edilen çocuklarla ilgili olarak, onların yaşadıklarıyla ilgili olarak söy
lenebilecek çok şey var biraz önce sunulan çalışma raporu doğrultusunda; ama, biliyorum ki, ona
zaman yetmiyor; ama, daha önce soru önergeleriyle de dile getirdiğim bir şeyi burada tekrarlamak
istiyorum: SHÇEK'in yurtlarında çocukların yaşadığı mekânlarda dile getirilen şiddet bir yana,
dayak olayları, onlar belki ikinci planda; ama, taciz ve tecavüz iddialarının kovuşturulması ve
gereğinin yapılmasıyla ilgili sürecin yeniden değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. O konuda
da vicdanlarımız ne kadar rahat, onun da sorgulanması gerektiğine inanıyorum.
Sonuçta, çocuklar bizim. Çocuklar, bir ülkenin geleceği. Eğer, bugün, çocukları unufak ediyor
sak, bugün çocukları parçalıyorsak, ülkenin aydınlık geleceğinden, mutlu yarınlarından söz etmek,
zannediyorum ki değerli milletvekilleri, bir o kadar zor olacaktır. Bizim dışımızda, yani, Parlamen
tonun dışında hangi kurum, kişi ya da kuruluş olursa olsun, bu sorunları ele alırken, burada bizim
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söylediklerimizi söyleme hakkına sahiptir; ama, burası Parlamento. Milletvekilleri ve iktidar, yönet
mek sorumluluğuyla yükümlü. Milletvekillerinin ve iktidarın yapması gereken şey, çözümün nasıl
olduğunu uygulayarak göstermektir. Yani, sokaklardaki o acıya, o gözyaşına, o sıkıntıya ve Tür
kiye'nin kendine özgü Arjantinleşme sürecine son vermektir diye düşünüyorum.
Son olarak da, demek ki, sokak çocuklarıyla günün 24 saati yatıp kalkmak yetmiyor; onları an
lamak, onların hakkını teslim etmek, onların olanı başkalarına da peşkeş çekmemek gerekiyor.
Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Okuducu.
Sayın milletvekilleri, Sayın Selvi, Başkanlığımıza yazılı bir müracaatta bulunarak, biraz önce
açıklamada bulunan Sayın Millî Eğitim Bakanının açıklamaları sırasında kendisine atfen bir açık
lama yaptığını, bunun kendisine ait olmadığını ifade ederek bir düzeltme ve açıklama talebinde
bulunmuştur. Kendisine, yerinden, kısa, öz bir açıklama yapmak, aydınlatmak üzere, İçtüzüğün 69
uncu maddesine göre söz veriyorum.
Buyurun Sayın Selvi.
VII.- AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam)
2.- Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, Millî Eğitim Bakam Hüseyin Çelik'in, konuş
masında, ileri sürmüş olduğu görüşlerden farklı görüşleri kendisine atfetmesi nedeniyle konuşması
M. CEVDET SELVİ (Eskişehir) - Sayın Başkan, ben sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum;
ama, Sayın Millî Eğitim Bakanımızın bu kadar olay içerisinde, bu kadar gerçekler içerisinde buna
bir cevap verme ihtiyacı duyması da beni memnun etti.
Bir tanesi, "sayılar doğru değil" dedi. Bunlar Devlet İstatistik Enstitüsünün rakamları; bunlar
bakanlıkların çeşitli vesilelerle, nedenlerle çıkardığı rakamlar. Biz, oralardan alarak bunu söy
lüyoruz. Örneğin, Türkiye'de 6 000 000 bakıma muhtaç çocuk olduğunu Devlet İstatistik Enstitüsü
ve ilgililer söylemektedir. Bunun da nasıl hesap edildiğini açıkça onlar ortaya koymaktadır.
İkincisi: 0-18 yaş grubundaki çocuk veya gençlerin sayısı 25 500 000 küsur adettir. İlk ve or
taöğretime gidenlerin sayısı da, biraz önce benim söylediğim gibi, 14 000 000 küsurdur. Bunlar dev
letin rakamlarıdır, üç aşağı beş yukarı ve içinde yaşadığımız şu şartlar âdeta görülmüyormuş gibi,
kampanyalar, "kızlar okula" erkeklerin eğitimden kaçması, açılan kampanyalar, bu sayının çok
luğundan ileri geldiği için, ortadadır.
İkincisi: Bu rakamların ötesinde, 20 000 000 turist Türkiye'ye gelecek ve Türkiye'de can, mal
güvenliği tehlikededir; toplum sağlığı tehdit edilir boyuta gelmiştir dememi ülke zararına gibi
yorumlamaya kalktı ki, bunu kabul etmem mümkün değildir. Her gün televizyonlarda, medyada,
ancak yakalanabilen, görülebilenler getirildiği zaman, Türkiye'de insanların sokakta gezmesi değil,
evinde bile güvenliğinin olmadığını açıkça söylemektedir.
BAŞKAN - Sayın Selvi, siz bunları açıkladınız; başka bir ilaveniz varsa, lütfen onu söyleyin.
M. CEVDET SELVİ (Eskişehir) - Hemen söyleyeyim.
Bunları saklamak, bunları göstermemeye çalışmak sorunu çözmeyi sağlamaz. Onun için,
sorunun çözümüne dikkat edilirse yarar var.
New York'tan örnek verdi; her gece şu kadar insan ölüyor... Bundan üzüntü duydum. San
ki, biz daha o noktalara gelmedik, niye abartıyorsunuz der gibi. Halkın son derece tedirgin ol
duğu bu konuda, bu çok doğru olmayan bir yaklaşımı Sayın Bakanın da ciddiyetiyle bağdaştıramadım.
Hemen bitiriyorum Sayın Başkan.
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Üçüncüsü: Bazı konuşmacılar ve Sayın Bakan, hükümetin bugünkü politikalarını eleştirdiğim
için rahatsız oldular; ama, komisyonun amacı buydu; sokağa neden düşürüldüklerini tespit
edeceğiz. Bu sorunların çözülmesi için gereken tedbirlerin önerilmesi isteniyordu. Bu politikalar
düzeltilmediği için, bu politikalar devam ettiği için, sokaklara çocukların düşme sayısı, suç oranı
daha fazla olacaktır. Onun için, gereken önlemlerin alınması babından uygulanan yanlış
politikaların düzeltilmesini istedim. Bu da bizim en tabiî hakkımızdır. Geçmişteki yanlışlara
yenileri ilave edildiği için, bu sorunun, temelinde yatan uygulamaların çözümüne imkân ver
meyeceğini, hükümetin, bu konuda, yeni önlemler alması, acil önlemler alması gerektiğini belirt
mek istedim.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Selvi.
VI- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER (Devam)
1.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir ve 45 milletvekili, Eskişehir Milletvekili Cevdet Selvi ve
23 milletvekili ile Konya Milletvekili Orhan Erdem ve 45 milletvekilinin, Çocukları Sokağa Düşüren
Nedenlerle Sokak Çocuklarının Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlen
mesi Amacıyla Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve (10/111, 160, 108) Esas
Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 829) (Devam)
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, çocukları sokağa düşüren nedenler ile sokak çocuklarının
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci ve
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca kurulmuş bulunan (10/111, 160, 180) esas numaralı
Meclis Araştırması Komisyonunun 829 sıra sayılı raporu üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
Sayın milletvekilleri, saat 20.00'de toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum.
Kapanma Saati: 19.17
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ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati: 20.08
BAŞKAN : Başkanvekili İsmail ALPTEKİN
KÂTİP ÜYELER : Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Harun TÜFEKÇİ (Konya)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 76 ncı Birleşiminin Üçün
cü Oturumunu açıyorum.
Gündemin "Genel Görüşmeler ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kıs
mına geçiyoruz.
Alınan karar gereğince, 2 nci sırada yer alan, İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 31 mil
letvekilinin, tasarruf sahiplerinin mağduriyetine yol açan holdinglerin faaliyetlerinin araştırılarak
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla ve 219 uncu sırada yer alan, Bursa Milletvekili
Şevket Orhan ve 31 milletvekilinin, bazı girişimcilerin holding adı altında gerçekleştirdikleri izin
siz halka arz yoluyla oluşan mağduriyetin neden ve sonuçlarıyla bu süreçte SPK'nın sorum
luluğunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergelerinin
birlikte yapılacak öngörüşmesine başlıyoruz.
VIII.- GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE
MECLİS ARAŞTIRMASI
A) ÖNGÖRÜŞMELER
/.- istanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 30 milletvekilinin, tasarruf sahiplerinin mağ
duriyetine yol açan holdinglerin faaliyetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlen
mesi amacıyla Anayasanın Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/16)
2.- Bursa Milletvekili Şevket ORHAN ve 29 milletvekilinin, bazı girişimcilerin holding adı al
tında gerçekleştirdikleri izinsiz halka arz yoluyla oluşan mağduriyetin neden ve sonuçlarıyla bu
süreçte SPK'nın sorumluluğunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/262)
BAŞKAN - Hükümet?.. Burada.
Meclis araştırması önergeleri, Genel Kurulun 8 Ocak 2003 tarihli 19 uncu ve 23 Mart 2005
tarihli 74 üncü Birleşimlerinde okunduğundan, tekrar okutmuyorum.
İçtüzüğümüze göre, Meclis araştırması açılıp açılmaması hususunda sırasıyla, hükümete, siyasî
parti gruplarına ve önergelerdeki birinci imza sahibine veya onların göstereceği bir diğer imza
sahibine söz verilecektir.
Konuşma süreleri; hükümet ve gruplar için 20'şer dakika, önerge sahipleri için 10'ar dakikadır.
Şimdi, söz alan sayın üyelerin isimlerini okuyorum:
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil.
Önerge sahipleri adına, Konya Milletvekili Sayın Nezir Büyükcengiz ve Bursa Milletvekili
Sayın Şevket Orhan.
Sayın Hükümet, söz isteğiniz var mı?
DEVLET BAKANİ VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Var
Sayın Başkan.
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BAŞKAN - İlk mi konuşmak istiyorsunuz?
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sonun
da konuşsam...
BAŞKAN - Efendim, söz sırası Hükümetle başlıyor.
Hükümet adına, Başbakan Yardımcısı Sayın Abdüllatif Şener söz istemiştir.
Kendilerinin konuşma süresi 20 dakikadır.
Buyurun Sayın Bakan. (AK Parti sıralarından alkışlar)
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın
Başkan, sayın milletvekilleri; verilen araştırma önergeleri üzerinde Hükümet adına görüşlerimizi
sunmak üzere huzurlarınızdayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Büyük bir çoğunluğu Anadolu'da kurulmuş bulunan çokortaklı şirketlerin geçmişi 1980'li yıl
ların ortalarına dayanmaktadır. 1980'li yıllarda kurulan çokortaklı şirketlerin sayısında, 1990'h yıl
larda önemli artışlar gözlenmiştir. Çokortaklı şirketler, başlangıçta, Anadolu sermayesini yatırım
lara yönlendirme amacıyla kurulmuştur; ancak, zaman içerisinde, bu şirketler, varlıklarını sür
dürebilmek amacıyla, yurt içindeki vatırımcılann yanı sıra, başta Almanya olmak üzere, Avrupa'da
çalışan Türk vatandaşlarından para toplama yolunu tercih etmişlerdir.
Hisse senetlerinin halka arz yöntemleri, Sermaye Piyasası Kanununda düzenlenmiştir. Sermaye
Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinde, ihraç ve halka arz olunacak sermaye piyasası araçlarının
kurula kaydettirilmesinin zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.
Kurula kayıt yükümlülüğünün gereği olarak, halka arz aşamasında, ihraççı şirket ve ihraç
edilen hisse senetleriyle ilgili olarak, kamunun etkin biçimde aydınlatılması sağlanmakta, yatınmcının, kendisine açılan bilgiler çerçevesinde yatırım kararlarını kendisinin vermesine olanak tanın
maktadır; ancak, özellikle 1990'lı yıllarda, birkısım şirket, yasal prosedüre uymadan, kurul kaydına
aldırmadan, hisse senedi adı altında çeşitli belgeler karşılığında ya da ortak yapma vaadiyle yatırım
cılardan para toplama yoluna gitmiştir. İzinsiz halka arz yapan şirketlerden toplanan para ve hak
sahipleri yasal kayıtlara geçirilmediği için, tutar ve hak sahibi sayısında kesin bir tespit
yapılamamaktadır. Birkısım şirketlerin, kanunun bu açık hükmüne rağmen, kurula kayıt yüküm
lülüğünü yerine getirmeksizin sermaye artırımı yaptıkları veya mevcut paylarını, çoğunluğu yurt
dışında yerleşik vatandaşlara hukuken geçersiz belgeler karşılığında sattıkları ve karşılığında olduk
ça yüksek bir getiri vaat ettikleri tespit edilmiştir. Söz konusu şirketler, sermaye piyasası mev
zuatına aykırı fiillerini gerçekleştirme yöntemlerini ortaya koymuşlardır. Bunları, özet olarak şöy
lece sıralayabiliriz:
Ortalama 20-40 ortakla bir holding kurulmaktadır. Yurt dışında hisse satışı yapmak üzere tem
silciler atanmaktadır. Genellikle hisse senetleri ya da makbuzlar, temsilcilerle birlikte yurtdışına
gönderilmektedir. Her temsilcinin sorumlu olduğu bir bölge tespit edilmektedir. Temsilciler, orada,
alt temsilciler atamaktadırlar. Genellikle Türklerin yoğun olduğu bölgelerde ve mekânlarda, şirketin
tanıtımı ve hisse satışıyla menfaatlar tanınmaktadır. Belli bir vade sonunda anaparanın geri
ödeneceği ve bu süre içinde belli bir kâr payı taahhüt edilmektedir. Tarafların anlaşmasını müteakip,
yatırımcılara, ödedikleri para karşılığında hisse senedi, ortaklık katılım belgesi, makbuz ve benzeri
belgeler verilmektedir. Ortaklık kayıtlarında, bu yatırımcılar ortak olarak görülmemekte, genellikle
kayıtlarda bu hisselerin sahibi olarak, kurucu ortak ya da temsilci yer almaktadır.
Toplanan paralar, bankacılık sistemi kullanılmaksızın kurye vasıtasıyla Türkiye'ye gönderil
mektedir. Genellikle, toplanan paralar, şirket yasal kayıtlarına ya hiç intikal ettirilmemekte ya da ek
sik geçirilmekte, hesaba geçirilenler ise ortaklara borçlar hesabına kaydedilmektedir. Şirket kayıt
ları dışında tutulan paralar, şirketin iştirak veya bağlı ortaklığının kayıtlarında izlenmekte, bu bağlı
ortaklık ve iştirakin halka kapalı olduğu gerekçesiyle inceleme yapılmasına imkân verilmemektedir.
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Temsilcilere ise, toplanan para tutarına bağlı olarak, şirkette ortaklık, Antalya'da yazlık,
ailesiyle birlikte bir otelde yaz tatili gibi vaatlerde bulunulmaktadır. Ayrıca, temsilcilerin eğitimi
için seminerler düzenlenmektedir.
Şirketler, hedef kitleye, çok çeşitli yöntemler kullanarak ulaşmakta, bu bağlamda abartılı ya da
yanlış tanıtımlar yapmaktadır.
Sermaye Piyasası Kanununun 45 inci maddesi, Sermaye Piyasası Kuruluna, anılan kanun
hükümlerinin uygulanmasının denetim, yetki ve görevini vermiştir. Bu bağlamda, hisse senedi ver
me vaadiyle para toplanması ya da kurul kaydına alınmaksızın hisse senedi veya bu ad altında bel
geler karşılığında para toplama fiilleri, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, uzun yıllardır, etkin
biçimde denetlenmekte, denetim sonuçlarıyla ilgili diğer kurumlar bilgilendirilmekte, sorumlular
hakkında suç duyurulan yapılarak konu yargı organlarına intikal ettirilmekte, açılan davalar mah
kemelerde müdahil olarak takip edilmekte ve sorumluların cezalandırılması sağlanmaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu, vatandaşlardan ya da savcılıklardan gelen ihbar ve şikâyetler üzerine
ya da resen denetim gerçekleştirmektedir. Kurul, gazetelerin yurtiçi ve yurtdışı baskılarını, görsel
medyadaki haberleri ve ilanları sürekli olarak izlemekte ve tespit ettiği haber ve ilanları değerlen
direrek müdahale etmekte veya gerek görülen hallerde denetim yapmaktadır.
Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, izinsiz halka arz faaliyetlerinin kamu makamlarına ih
barında bazen çekingen davranabilmektedirler. Özellikle yatırımlarının gerçek boyutunun yerel
makamlarca öğrenilmesi halinde işsizlik ödentisinin kesilmesi endişesi, ihbar ve şikâyetler
konusunda bu kesimi çekingen davranmaya itebilmektedir. Sermaye Piyasası Kurulunca gerçekleş
tirilen denetim ve inceleme çalışmaları sonucunda. Sermaye Piyasası Kanununun açık hükümlerine
rağmen, bazı şirketlerin kurula kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeksizin, sermaye artırımı yaparak
veya mevcut paylarını, çoğunluğu yurt dışında yerleşik vatandaşlara, hukuken geçerliliği tartışmalı
belgeler karşılığında satarak ve karşılığında yüksek bir getiri ve vade sonunda anaparayı geri
ödemeyi vaat ederek, yüksek tutarda para topladıkları tespit edilmiştir. Bu çerçevede, 1995 yılından
beri toplam 77 adet şirket kurulca denetlenmiş ve halen denetlenmektedir. Denetim sonuçları,
Hazine Müsteşarlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Maliye Bakanlığına ve Malî Suçlar Araştır
ma Kuruluna gönderilmiştir. Ayrıca, izinsiz halka arz faaliyetinin uluslararası boyutu dikkate
alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, yabancı ülkelerin denetleyici kurumlarıyla mutabakat
zabıtları imzalanmıştır. Bu işbirliği anlaşmaları çerçevesinde, Alman yetkili otoritesinden denetim
kapsamıyla ilgili bilgi temin edilmiştir. Aynı şekilde, Almanya'da bu tip izinsiz para toplayan kişi
ve kuruluşlarla ilgili olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında, Alman makamlarıyla işbirliği
yapılmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunca çeşitli tarihlerde gerçekleştirilen denetim çalışmaları sonucunda,
bugüne kadar kurula kayıt yükümlülüğüne uymaksızın halka arzda bulunması sebebiyle, toplam 52
adet suç duyurusunda bulunulmuştur. Kurulca yapılan 4 adet suç duyurusunda savcılık incelemesi
sürmekte olup, 21 adet kamu davasında da yargılama devam etmekte ve bu davalar mahkemeler
nezdinde kurulca takip edilmektedir. Kurulca yapılan 22 adet suç duyurusunda 4616 sayılı Kanun
uyarınca erteleme kararı, 5 tane kamu davasında ise ilgililer hakkında mahkûmiyet kararı verilmiş
tir. Denetlenen şirketlerden 39 tanesinin sorumluları hakkında, kurula kayıt yükümlülüğüne uymak
sızın halka arzda bulunulması fiilleri dahil diğer suç tespitleriyle birlikte toplam 131 adet suç
duyurusunda bulunulmuştur.
Ayrıca, kurula kayıt yükümlülüğüne uyulmaksızın halka arzda bulunmak suretiyle anılan şir
ketler tarafından toplanan parada hak sahibi olan yatırımcılar, bunların alacak tutarları ve söz
konusu şirketlerin ortaklık yapısının tespiti ve ihtiyatî tedbir talebiyle, kurulca, toplam 12 adet
hukuk davası açılmıştır.
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Denetimler sonucunda tespit edilen hususlar konusunda yatırımcıların bilgilendirilmesi ve
yasal haklarını korumalarının sağlanması amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yurt çapın
da ve yurt dışında baskısı olan gazetelerde ilanlar verilerek, yatırımcı, sürekli olarak ve denetim
sonuçlarının kurul kararına bağlanmasıyla eşzamanlı olarak bilinçlendirilmektedir. Ayrıca, kurul
tarafından yürütülen inceleme, denetim, bilgilendirme faaliyetleri ile açılan davalarla ilgili geliş
meler her ay itibariyle Başbakanlığa sunulmaktadır.
Öte yandan, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan izinsiz para toplanmasının önlenmesi ve
değişik yatırım tercihi olan vatandaşlarımızın ihtiyacının karşılanması amacıyla Sermaye Piyasası
Kurulu tarafından daha önce düzenlenen kâr ve zarar ortaklığı belgelerine ilişkin mevzuat 20 Mart
2003 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan tebliğle güncelleşmiş ve bu belgelerin şirketler tarafından
ihraç edilmeleri teşvik edilmiştir. Yine, aynı tarihte, kurulun oydan yoksun hisse senetlerine ilişkin
tebliği de güncelleşerek, çokortaklı şirketlerin şirket kârından daha fazla pay alarak genel kurullara
katılmadan şirketlere ortak olmaları teşvik edilmek istenilmiştir.
Ayrıca, hükümetin acil eylem planıyla Sermaye Piyasası Kuruluna verilen görev kapsamında,
12 sayılı kararda, 2 Temmuz 2003 tarihinde yapılan değişiklikle, Türkiye'de yerleşik şirketler
tarafından yurt dışında ihraç ve halka arz edilecek sermaye piyasası araçlarının sermaye piyasası
mevzuatı çerçevesinde önceden kurula kaydettirilmesi koşuluyla yurt dışında satışı serbest hale
getirilmiştir. Bu çerçevede, önceden izin alınması zorunluluğu getirilerek bir ölçüde yurt dışından
izinsiz para toplama faaliyetleri önlenmiştir.
Öte yandan, hem şirketlerin yatırımlarını mevzuata uygun olarak gerçekleştirmeleri hem de
yatırımcıların kötü niyetli kişilere karşı korunabilmesi için, bilgilendirme, aslî öneme sahiptir. Bu
çerçevede, Sermaye Piyasası Kurulunca, hem Türkiye'nin değişik bölgelerindeki illerde hem de yurt
dışında Türk vatandaşlarının yoğun olarak bulunduğu bölgelerde bilgilendirme toplantıları yapıl
makta, müteşebbislerin ve yatırımcıların ihtiyaç duyduğu bilgiler, karşılıklı görüşmelerle ken
dilerine aktarılmaktadır.
2001 yılının başından itibaren yurt içinde 39 ilde ticaret ve sanayi odalarının katılımıyla Ser
maye Piyasası Kurulunca tanıtım ve bilgilendirme toplantıları düzenlenmiş. Yine, kurul, çeşitli
kamu kurum ve üniversitelerde 130 bilgilendirme toplantısı düzenlemiştir. Halen devam etmekte
olan bu toplantılarda yatırımcılar ve sivil toplum örgütleri aktif biçimde bilgilendirilmektedir. Yurt
dışında ise, 2001 yılında, Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt, Münih'te; 2002 yılında, Hollanda, Bel
çika ve Avusturya'da; 2003 yılında, Almanya ve Fransa'da; 2004 yılında, İsviçre, İsveç ve Alman
ya'da olmak üzere toplam 13 bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılarda, hem yurt
dışında yaşayan vatandaşlarımız sermaye piyasası konusunda bilgilendirilmiş, izinsiz halka arz uy
gulamalarına karşı uyarılmış hem de yerel sivil toplum örgütleri bu konuda bilinçlendirilerek geniş
bir kitlenin izinsiz halka arz işlemlerine karşı kendilerini korumaları sağlanmıştır.
İzinsiz halka arz yapan şirketlerde temel sorun, toplanan paranın şirket kayıtlarına hiç yansıtılmaması ya da eksik yansıtılmasıdır. Bu şirketlerde para toplama faaliyeti büyük ölçüde temsilciler
aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Temsilcilerin örgütlenmesi piramide benzer bir yapı içerisinde
oluşturulmaktadır. Yukarıdan aşağıya doğru her temsilciye bağlı temsilciler belirlenmekte, böylece,
yatay olarak temsilcilerin toplanan toplam para ve hak sahipleri konusunda bilgisi olmamaktadır.
Yatırımcılardan toplanan para şirketin resmî kayıtlarına tam ve doğru olarak yansıtılmamakta; genel
likle yasal olmayan ikinci kayıtlarda izlenmektedir. Temsilcilerin de toplanan paranın toplam boyutu
ve hak sahipleri konusunda bilgi sahibi olmaması nedeniyle, nihaî olarak toplanan paraya ve hak
sahiplerine ilişkin bilgi, şirket yönetimini elinde bulunduran kişi veya birkaç kişide bulunmaktadır.
Şirket kayıtlarının yetersiz ve güvensiz olması nedeniyle, toplanan paranın tespitinde baş
vurulacak yol, malî sistem içindeki para hareketleridir; ancak, izinsiz halka arz yapan şirketlerde
para toplama ve nakil faaliyeti, tamamen malî sistemin dışında, çoğunlukla kuryeler aracılığıyla
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gerçekleştirilmektedir. Aynı şekilde, toplanan paralar karşılığında yatırımcılara verilen makbuz, his
se senedi ve benzeri belgeler, kuryeler kullanılarak nakledilmektedir. Nitekim, geçmişte sınır
kapılarında bavul içinde büyük miktarda nakit yakalanmıştır. Bu yasadışı yöntem, şirket kayıtlarına
yansıtılmayan paranın malî sistem izlenerek tespitini de olanaksız kılmaktadır.
Şirket kayıtlarının düzensiz olması, çoğunlukla yasal olmayan ikinci kayıtların tutulması, şirket
temsilcilerince toplanan paranın kayıtlar üzerinden tespitini imkânsız kılmaktadır. Bu durumda, ancak
ihbar ve şikâyetler üzerine yatırımcılardan ulaşan belgeler, şirket bürolarında ulaşılabilen belgeler,
ikinci kayıtlan içeren bilgi, belge ve bilgisayar kayıtlan gibi dokümanlar üzerinde yapılan çalışmalar
la tespitler yapılabilmektedir; ancak, toplanan paralar kayıtlara tam ve doğru yansıtılmadığı için,
denetimlerde ulaşılamayan belgelere ilişkin paralann boyutunu tespit etmek mümkün olamamaktadır.
Şirket kayıtlarının yasaya aykırı tutulmasının, eksik ve güvensiz olmasının bir diğer sonucu,
toplanan paralar üzerinde hak sahibi olan kişilerin sayısının ve kimliğinin de tespit edilememesidir.
Toplanan paralar yasal prosedüre uygun olarak sermayeye eklenmediği için, para toplanan kişiler
de ortak sıfatıyla kayıtlara geçmemektedir. Bu bağlamda, şirketin pay defterine çoğunlukla gerçek
hak sahipleri değil, temsilciler ortak olarak kaydedildiği için, gerçek hak sahipleri yasal şirket kayıt
larından anlaşılamamaktadır.
İzinsiz halka arz yapan şirketlerin sisteme dahil edilerek, hem bu şirketlerin ekonomiye kazan
dırılması hem de para topladıkları kişilere ödedikleri paraların karşılığında hisse senedi verilebilmesini temin için, anılan şirketlerin Sermaye Piyasası Kurulu kaydına girmesi zorunludur.
Bu bağlamda, denetimler sonucunda, kurulca ulaşılan tespitler çerçevesinde, kurulun talebi
üzerine, ortak sayısı yasal sınırı olan 250 ortak sayısının aşılması nedeniyle resen kurul kaydına gir
mek için kurula başvuran şirketler, yasal muhasebe kayıtlarını sunamamakta, toplanan paranın tutarı
ve hak sahiplerini tam ve doğru olarak kurula ibraz edememektedirler. İbraz edilen bilgi ve belgeler
ile kurulun tespitleri arasında hem paranın tutarı hem de hak sahiplerinin sayısı bakımından büyük
tutarsızlıklar ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, şirketlerde para toplama faaliyeti aynı sermaye ve yönetim
grubuna dahil birden fazla şirket tarafından yürütülebildiği ve para toplayan şirket ile yatırımcıların
ortak olma vaadi sunulan şirketler aynı grup içindeki değişik şirketler olabildiği için, toplanan para
ve yatırımcı sayısı bakımından grubun tümünün bir arada değerlendirilmesi gerekmektedir.
Bu bağlamda, kurul kaydına alınma öncesinde kayda alınacak tutarı ve gerçek hak sahiplerini
belirleyebilmek amacıyla, başvuru sahibi şirketlerden, malî tablolarını bağımsız denetimden geçir
meleri istenmektedir. Ancak, bağımsız denetimin yapılabilmesinin önkoşulu, denetime elverişli
para hareketlerini gösteren bankacılık kayıtları, muhasebe kaydı ve malî tabloların bulunması ol
duğu için, bağımsız denetim kuruluşları, söz konusu kayıt ve malî tabloları bulunmayan bu şirket
lerin malî tabloları hakkında görüş oluşturamamaktadır. Bu durumda, toplanan para, gerçek hak
sahipleri ve yasal muhasebe kayıtları bulunmayan, malî tablolarını bağımsız denetimden geçir
meyen şirketlerin kurul kaydına alınması mümkün olamamaktadır.
İzinsiz halka arz yapan şirketlerin kullandıkları temel yöntem, toplanan para karşılığında
faaliyet kârıyla bağlantısı olmayan yüksek getiri vaat edilmesidir. Böylece, toplanan para karşılığın
da verilen makbuz veya sınırlı hallerde verilen hisse senetlerinin fiyatı şirket yönetimince belirlen
mekte, bu belgeleri ellerinden çıkarmak isteyen yatırımcılar, şirket yönetimine başvurmakta,
yönetimin belirlediği fiyat üzerinden, yine belirlenen kişilere devir yapmak durumunda kalmak
tadırlar. Bu izinsiz aracılık fiili, Sermaye Piyasası Kanunu bakımından suç oluşturduğu gibi,
yatırımcıların, şirket yönetimlerine mahkûm olması sonucunu da doğurmaktadır.
Kapalı devre sistem içinde ve tamamen ekonomik gerçeklikten uzak oluşturulan bu alım satım
yöntemini uygulayan şirket yöneticileri, hisse senetlerinin ekonomik kurallara göre değerlendiği ve
fiyatın oluştuğu borsa sistemine girmekten bilinçli olarak kaçınmaktadırlar; yatırımcı da,
yatırımının gerçek değerini görmek ve bu değer üzerinden gerekirse elden çıkarma hakkından mah
rum kalmaktadır.
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Kontrolsüz ve yasadışı para toplanması, daha sonra bu paranın yasal prosedüre uygun biçimde
sermayeye eklenmesini de olanaksız kılabilmektedir; şöyle ki: Şirketin, genel kurulda anasözleşme
değişikliğine ve sermaye artırımına karar verilebilmesi için, Türk Ticaret Kanununun 388 inci mad
desi uyarınca, birinci toplantıda şirket sermayesinin en az 1/2'sini, ikinci toplantıda ise 1/3'ünü tem
sil eden pay sahiplerinin hazır bulunması gerekmektedir. Yasal kurallara uymadan para toplayan şir
ketlerin genel kurullarında bu yetersayılar sağlanamamakta, sermaye artırımı kararı alınamamakta,
anasözleşme değişiklikleri gerçekleştirilememektedir.
İzinsiz halka arz yapan şirketlerin kayda alınarak yatırımcı kitlesinin mağduriyetinin
giderilebilmesi, şirketlerin de ekonomiye kazandınlabilmesi amacıyla, bu şirketlerin topladıkları
paranın ve gerçek hak sahiplerinin tespiti talebiyle, kurul tarafından, ticaret mahkemeleri nezdinde
davalar açılmıştır. Tespit davası sırasında şirketlerin mal varlığının korunması için, şirket mal var
lığı üzerine, kurulun talebi üzerine, mahkemelerin kararıyla tedbir uygulanmıştır; ancak, bir kısmı
halen sürmekte olan bu davaların çoğunluğunda...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) ...mahkemelerce tayin edilen bilirkişiler de, yasal kayıtların bulunmaması veya eksik, yanlış, yanıl
tıcı olması nedeniyle, bir tespit yapamamış ve davaların çoğunluğu tespit talebinin reddedilmesiyle
sonuçlanmıştır.
Tüm bu aksaklıkların ortaya çıkardığı sonuçlar ve hak sahiplerinin mağduriyetleri dikkate alın
mak suretiyle, izinsiz hafka arz yapan şirketlerin, toplanan parayı ve gerçek hak sahiplerini kurula
sunamamaları, kurulun, denetiminde yaptığı tespit ile şirket beyanları arasında büyük tutarsızlıklar
bulunması, para toplama faaliyetinin yasa ve kayıtdışı yollarla yürütülmesi nedeniyle gerçek hak
sahiplerinin ve toplanan para tutarının şirket yetkililerinin işbirliği olmadan tam ve doğru olarak tes
pit edilememesi, mahkemelerin de bu konuda herhangi bir tespit hükmüne ulaşamaması nedeniyle,
anılan şirketlerde toplanan para tutarının ve gerçek hak sahiplerinin tespiti konusunda özel hüküm
ler içeren bir yasa tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanmış ve Başbakanlığa sunul
muştur. Bu yasa tasarısı taslağı, Başbakanlıkta incelenmektedir ve henüz, Bakanlar Kuruluna im
zaya açılmamıştır.
Dolayısıyla, çok yönlü, çok boyutlu, girift bir konuyla karşı karşıya kaldığımızı düşünebiliriz.
Bir taraftan izinsiz halka arz yapan şirketlere para yatıran çok sayıda alacaklı vardır, diğer taraftan
bu şirketlerin ekonomiye kazandınlabilmesi imkânları araştırılmaktadır. Bu konuda Sermaye
Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan taslak da bu temel iki amacı sağlamaya yönelik olarak
düşünülmüş ve hazırlanmıştır; ancak, henüz, Meclise sunulmamıştır.
Konuyla ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir araştırma açılması Hükümetimiz
tarafından da uygun görülmektedir. Görüşmeler sonrasında kararı Yüce Meclis verecektir.
Bu duygular içerisinde hepinize saygılarımı sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Bakan.
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Bihlun Tamaylıgil; buyurun
efendim. (CHP sıralarından alkışlar)
Süreniz 20 dakika.
CHP GRUBU ADINA BİHLUN TAMAYLIGİL (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; tasarruf sahiplerinin mağduriyetine yol açan holdinglerin faaliyetlerinin araştırılarak alın
ması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla yaklaşık yirmialtı ay önce verdiğimiz araştırma
önergemizin bugün gündeme alınarak görüşmelerinin başlamasına karşı duyduğum sevinci belir
terek sözlerime başlamak istiyorum; Yüce Meclisi bu vesileyle saygılarla selamlıyorum.
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Bu görüşmeler öncesinde 2002 yılma dönmek istiyorum. Sizlere de, 2002 yılında, bugün yasal
takibatı başlamış olan ve biraz önce Sayın Bakanın çok net olarak açıkladığı Sermaye Piyasası
Kurulunun çalışmalarında dayanak teşkil edecek belgelere bile ancak yasal bir sürecin işlemesiyle,
binlerce tonluk evrakla ancak ulaşılabilen ve takibatı yapılabilen bir holdingin üst düzey
yöneticisinin iki sene önce vermiş olduğu beyan ve o beyana dayalı olarak hazırlamış olduğumuz
araştırma önergesini anlatarak başlamak istiyorum.
Bu şahıs, ne yazık ki, şirketin iflası söz konusu olduğu zaman yönetimi devralmış ve yönetim
devralındıktan sonra ortaya çıkan gerçekte şunları demektedir: "Şu anda holdinge bağlı 46 şirketten
sadece 7'si işler durumda. Maalesef zincir koptu. Çok para kazanacağını umarak holdinge para
yatıran 11 800 ortağımız bir bardak su içsin." Bu bir bardak su içmeyi tavsiye ederken, diğer taraf
tan da bir holding yönetimi, kapısına "iflas ettik, kapımızı çalmayın" diye yazı asmıştı.
Biz de, bunun üzerine, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir araştırma önergesiyle, bu konuda
mağdur olmuş -ki, bunlar birkaç örneği- binlerce mağdurun şikâyetini, içinde bulundukları durumu
ve onları bu durumdan çözümle kurtaracak olan formülasyonları bulmak üzere bir komisyon oluş
turulmasını talep etmiştik. 7 Ocak 2003, tarih.
2003 yılı geçti, 5 inci sırada bekleyen bir önerge, 2004 yılına gelindi, AK Partinin Değerli Grup
Başkanvekilleri, mayıs ayında dediler ki "tamam, bunu görüşelim" çünkü, o sırada, adları sayılmak
la bitmeyecek kadar çok, adını holding olarak geçiren bu şirketlerin mağdurları, gerek bize gerek
se size ulaşıyorlar ve şikâyetlerini dile getiriyorlardı; ama, sonuç ne oldu; bir gün gündeme geldi, o
gün, haftaya görüşelim denildi. Tabiî, bir güven, beraber çalışma isteği; haftaya, ne yazık ki,
görüşülmedi; olay 2005'e geldi.
Bu iki senelik süre zarfında ne oldu; bu holdinglerle ilgili hangi çözüm bulunabildi veya bu
mağdurlarla ilgili?! Sayın Bakanım, iki senedir yapılan birçok uygulamayı dile getirdiler. Bundan
sonraki süreç için altyapı oluşturacak başlıklardır ki, daha gereken, Bakanlar Kuruluna gelmemiş
olduğunu dile getirdikleri bir yasa taslağı vardır; bu da tamamlayıcı olacaktır; ama, esas, on onbeş
yıldır bu holdinglerin ne yaptığını, ancak işte o gösterişli reklamlarıyla gören, ama, bunlara inanan
kişilerin içinde bulundukları duruma bir çözüm formülasyonu, ne yazık ki, ortaya konulamadı. Gün
geldi, onbeş gün önce, bu holdingle ilgili yasal takibat başladı; başlar başlamaz da, Değerli Bursa
Milletvekilim bir önerge verdiler "beraberce görüşülsün ve bir nihayete gelsin" denildi. Çok güzel,
buna çok seviniyorum; ama, yirmidört aydır neredeydiniz arkadaşlar?!
Şimdi, bu holdingler nedir -Sayın Bakan, teknik olarak çok güzel açıkladı- ne yapmaktadır,
nasıl olmuştur, neler kullanmışlardır yatırımcının parasını toplamak için?! Bunlara, kamuoyunda
kısaca İslamî holding deniliyor. Peki, neden İslamî holding deniliyor; ben, size bir anket sonucunu
söyleyeyim ki, bu, yurt dışında yapılan bir anket. Bu anket sonucunda, yatırım yapmış kişilere bir
sorgulama yapılmış; denilmiş ki: "Siz bunlara niye para yatırıyorsunuz, neden para yatırdınız?"
Verilen cevabın yüzde 81'i, ilk faktör olarak dinî değerleri söylemiş; ikincisi, güvenlik unsurları
demiş; üçüncüsü, milliyetçilik unsurları; dördüncüsü de yüksek kârlılık. Bu, yurt dışında yaşayan
Türk vatandaşlarımızın karşılaştığı dördüncü sendrom.
Aslında, 1984 yılının aralık ayında çıkan ve Şirketler Kanununda yapılan değişiklikle kâr-zarar
ortaklığı belgeleri çıkararak, mevcut bulunan sermayeyi ülke ekonomisine katmak amacıyla dile
getirilen bir kanun değişikliğinin akabinde, bazı değerleri kullanmayı -ki, özellikle inanca, dine bağ
lı değerleri kullanmayı- çok rahatlıkla ortaya koyan birtakım kimseler, bunu fırsat olarak bilmişler,
almışlar bavulu, gitmişler Almanya'ya, Avusturya'ya, Belçika'ya ve orada, bir vakıf, bir dernek, bir
dinî görevli, bir dinî medya bulmuşlar "getirin, vatandaş, size yüzde 20 ile yüzde 40 arasında
değişen kâr payı oranı -ki, bu nasıl oluyor; ben, kâr payının, kâr elde edilmeden taahhüt edildiğini
de görüyorum; bu, faizsiz denilen, basbayağı faizi tanımlayan da bir gerçek- bir getiri sağlayalım"
demişler. Tabiî, ülkesinden uzak; ülkesinden bu uzaklıkta emeğini vermiş, para biriktirmiş
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"torunum torbam vatanımda bir iş imkânı bulsun, benim orada bir işyerim olsun" denilmiş. Bu
kişilere "zaten, senin ailenden birine de burada iş imkânı yaratılacak ortak olursan" denilmiş. Bu da
güzel ve bu insanlar "hem güzel kâr var hem olayın içinde kutsal değerler var, ben günaha da gir
mem, paramı buraya yatırayım" demiş. Ne olmuş; seneler geçmiş, parasının karşılığında kâr payını
-ben faiz diyorum- bir defa almış; ondan sonra da, işte "su iç" diyen olmuş "bir daha git-gel" diyen
olmuş "bizim işler kötü gidiyor, bir dahaki seneye bakarız" diyen olmuş ve sonuçta, olan, bu parayı
yatırana olmuş, perişan olmuş.
Şimdi, bunlarla ilgili ne yapılacak, neler yapılması gerekir, o konuda bu araştırma önergesi
verildi ve inşallah, umuyorum, bu akşam, artık, kararlılık süregider, Sayın Bakanım da zaten, baş
tan, bakış açılarını dile getirdiler, bu araştırma önergesi kabul olur ve araştırma komisyonu kurulur.
Bu holdinglerin İslamî holding başlığı altında kamuoyunda dile getirilen holdinglerin pazar pay
lan nasıl; yani, ne kadar para yatmldığını tam tespit edemiyoruz diyor Bakanım; ama, şöyle de bir
araştırma var, onu da dile getirelim. Yine bir anket ve bu ankette deniliyor ki: "Siz bu holdingleri
tanıyor musunuz?" Yüzde 97 tanıyor. "Peki, hiç yatınm yapmayı düşündünüz mü?" Yüzde 53 "düşün
dük, ama yapmadık" diyor. Yüzde 29'u da, "hem düşündüm hem yatınm yaptım" diyor; yani, yüzde
30, yurt dışında yaşayan vatandaşlann birikimlerinde yatınm tercihi olarak kullandıkları bir alan.
Ne kadar tasarruf üretiyor dediğiniz zaman; aşağı yukarı, yılda 4-5 milyar euroluk tasarruf
üretimi var, bütün Avrupa'da sayılan 4 000 000'a yaklaşan Türk'te. Olayı, 1990'dan 1997'ye taşıyın,
1997'den 2001'e taşıyın, 2005'e taşıyın. Yani, ortalama da, baktığınız zaman, bu rakam 15 ile 25
milyar euro arasında değişen bir totale geliyor; ama, bu nasıl tespit edilecek; işte, bu tespit için de
bu komisyonun kurulması gerekecek Değerli Bakanım.
Demiştim, bu son halka mıdır yatırımcıyı mağdur eden; zamanında, 1966 yılında, burada, 2
200 kişinin ortaklığıyla kurulan bir Türk-San olayı, Türk işçilerin yaşadığı bir problem var.
Bir de bu araştırmalarda şu yapılmış: Kimler tercih ediyor buralara yatınm yapmayı; yaşları 25
ile 35 arasında değişen genç, orta yaş nüfus; çünkü, bunlar, 1960'h, 1970'li yıllarda yaşanan olay
ları bilmiyorlar. Bir de, reklamlar, ulvî değerler, ulvî kişiler, yönlendirmeler, vatan sevgisi birleşiyor
ve paralar bu holdinglere gidiyor.
Sonuç; sonuç ortada. Zaten, bu sonucun yaşatmış olduğu acı tabloyu çok net olarak hepimiz
görebiliyoruz.
Bu, güvene dayalı olarak faaliyet gösteren holdinglerin, sadece yurt dışında değil, Türkiye'de
de çok sayıda ortağı bulunuyor ve bunlar öyle belgeler veriyorlar ki, tahvil mi, bono mu, hisse
senedi mi, kâr-zarar ortaklığı mı, ne olduğu belli değil, ne anlama geldiği de belli değil ve yasallığı
da son derece tartışmalı. Bunların verdikleri belgeler yurt dışında da hukukî bir değer taşımıyor;
çünkü, onların kendi ticarî kanunlarına göre belli bir süreç var, o süreci de, ne yazık ki -bilgisizlik
ten- yatırımcılar geçirdiği için, orada da bir anlam taşımıyor. Zaten, ülkemizde, Sermaye Piyasası
Kurulu, halka arz için, daha doğrusu, aracılık için, her faaliyet için düzenlemelerde bulunmuş; ama,
bu holding başlığı altında faaliyet gösteren kişilerin, bu kuralları zaten tanıma niyeti yok. Tanıma
niyeti niye yok; çünkü, eğer, bu kurallara tabi olsalar, hesap verecekler, belli bir denetimden
geçecekler, bu topladıkları paraları, topladıkları kişiler mağdur olurken keyiflerince kul
lanamayacaklar. Niye kayda girsinler; kayda da girmiyorlar ve bunu kamufle etmek için her türlü
formülü arayıp buluyorlar. Ne yapıyorlar; bir vekil-ortak sistemi işletiyorlar; çünkü, 250 ortağın
üzerine çıktığı zaman, otomatik olarak halka açık şirket sayılır. 250 ortağın üzerine çıkarmamak için
de vekil-ortak sistemi işletiliyor. Bu yolla da, 250'nin altında tutunca da, hiçbir şekilde Sermaye
Piyasası Kurulunun denetimi olmuyor.
Şimdi, baktığınız zaman, bu holdinglerde, ne yazık ki, bazı yöneticiler de, kayda girmemek için
diyor ki: "Ben Sermaye Piyasası Kanununa uyar, kuralına uygun olarak borsada işlem gören bir şir
ket haline gelirsem, burası kumarhane, benim kumarhanede ne işim var." 26 milyar dolar bu ülkeye
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kaynak yaratmış bir borsaya kumarhane diyen kişi, onca Müslüman vatandaşın parasını alıp, key
fine göre harcamayı kendine hak görüyor. Bunlar da, sonuçta, baktığınızda, hâlâ, işte, şirket
yönetiyorum, Türkiye ekonomisine katkıda bulunuyorum diyor. Evet, böyle gidiyorsunuz, Konya,
Karaman, Yozgat, o civarlara; büyük araziler, üstünde holding levhası; bomboş arazi; çünkü,
zamanında oralar, Türk helikopteri, Türk motosikleti, Türk arabasının kurulacağı yerler olarak
tanıtılmış. Ne olmuş; hiçbir şey; bomboş, kuşlar uçuyor.
Bakın, çok enteresan bir anket sonucu daha var. 1990'lı yılların başında Konya ve bölgesinde
reklam gideri aylık 50 000 dolar; ne zaman bu holdingler aktif faaliyete başlıyor, aylık 1 000 000
dolara çıkıyor. Bakıyorsunuz, üretim, projeler, artan bir istihdam var mı; yok. Ne için yapılıyor;
saadet zincirinin halkalarını daha çok artıralım diye. Bakıyorsunuz, bu holdingler arasında bir
rekabet; rekabet nerede; hakikaten helikopter yapmakta mı veya uçak yapmakta mı; yok. Sen 30
verdin, ben 40 vereyim, olmadı 50 vereyim, bu rekabetle saadet zincirini kopartmayıp bir süre daha
devam edeyim. İşte böyle giden bir süreç. Şimdi bu süreci, hep beraber, inşallah, yakında takip
edeceğiz.
Sermaye Piyasasına kayıtlı olmak istemiyorlar. Ben size bir örnek vereyim; içlerinde çok ünlü
olan bir holding, bir değer üzerinden -çünkü, piyasa kapitalizasyonu diye bir rakam var- hisse
satıyor. Bundan belli bir süre önce ulaştığı piyasa değerini söyleyeyim. Bu değer üzerinden ortak
lara, vatandaşlara satıyor. Değer ne biliyor musunuz arkadaşlar; o holding, New York Borsasının
yüzde 12 değerine gelmiş, Londra Borsasının yüzde 53 değerine gelmiş, Amerika'daki Nasdaq'ın
yüzde 59'una gelmiş. Yani, öyle bir holding ki, New York Borsasının toplam kapitalizasyonunun
yüzde 12'si yapıyor ve bu fiyattan da halka, insanlara çeşitli aldatma yöntemler kullanılarak bu his
seler satılıyor; para toplanıyor; bu para bavulla geliyor, farklı.yönlerden geliyor, bankacılık sis
teminden gelmiyor ve sonuçta baktığınızda kayıtlarda da bulunmuyor ve işte hangi hedeflerde kul
lanılması belirli olmayan şekilde kullanıma sunuluyor.
Şimdi Türkiye'de bir reel sektör, istihdam ve kaynak arayışı var. Yurt dışında -ki, farklı farklı
araştırmalar söz konusu oluyor; kimisi 100 milyar euro diyor, kimisi 150 diyor ama- birikmiş, yurt
dışında yaşayan Türk sermayedarı var, tasarrufları var. Şimdi, bu kötü örnekleri ortadan kaldır
madan, o tasarruf sahibinin bu ülkeye yapacağı yatırımı nasıl güvenli hale dönüştüreceğiz?!
Hükümetimiz, birkaç senedir dışarıdan kaynak buluyor, IMF'yle çok ağır koşullarda anlaşma yap
maya razı oluyor; ama, bu kaynakların, bugüne kadar gelen o güven mekanizmasını yıkan sistemini
düzeltip, yeni bir açılımı sağlamanın zamanlamasını sürekli geriye atıyor.
Bakın, değerli arkadaşlar, 26 ay... Ocak, bugün mart, martın sonuna geldik ve inanıyorum; ki,
inanmak da istemiyorum; yani, bu Endüstri Holdingin yasal düzenlemesi veya yasal takibatı ol
masaydı, bu önerge bugün hemen gelecek miydi?! Çünkü, hatırlıyorum, onbeş gün önce, Sayın
Grupbaşkanvekili Salih Kapusuz "Mecliste yerimiz yok, bu işi takip edemeyiz" dedi. Onbeş günde
yeni yerler mi açtık?! Bir değişiklikler oldu... Bunu, zaman kaybına getirerek veya süreyi daha da
uzatarak, acaba, kim kazandı, kim kaybetti; kaybeden ortada, zaman kaybının en büyük faturası,
burada parasını yatırmış, yatırdığı paranın arkasından koşturmaya çalışan... Bakıyorsunuz, bizi günde 20, 30, 40, 50- sürekli arayan var. Gelen mektupların içini okuduğunuz zaman, hakikaten
içiniz acıyor; ama, yapılabilecek olay yasal düzenleme, Sermaye Piyasası Kurulunun hazırlamış ol
duğu taslağın bir an önce geçmesi, onunla beraber, geçmişi envanter olarak ortaya koyacak çalış
manın yapılması.
Şimdi, biz, zaten, gerek Cumhuriyet Halk Partisi gerek AKP, seçimlerden önce seçmene söz
verdik; dedik ki: Yolsuzlukların üstüne gideceğiz; yolsuzluk hangi boyutta, nerede, hangi başlıkta
olursa, bunu sonuna kadar takip edeceğiz ve sonucunu alacağız. Hoş, o konuda biraz dokunulmaz
lıkta geldiğimiz noktaya baktığımızda, pek emin olamıyorum; ama, burada da çok büyük bir yol
suzluk var. Bundan bir sene önce bankalarla ilgili araştırmaları yaptık; en az onun kadar ağır bir
fatura var. Ne bekledik, neydi, bizi bekleten neydi; onu da pek çözmek mümkün değil.
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Geçenlerde bir televizyon kanalını seyrediyordum, altı ay önce, çok mağdur olduğu dış
görünüşünden belli bir arkadaşımız, İsviçre'den gelmiş; 110 000 İsviçre Frangını bu holdinglerden
birine yatırmış. Holding binası, villa-işmerkezi karışımı yapıda, çok güzel; çalışanlar, iç mekân
güzel; ama, adamcağızı kapıdan içeri sokmuyorlar. "Git, nereye gidersen, hakkını ara" diyen bir hol
ding yöneticisi, bundan üç beş sene önce sevgili din kardeşi olan, şimdi düşman kardeş mi oldu, o
insanları kapıdan sokmuyorlar?! (CHP sıralarından alkışlar)
Şimdi, hem izinsiz halka arz yapacaksın, hem izinsiz aracılık faaliyeti yapacaksın... Ki bu da
çok büyük bir suç. Ben, aracılık faaliyeti, ama, izinli yapan bir kurumun üst yöneticisiydim. Yani,
Sermaye Piyasası Kurulu, izinsiz aracılık faaliyetine ağır cezalar verir. Bunların izinsiz yapmadığı
hiçbir şey yok. Bir de kendilerine göre, Allah'ın iznini alıyorlar, öyle kullanıyorlar; ama, sonuçta
çok büyük bir mağduriyet oluşuyor.
Bakın, ben, yazdıkları bir mektubun içerisinde ne yazmışlar onu söyleyeyim size, diyor ki: "İn
şallah, bizleri ve sizleri şeytana ve nefsimize Allah alet etmez." Şimdi, burada şeytana ve nefsine
alet olan kim?! Yani, kendileri yazmış bunu, ben kendilerinin yazdığı metinden okuyorum; ama,
nefsine alet olan kim?! Bunların bu alet olmasına, ne yazık ki, bilinçsizce ve bilgisizce alet olan
kim? Bunun da hesabını sormadan bırakacağız mı değerli arkadaşlarım?! Şimdi, biz, Cumhuriyet
Halk Partisi olarak diyoruz ki; bu kuruluşlar hangileridir? Ne amaçla kurulmuşlardır? Kuruluş özel
likleri nedir?
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Buyurun efendim; konuşmanızı tamamlayın.
BİHLUN TAMAYL1GİL (Devamla) - Teşekkür ederim.
Bu kuruluşlar bankacılık mı yapmaktadırlar, özel fınans kurumu veya normal ticaret şirketi
midirler? Fon toplama yöntemleri nedir? Toplanan fonlara karşılık verdikleri belgeler nedir? Kâr
dağıtma yöntemlerinin mevcut yasal düzenlemeler karşısındaki durumu nedir? Bunların, bugüne
kadar ulusal ve uluslararası düzeyde birçok holding vardır ve birçok holdingin de başarıları vardır;
aynı kimliği kullanarak bu holdinglere de haksızlık etmeleri doğru mudur?
Tabela holding diye tabir edeceğimiz bu kuruluşların yaptıkları faaliyetler nasıl bu kadar
denetimsiz kalmıştır? Hangi dönemlerde, hangi güçler etkin olmuş ve bunların bu kadar rahatlıkla
çalışması, bu kadar da iyi bilinerek detayları mümkün olmuştur?
Bu, eski düzenlemeden önce, belli holdingin oluşma şartları vardı, bunlar kaldırılmış. As
tabelayı, arkasından doldur tabelanın arkasını mantığı nasıl oluşmuştur? Kaç yurttaşımızın mağdur
olduğu, tam tutarın belirlenebilmesi ve hakikaten ülkesini... Ben çok iyi hatırlıyorum, bugün, bize,
serbest dolaşımı vermemek üzere direnen ülkeler, Sirkeci Garından trenle kalkıp giden vatandaş
larımızı önce kapılarda karşılayıp dişlerine kadar muayene ettirip, yoğun bir ağır baskı içinde çalış
tırmışlar, bu insanlar da o baskı ve zor şartlarda paralar kazanmışlar bir gün ülkeme dönerim,
yatırım yaparım mantalitesiyle uğraşmışlar ve bugün bu hale gelmişler.
Şimdi hepimize bir vazife düşmekte; bu sayıları kayıtlı 190 000-200 000, ama, bence çok daha
fazla olan mağdur vatandaşlarımızın mağduriyetlerini giderecek her türlü yasal çalışmayı yapmak,
bunu da 22 nci Dönem Meclisi olarak ve sizler, değerli arkadaşlarımla onlar için gerçekleştirmek
için el ele verelim bu araştırma önergelerini kabul edelim ve komisyonu kurarak bir an önce çalış
malarına başlayalım diyorum.
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Tamaylıgil.
AK Parti Grubu adına, Konya Milletvekili Sayın Kerim Özkul; buyurun. (AK Parti sıraların
dan alkışlar)
Sayın Özkul, süreniz 20 dakika.
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AK PARTÎ GRUBU ADINA KERİM ÖZKUL (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
birleştirerek görüşmekte olduğumuz (10/16) ve (10/262) sayılı araştırma önergeleri üzerinde Adalet
ve Kalkınma Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım; bu vesileyle, hepinizi saygıyla selam
lıyorum.
Saygıdeğer milletvekilleri, Türkiye'de sermayenin, tasarrufların birleştirilmesi ve yatırıma
dönüştürülmesi taa Osmanlı döneminden başlayıp bugüne kadar gelen ve değişik modellerin uy
gulandığı bir süreçtir. Bu süreçte birbirinden çok farklı yollar, yöntemler denenmiş, farklı yatırım
lar yapılmış ve bunların neticesinde farklı sonuçlara ulaşılmıştır. Bugün görüşmekte olduğumuz
araştırma önergelerinin konusu, bunlardan birisi ve sonuncusu olan çokortaklı holdingler olgusudur.
Değerli arkadaşlar, yatırım, üretim faktörlerine yapılan net ilaveyi ifade eder. Yatırımın en
önemli unsurlarından birisi de, hiç kuşkusuz, sermayedir. Nitekim, yatırım için bu denli önemli olan
sermaye bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin en önemli problemlerinden biridir. Sermayenin iki
kaynağı vardır. Bu kaynaklardan ilki, millî kaynaklarla oluşturulmuş sermaye olarak nitelen
direbiliriz. Sermayenin diğer bir kaynağı ise yabancı sermayedir. Yabancı sermayenin ülkemize bir
kaç yöntemle geldiğini söyleyebiliriz. Bu yöntemler içerisinde en çok hoşumuza giden, hiç kuş
kusuz, doğrudan yapılan yatırımlardır. Nitekim, bu tür yatırımların yapılması amacıyla çok çeşitli
teşvik ve muafiyetleri uyguladığımızı hatırlatmak isterim. Buna rağmen doğrudan yatırımın halen
çok az olduğunu da, ne yazık ki, söylemek zorundayım. Doğrudan yapılan yatırımların yanında
yabancı sermayenin bir başka geliş şekli ise portföy yatırımları şeklinde gelmesidir. Bunun ise cid
dî riskler içerdiği açıktır. Ne zaman geleceği ve gideceği belli olmayan sıcak paranın gelişi de gidişi
de bir derttir.
Şimdi, bütün bunlar çerçevesinde, bize öyle bir sermaye gerekli ki, hem maliyeti üretebil
diğimiz katmadeğere orantılı hem vadesi yatırımlarımızın geri dönüşüne uygun hem de mal alma
zorunluluğu taşımayan, ekonomik ve ideolojik baskı içermeyen bir dışkaynak şeklinde olsun.
Değerli arkadaşlar, işte, sanayi yatırımları finansmanının güçlüklerini devletimiz çok önceden
görmüş ve bu güçlüğün aşılması için bazı girişimlerde de bulunmuştur. 1970'li yıllarda Devlet
Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası kurulmuştur. Bununla sınaî yatırımların finansmanına destek olacak
yatırım bankacılığı yapılması hedeflenmiş; ancak, politik etkiler ve bilinen bürokratik anlayış ve
profesyonel yönetilememe gibi nedenlerle, bu yöntemle uygulamada başarıya ulaşılamamıştır. Bu
amaçla verilen krediler yerini bulmamış ve sonuçta kötü neticeler alınmıştır. Daha sonra, bu ban
kanın ismi Kalkınma Bankası olarak değiştirilmiştir. Yine, finansman sorununu aşmak maksadıyla,
Merkez Bankası, yurtdışındaki işçilerimizin tasarruflarını yurda getirebilmek için, dövizin yasak ol
duğu dönemlerde bile dövize çevrilebilir mevduat kavramını geliştirmiş ve birikimlerin yatırıma
dönüşmesinin önünü açmaya çalışmıştır.
Daha sonraki yıllarda ise, ülkemizde, halka açık şirketler, çokortaklı şirketler ve işçi şirketleri
gibi isimler altında çeşitli şirket türleri geliştirilmiştir. Bunlarda temel ortak amaç, yurtiçi ve yurt
dışı birikimlerin yatırıma dönüştürülmesidir. İlerleyen yıllarda ise Sermaye Piyasası Kurulu oluş
turulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulunun oluşmasına temel dayanak olan Sermaye Piyasası
Kanununda, halka açık anonim şirketler, hisse senetleri, halka arz edilmiş olan veya halka arz edil
miş sayılan anonim ortaklıklar şeklinde tanımlanmaktadır. Sermaye Piyasası Kanununa göre halka
açık olan veya açık sayılan şirketlerin önemli bir kısmı sermayelerinin asgarî yüzde 15'lik kısmına
tekabül eden hisse senetlerini İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına kota ettirmek suretiyle ve aracı
kurumlar vasıtasıyla halka arz etmekte, hisse senetleri, burada oluşan fiyatlarla alınıp satılmaktadır.
Halka açık olan bazı şirketlerin hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem
görememekte, başka bir menkul kıymet piyasası da bulunmadığından, ancak, Türk Ticaret
Kanununun hisse senetleriyle ilgili genel hükümleri uyarınca devir ve temlik edilebilmektedirler.
Holding olarak yapılanmış ve isimlendirilmiş bu şirketler, araştırma önergelerine konu olan şirket
lerdir.
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Sayın milletvekilleri, bu şirketler 1990'lı yılların başında, dönemin ekonomik ve sosyal şart
larından ve toplumsal ihtiyaçların bir gereği olarak doğmuştur. Anadolu'nun sınaî gelişme potan
siyeli olan bölgelerine kurulan bu şirketler, farklı bir finansman modelini benimsemişlerdir.
Kendiliğinden gelişen, yöre halkının ve yurtdışında çalışan işçilerin ortak olarak, katılımına
dayanak olduğu çokortaklı bu model, girişimcilerin geliştirdikleri projelere veya mevcut tesislerine
finansman temin etmek amacıyla başvurdukları bir modeldir. Başlangıçta öncü niteliğinde olan üç
beş şirket, kısa sürede dikkate değer bir mesafe almış ve belli büyüklüğe ulaşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu, yastıkaltı paralarının ve yurtdışı işçi tasarruflarının ekonomiye
kazandırılmasına yönelik, bu, 1990'lı yıllarda kurulan çokortaklı şirket yapılanmalarıyla 1996 yılın
dan itibaren ilgilenmeye başlamıştır.
Değerli arkadaşlar, Sermaye Piyasası Kurulu denetim ve gözetim görevini yaparken, aykırılık
ları başlangıçta tespit edip, bunları yönlendirici ve düzenleyici olmak yerine, engelleyici bir tutum
içerisine girmiştir. Hukuk normlarına aykırı olarak, ne yazık ki, siyasî konjonktürün etkisinde de
kalmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu, öncü olan ve belli bir büyüklüğe ulaşan çok az sayıdaki şirketin
tamamını belli bir renkle isimlendirerek, cezaî yaptırımlar uygulamak ve suç duyurusunda
bulunarak işi savcılığa havale etmek gibi bir tutum içine girmiştir. O zamana kadar yaptıklarının
hukukî ve cezaî sorumluluğunu da üstlenerek, kayıtdışılığı önlenebilir bir aşamada terk edip kurul
kaydına girmek ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri içinde sermaye ar
tırarak legalize olmak için çaba sarf eden öncü niteliğindeki bu şirketlerin, sermaye artırım talep
lerini hukukî bir gerekçeye dayandırmaksızın yıllarca bekletmiş veya reddetmiş, yatırımlarına teş
vik belgesi dahi almamaları için teşvik veren kurumları menfî yönde bilgilendirerek, âdeta muhbir
durumuna düşmüştür. Bu durum, şirketlerin kayıtdışılığa yönelmeleri sonucunu doğurmuştur. Bu
haksız yaklaşımın bir sonucu olarak, bu şirketlerin bir kısmı ile bu şirketleri örnek alan ve haksız
menfaat temin etmeyi amaçlayan birtakım insanlar, Sermaye Piyasası Kurulunun politikalarını ken
dilerinin ekonomik olarak yaşamasını istemeyen iç ve dışgüçlerin bir oyunu olarak manipüle etmiş
lerdir. Nitekim, bunu kullanarak yurt dışındaki vatandaşlarımıza, şirketlerine daha fazla para aktar
maları gerektiğinin reklamını yapmışlardır. Bu talepler içinse dinî ve millî motifleri reklam unsuru
olarak kullanmışlar, olayı neredeyse siyasî bir zemine taşımışlardır.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yaşanan bu süreci ve gelinen durumu şöyle özetleyebiliriz:
1990'h yılların başında kurulmaya başlayan bu şirketler, kendiliklerinden, ülkede hissedilen finans
man ihtiyacını gidermeye dönük bir model olarak kurulmuşlardır. İlk başlarda halka açık şirketlerin
yerine getirmesi gereken şartları, teknik bilgi ve eleman eksikliği nedeniyle yerine getirememişler
dir. 1996 yılından itibaren, Sermaye Piyasası Kurulunun tespit ve direktifleri üzerine, bir kısmı
kurul kaydına girmiş ve halka açık şirket statüsünü kazanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu, süreç
içerisinde, bu şirketlerin geliştiği ortamı, ortakların ortak olma saiklerini ve beklentilerini, bu şir
ketler tarafından arz edilebilecek ya da ihraç edilebilecek menkul kıymet türlerini, bunları nasıl
tedavül edebileceğini dikkate almadan, borsada işlem gören şirketlere yönelik yasal yükümlülükler
çerçevesinde çokortaklı şirketlerin halka arz uygulamalarının mevzuata uygun olup olmadığı
konusunda yoğunlaşmış ve tespit ettiği aykırılıklar sonucu, bu şirketlerin yöneticileri hakkında izin
siz halka arz ve aracılık faaliyetinde bulundukları gerekçesiyle suç duyurularında bulunmuştur. Ay
rıca, Sermaye Piyasası Kurulu, bu şirketlerin sermaye artışlarına izin vermeyerek çalışmalarını
tıkama yöntemini tercih etmiştir.
Bir kurul düşünelim ki, bu kuruluşun hem amacı hem de ismi düzenleme ve denetleme olsun;
sonra, aynı kurul, önüne gelen işlerle veya tespitleriyle ilgili tüm konularda, hiçbir şey yapmadan,
mahkemelere suç duyurusunda bulunsun. 74 şirket hakkında 104 suç duyurusu... Bu, çok anormal
bir sayıdır. Bunun adı, düzenleme ve denetleme değildir. Değerli arkadaşlar, bunun adı, olsa olsa
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topu taca atmaktır. Kaldı ki, mahkemelerin düzenleme gibi bir görevi de yoktur. Denetim ve gözetim
göreviyle görevlendirilmiş Sermaye Piyasası Kurulunun bu zorlaştırıcı tutumu nedeniyle, birçok şir
ket kayıtdışılığı tercih etmiş, ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulunun görevlerini tam olarak yapmaması
nedeniyle, kötü niyetli kişiler de şirket kurma yoluna gitmişlerdir. Bunlar, basın-yayın kuruluşları
aracılığıyla, ortak toplama amaçlı olarak, yoğun bir ilan ve reklam kampanyası yürütmüşlerdir. Bu
safhada, ilgili tüm merciler, ilan ve reklamlardaki açık, izinsiz halka arzın hukukî soruşturmasını ve
kovuşturmasını yapmamışlardır. Bu ilgisizlik, bazı şirketlerin kayıtdışı ortak toplamalarına zemin
hazırlamış ve âdeta, onlan teşvik etmiştir. Yine, bu ilgisizlik, batık bankerler benzeri, şirket banker
lerin doğmasına sebebiyet vermiştir. Bu şirketler, dövize yıllık yüzde 45 seviyelerine kadar, kâr payı
adı altında, yüksek oranlarda, faizle para toplamaya başlamışlardır. Bunun doğal sonucu olarak, iyi
ve kalıcı olanlar tökezlemiş, sahtekârlann sayısı ise alabildiğince artmıştır.
Değerli arkadaşlar, bu şirketlerin hisse senetleri Türk Ticaret Kanununun genel hükümleri çer
çevesinde tedavül ermektedir; ancak, ortakların önemli bir kısmı kendilerini mudi veya ödünç veren
alacaklı gibi görerek, şirketten hisselerini geri alma talebinde bulunmuş, bunun sonucu olarak da,
Türk Ticaret Kanununun hükümlerine aykırı bir uygulamanın gelişmesine sebep olmuştur. 19961997 yıllarında, bu olayların kamuoyuna mal olmasıyla birlikte, sermaye renklendirilmiş, denetim
ve düzenlemeler, denetim sonucu yapılan suç duyuruları, konjonktürün etkisiyle, ideolojik bir veç
he kazanmıştır. Bu durum, sorunu daha da büyütmüş, çözüm yerine, içinden çıkılmaz bir hale getir
miştir. Bazı şirketler ve sermayedarlar da, bu durumu, az önce ifade ettiğim gibi, iç ve dışgüçlerin
bir oyunu olarak yorumlamış ve bu durumdan istifade etmeye çalışmışlardır.
Malumunuz olacağı üzere, yıkılan her kurum ve kuruluş, en büyük darbeyi önce kendi sek
törüne vurur. Bu modelle kurulup, birçoğu bugün hayatiyetini bile kaybetmiş olan bu şirket banker
ler, en büyük darbeyi önce sermayedarlarına, sonra sektördeki iyi niyetli ve dürüst şirketlere, daha
sonra da ekonomimize vurmuştur.
Kuruluşlarından sonra yaklaşık onbeş, kuraldışı faaliyetlerinin tespitinden sonra dokuz on yıl
geçmesine rağmen, bu konu, bugün bu Meclisin gündemini işgal etmektedir ve ortaklarıyla, şirket
leriyle, kanayan bir yara olarak önümüzde durmaktadır.
Bu çerçevede, en önemli hususlardan biri, elbette, iyiler ile kötülerin ayrılması gerekliliğidir.
Doğru dürüst çalışanların şaibeden kurtarılarak önleri açılırken, sahtekârlık yapan ve yapacakların
önlerinin kapatılması bir zarurettir.
Bugünkü gelinen noktada, ihracatıyla, istihdamıyla, kapasite kullanımıyla, Türkiye'nin
ekonomik atak yaptığı ve dünya ekonomisinde ekonomik büyüklük olarak derecelere girdiği bir
süreçte, yatırım için finansmana ihtiyacımız olduğu tartışılmazdır. Hem büyümeye hem de sür
dürülebilir bir büyümeye ihtiyacımız vardır. Bu ihtiyacın, ülkemizin taşıdığı potansiyel kaynakların
ekonomiye kazandırılması suretiyle sağlanması da, başlangıçta ifade ettiğimiz gibi, uygun şartlan
taşıdığında, iç ve dışborçlanma ihtiyacını azaltacaktır.
Bu sebeplerle, önergeye konu çokortaklı halka açık şirket modelinin kuruluş ve işleyişinde,
bugüne kadar yaşanan tecrübelerle tespit edilen aksaklıkların giderilerek yeni bir fınansal sistemin
hayatiyetini devam ettirmesinin sağlanması, ülkemizin yararına olacaktır.
Bu konuda yapılması gerekli yasal ve idarî düzenlemeler söz konusudur. AK Parti olarak,
kanayan bu yaranın tedavi edilmesi gerektiği inancı ve kanaatini taşımaktayız.
Bu nedenlerle, izinsiz halka arz yoluyla oluşan mağduriyetin neden ve sonuçları ile yaşanan bu
süreçte Sermaye Piyasası Kurulunun da sorumluluğunun belirlenmesi amacıyla tüm ilgili tarafların
katılımıyla bir konsensüs sağlanarak, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri
gereğince Meclisimizin bu konuyu araştırmasını gerekli görmekteyiz.
Bu nedenle, bu önergeye AK Parti Grubu olarak olumlu oy vereceğimizi bildirir, Yüce
Heyetinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar)
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BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Özkul.
Önerge sahiplerinden Konya Milletvekili Sayın Nezir Büyükcengiz; buyurun.
Süreniz 10 Dakika.
NEZİR BÜYÜKCENGİZ (Konya) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; görüşmek
te olduğumuz (10/16) esas numaralı Meclis araştırması önergesi üzerinde önerge sahipleri adına söz
almış bulunuyorum; bu vesileyle Yüce Meclisin siz değerli üyelerini, Sayın Başkanı ve Sayın Baş
kanın yüksek şahsında yüzbinlerce, yurt dışında ve yurt içindeki, sahte holding mağduru yurttaş
larımızı saygıyla selamlıyorum.
Değerli arkadaşlarım, 1980'li yılların başında "24 Ocak kararlan" adıyla ekonomi tarihimize
geçen bir uygulamanın getirdiği bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler anlayışı sonucu, ülkemiz bir
banker faciası yaşadı. Bankerzede olayı diye tarihe geçen bu ekonomik tahribatın yaraları henüz
sarılırken, 1990'lı yılların başında yeni bir ekonomik model ortaya çıktı, o da, holding kimliğiyle
faaliyet gösteren sözde holdingler.
Model yanlış, niyet kötü, altyapı yok, kuralsızlık, yasa tanımazlık dizboyu, ticaret-siyaset-din
üçgeninin en iyi biçimde bütünleştirilmeye çalışılarak, başlatanların kendi çıkarlarına uygun hale
getirdikleri bir ekonomik model.
1980'li yıllarda bankerlik faaliyeti gösterenler, araştırma önergesine konu olan sözde holding
yöneticilerine göre, daha dürüst, daha onurlu, daha haysiyetliydiler; çünkü onlar, ekonominin kural
ları gereğince insanların parasını toplayabilmek için, sadece yüksek faiz vaat ediyorlardı. Paranıza
ayda yüzde 8-10-15 -her neyse- kâr vereceğiz vaadiyle insanların birikimlerini topladılar ve sonun
da çarçur ettiler, o günkü şartlarda cezalannı da aldılar; ama, bu holding yöneticileri, yüksek kâr
taahhüdüyle birlikte, kutsal İslam Dinimizi sonuna kadar sömürdüler. Dinine bağlı masum yurttaş
larımızın temiz duygularını istismar ettiler. Onlann, yıllardır dişinden tırnağından artınp oluştur
dukları birikimlerini dolandırdılar. Allah dediler, peygamber dediler, Kur'an-ı Kerim'den ayetler
okudular, kötü niyetli dinadamlarına komisyonlar vererek, cami içlerinde ve önlerinde, cami
cemaatlerinin parasını topladılar. Öğretmenlik, şoförlük, işçilik gibi birçok meslek mensupları, bu
modelle büyük paraların bir araya toplandığını görüp, yaptıklan işi bırakarak, sadece kâğıt üzerin
de şirketler kurdular, bu şirketleri tabela holdingi haline getirerek çalışmalarını başlattılar. İçlerin
den bazıları milletvekili oluvereyim diye siyasete atılmak istedi; seçilemeyince, milletvekili
olamadım, bari bir holding kuruvereyim diye bu işe başladılar. Bağışlamanızı diliyorum, biraz
amiyane olacak; ama, Konya şeker fabrikasının boş şeker torbalarını sırtlarına vurup, yurt dışındaki
yurttaşlarımıza gittiler; onları kandırarak, onların paralarını bu torbalara doldurup Türkiye'ye getir
diler ve çarçur ettiler. O, paralarını aldıkları insanların eline de, bir adi defter yaprağına, ben, Ah
met oğlu Süleyman'dan şu kadar para aldım, şu kadar süre sonra, şu kadar faiziyle birlikte
vereceğim diye, aldatmaca bir belge yazdılar, kıytırık birer belge verdiler. Söylemlerinde siyaset
vardı. Bu paraları yatırıma dönüştürüp, Türkiye'nin en önemli, en büyük sermaye sahipleri olacak
larını ve oradan alacakları güçle iktidarları değiştireceklerini, laik, demokratik rejimimizi kökten
değiştireceklerini ve kendi kafalarının arkasındaki özlemini duydukları bir rejimi ülkemizde hâkim
kılacaklarını da el altından yaymaya başladılar. Topladıkları bu paraların bir kısmıyla, aynı siyasî
düşünceyi taşıyan parti ve partilerin çalışmalarını kolaylaştıracak şekilde onları finanse ettiler, o
siyasî kuruluşları, o siyasî partileri iktidara getirmeye çalıştılar.
Değerli arkadaşlarım, ben, 20 nci Dönemde de, şu anda çatısı altında bulunduğumuz Yüce Par
lamentonun üyesiydim. Görüşmekte olduğumuz önergede belirtilen sorunların, o yıllar, en sıcak
günlerinin yaşandığı başlangıç yıllarıydı. Seçim bölgem Konya'da, bu tür faaliyetlere başlayan
kuruluşlar, holdingler hakkında, her hafta sonu basın açıklamaları, basın toplantıları yaptım; yerel
basının arşivlerinde vardır. Bunların akıbetinin, 1980'li yıllardaki bankerzedelerin akıbetiyle aynı
olacağını söyledim. Sürekli, uyarı görevimizi yaptık, hemşerilerimi sürekli uyardım.
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Bunun yanında, ayrıca, yine o günlerde, 7 Temmuz 1997 tarihinde, günün Maliye Bakanının
cevaplaması talebiyle, tabela holdinglerin denetimleriyle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığına verdiğim soru önergesi de halen Meclis arşivlerindedir.
Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz, o günlerde de, bu modelin yanlışlığını ve sonunda çok
büyük tahribatlar yaratacağını, her türlü platformda sürekli dile getirdik. Sonuçta, bu modelin
yaratıcıları ve uygulayıcıları bizi tehdit etmeye başladılar; sanki, parası toplanan yurttaşlar pozuna
bürünerek "paramızı nereye vereceğimize karışmayın" gibi sözlerle sürekli bizi taciz ettiler.
Sonuçta geldiğimiz nokta, keşke onları haklı çıkarsaydı; ama, maalesef, hortumlanan bankalar
daki gelişmelerde olduğu gibi, Cumhuriyet Halk Partililer olarak biz haklı çıktık.
Değerli arkadaşlarım, uyguladıkları yöntemlerle büyük paraları ellerinin altında gören sözde
holding yöneticileri, evlerinden pazar yerine giderken dolmuş parasından kısarak bir Murat 124'e
dahi sahip olamayan yurttaşlarımızın bunlara yatırdığı paralarla, son model zırhlı Mercedes
otomobil ve Lincoln ciplerle gezmeye başladılar. Malikanelerinin banyo bataryalarını İtalya'dan
getirttiler. Bunlar, bizim, Konya'da yaşadığımız ve gördüğümüz gelişmeler.
Bu paralarla, gece rüyalarında gördükleri yatırımı yapmaya çalıştılar; ertesi gün çıktılar, hiçbir
fizibilitesi olmadan, hiçbir rantabilitesi olmadan biz bu parayla şu yatırımı yapacağız diye sadece
arsa aldılar, üzerine tabela astılar, doğru dürüst hiçbir yatırım yapmadılar. Zaten, başlangıçta da ufak
tefek paralar kazandılarsa bile "laik cumhuriyete, laik devlete vergi vermek caiz değildir" fet
valarıyla ve bu söylemlerle devlete de hayırları olmadı, bir kuruş vergi ödemediler doğru dürüst.
Değerli arkadaşlarım, bu yanlış yatırımlarla, geçici de olsa bir istihdam yaratır gibi göründüler.
Kendilerine iş istemeye gelen hemşerilerimizin çocuklarını işe almak için, kıyıda köşede, daha
paraları varsa onları da getirip ortak olmasını talep ettiler; kalan paralan da, onların çocuklarını
geçici işçi alarak, bir yerlerde çalıştırır gözükerek topladılar; bu topladıklan paralann bir kısmını,
yerel seçimlerde, kendi yandaşlarını yerel yönetimlere seçtirmek için harcadılar ve o yerel yönetim
lerle birlikte, işbirliği yaparak, belediyeleri de sonuna kadar sömürdüler.
Öyle görülüyor ki, AKP ve Cumhuriyet Halk Partisi Gruplannın verecekleri oylarla bir komis
yon kurulacak. Bu komisyonun yapacağı en önemli görevlerden biri de, bu holdinglerin, bu sahte,
sözde holdinglerin yerel yönetimlerle, o günkü belediyelerle olan işbirliğini araştırmak olmalıdır.
Değerli arkadaşlarım, bunlar, yasalarımızı, ticaret kurallarını hiçe sayarak, kendi kafalarına es
tiği gibi, hovardaca, milletin parasını çarçur ettiler. Aradan epeyce bir süre geçip, para akışı azal
maya, daha sonra da kesilmeye, geri ödemeler talep edilmeye başlayınca, bizimkilerin foyaları mey
dana çıkmaya başladı; ama, atı alan Üsküdar'ı geçmişti.
Değerli arkadaşlarım, merkezi Almanya'da bulunan, Türkiye Araştırmalar Merkezinin yaptığı
bir araştırma, 2000 yılında; para toplayan toplam Türk holdingi 54; holdinglerin 30'u Konya'da, 11'i
İstanbul merkezli; Almanya'da 30 büro açmışlar; din motifi kullanıyorlar, camilerde para topluyor
lar. Bu, Almanya'daki bir araştırma merkezinin yaptığı araştırma. Mark bazında, yılda yüzde 23 ile
30 arası kâr payı vaat ediyorlar.
Değerli arkadaşlarım, mark bazında yüzde 23-30 faizi, yasadışı işlerle uğraşanların bile ver
mesinin mümkün olmadığını siz de biliyorsunuz.
Gelmişiz 2000 yılına. 2000 yılından sonraki beş yıllık gelişme sonucunda açıklanan araştırma
sonuçları da şöyle: Pek çok mağdurlar derneği kurulmuş. Pek çok Alman ve avukat bu konuyla
meşgul. Tam 190 000 Türk, sadece Almanya'da, para kaptırmış; diğer Avrupa ülkeleri hariç, yurt
içindekiler hariç. Kaptırılan para 5 ilâ 8 milyar euro, sadece Almanya'da. Değerli arkadaşlarım,
2005 malî yılı bütçesinde yatınmlara ayrılan ödeneğimiz 11 katrilyon lira. Bir yıl boyunca Türkiye
Cumhuriyeti ülkesine 11 katrilyon liralık yatırım yapılacak; olayın vahametini gösteren rakamlar.
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Bugün camilerde para toplayan yok. Zaten, toplanacak para kalmamış. Mahkemelerde davalar
sürüyor. İnsanlarımızın bu kuruluşlara güveni kalmamış. Bu davaların kazanılması mümkün değil.
Zira, para kaptıranın elinde kıytırık bir protokolün dışında hiçbir şey yok. Ayrıca, bu davalar
kazanılsa bile kimin, nesini alacaksınız; hiçbir şey yok, kalmamış.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Buyurun efendim, konuşmanızı tamamlayın.
NEZİR BÜYÜKCENGİZ (Devamla) - Değerli milletvekilleri, geçtiğimiz günlerde Konya'da
Endüstri Holdingle ilgili ikinci bir operasyon gerçekleştirildi. Adı geçen holding ile bahse konu
diğer holdinglerin birçoğunun ticarî açıdan bu holdingle hiçbir farkı yok. Şimdi, burada yapılan uy
gulama, acaba, senin holdingin benim holdingim gibi bir uygulama mı diye düşünmemek mümkün
değil; çünkü, Endüstri Holding -açıkça ifade etmek istiyorum- MHP düşüncesinde ve o partinin res
men kayıtlı üyeleri tarafından kurularak faaliyetlerini sürdürmüştü. Diğerlerine aynı uygulamanın
yapılmaması acaba nedendir diye sormak istiyorum.
Değerli arkadaşlarım, şimdi, bütün bunlara rağmen, birkısım yetkililer, birkısım meslek odası
başkanları, birkısım biraz evvel konuşan İktidar Partisi mensubu arkadaşımız "efendim, bunların
hepsini bir potada değerlendirmemek lazım, içlerinde iyileri de var, dürüstleri var, sermaye birikimi
olanlar var..." Ben iddia ediyorum ki, içlerinde, bu tür holdinglerin içlerinde hiçbir tane, ayakta
kalacak gücü olan kalmamıştır, yoktur; çünkü, bugün için, parasını geri ödeme talebinde bulunan
hiçbir kimsenin parası ödenmiyor. Bırakınız ortaklarının paralarını ödemeyi, bunlar, piyasaya ver
dikleri, alışveriş yaptıkları, firmalara verdikleri çekleri dahi ödeyemiyorlar. Adı büyük olanlar,
dürüst diye burada ilan edilenler bile çeklerini ödeyemez duruma düştüler.
Değerli arkadaşlarım, bu işin Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine getirilerek bugün
görüşülmüş olması mutluluk veriyor; ancak, gecikmiş bir görüşme. Değerli arkadaşımız İstanbul
Milletvekili Sayın Tamaylıgil bu önergeyi bu dönemin başında verdi, ikibuçuk yıl evvel verdi.
İkibuçuk yıldır 20'nin üzerinde araştırma önergesi Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu Yüce Çatı
altında görüşüldü. Bunun daha önce görüşülmesi gerekirdi. Bugüne kadar aradan geçen ikibuçuk yıl
zarfında belki bir yerlerde, bazı yerlerde bir şeyler kalmışsa, onlar da bu ikibuçuk yıl içerisinde
buharlaştı. Şimdi, biz, bu önergenin görüşülmesi sonucunda kurulacak komisyon olarak, çalışmalar
sonucunda, yapacağımız araştırmalar sonucunda, korkarım ki, bunların elinde hiçbir şey kal
madığını göreceğiz.
Bunun adı nedir değerli arkadaşlarım; bunun adı -buna bir ad koymak gerekiyor Türkiye
Büyük Millet Meclisi olarak- ticaret midir, bunun adı insanlara hizmet etmek midir, ülkeye hizmet
etmek midir, yatırım yapmak mıdır, yoksa, bunun adı dolandırıcılık mıdır, sahtekârlık mıdır, kap
kaççılık mıdır; buna bir ad koymak zorundayız. Bunun sorumluları kimdir; bunun sorumluları, bu
tür holdingler faaliyete başladığından bugüne kadar ülkeyi yönetenlerdir, gelmiş geçmiş tüm
hükümetlerdir ve bunun içerisine, maalesef, ifade etmeliyim ki, AKP Hükümetinin son ikibuçuk
yıllık ihmalleri de dahildir.
Biraz evvel ifade ettim, ikibuçuk yıldır bu önerge gündemde bekliyor. Daha önce burada
görüşülen bir araştırma önergesiyle bir komisyon kurulmuş, yurt dışında yaşayan yurttaşlarımızın,
vatandaşlarımızın sorunlarıyla ilgili ve o komisyon bir rapor hazırlamış. Sayın Ali Rıza Gülçiçek'in
verdiği önerge sonucu. Bu rapor da, bu tür holdinglerin insanların din duygularını istismar ederek
yurt dışında dolandırıcılık yaptıklarını söylemiş, ondan sonra da, aradan birbuçuk yıl geçmiş ol
masına rağmen, yine bir tedbir alınmamış.
Sayın Bakan burada geçmişe yönelik birçok açıklamalar yaptı. Kendisini dinledik, teşekkür
ediyoruz ve bu açıklamalarında ikibuçuk yıllık icraatları süresi içerisinde aldıkları tedbirleri
sıraladı.
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Değerli arkadaşlarım, hükümetlerin görevi, sadece olası mağduriyetleri önlemek için geleceğe
yönelik tedbirler almak değildir. Geçmiş dönemlerdeki mağduriyetlerin giderilmesi için de yap
tırımlar uygulamaktır hükümetlerin görevi. Yasaysa yasa, kararnameyse kararname, bugüne kadar
bu hükümet tarafından çıkarılıp bu konu üzerine parmak basılması gerekirdi diye düşünüyorum.
Sayın Başbakan, kendisine, bu paraları kaptırdıkları şirketleri, holdingleri şikâyet eden yurttaş
larımıza "bana mı sorarak bu paralarınızı verdiniz" demiştir; aynen, kredi borçlarının ertelenmesini
isteyen çiftçilerimize "yok öyle 25 kuruşa simit" dediği gibi. Ama, bu, bir ülkenin Başbakanının
bütün sorunlarla ilgilenmesi gerektiği, gerçeğini ortadan kaldırmaz.
Değerli arkadaşlarım, öyle anlaşılıyor ki, bu önerge kabul edilecek. Bu önergenin kabulüyle
yapılacak çalışmalar sonucunda ortaya çıkacak raporun değerlendirilmesi ve o raporda istenilecek
şeylerin yerine getirilmesi gerekir. 20'nin üzerinde, görüşülen araştırma önergelerinin sonucundaki
komisyon çalışmalarının önerilerinin, bugüne kadar, hükümet tarafından -özellikle söylüyorumhiçbirisi yerine getirilmemiştir, hangi konuda olursa olsun. Burada görüşüyoruz, İçtüzüğün gerek
tirdiği hükümleri yerine getiriyoruz, gerçekleştiriyoruz, ondan sonrası gelmiyor. Ondan sonrası
hükümetin görevidir, hükümetlerin görevidir.
Şimdi burada da, ben öyle inanıyorum ki, iyi niyetle bir komisyon kurulacak, komisyon çalış
malarını tamamlayacak ve önerilerini getirecek; bugün, biraz evvel, burada, bundan önceki görüş
tüğümüz rapor gibi görüşeceğiz, sokak çocuklarıyla ilgili rapor gibi bunun raporunu da görüşeceğiz;
ondan sonra rafa kalkacak, hiçbir tedbir alınmayacak. Şimdiden bu tedbirin alınması konusunda da
hükümeti uyarıyorum.
Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu işin başından beri vardık, bundan sonrasında da varız.
Yurttaşlarımızın, gerek yurt dışındaki gerek yurt içindeki yurttaşlarımızın haklarını sonuna kadar
savunduk, bundan sonra da savunacağız, devam edeceğiz bu savunmalarımıza. İnşallah, bu çalış
malarımız, bu önergenin görüşülmesi ve bu önergenin görüşülmesinden sonra ortaya çıkacak
komisyon çalışmalarıyla, sahte holdingler tarafından, üçkâğıtçı holdingler tarafından -bağışlayın
benim tabirimi- dolandırılan yurttaşlarımızın mağduriyetine çare buluruz diye düşünüyorum.
Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Büyükcengiz.
Önerge sahipleri adına, Bursa Milletvekili Sayın Şevket Orhan; buyurun. (AK Parti sıraların
dan alkışlar)
Süreniz 10 dakika.
ŞEVKET ORHAN (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; az evvel peşin hükümlü bir
şekilde konuşan milletvekilimiz gibi değil de, ben, daha yapıcı, hakikaten mağdur olmuş insan
larımızın derdine çare olabilir miyiz diye kürsüye çıkmış bir milletvekili arkadaşınızım.
V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Onlar da aynı niyetle çıktı.
ŞEVKET ORHAN (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bazı girişimcilerin hol
ding adı altında gerçekleştirdikleri izinsiz halka arz yoluyla oluşan mağduriyetin neden ve sonuç
larıyla bu süreçte Sermaye Piyasası Kurulunun sorumluluğunun araştırılarak alınması gereken ön
lemlerin belirlenmesi amacıyla vermiş olduğumuz (10/262) esas numaralı araştırma önergemiz
üzerinde ilk imza sahibi olmam nedeniyle söz almış bulunuyorum; Yüce Meclisi ve tüm halkımızı
saygıyla selamlıyorum.
Değerli milletvekilleri, Türkiye ekonomisinde sermaye hareketleri 1980'li yıllardan itibaren
çeşitlilik kazanmış, buna karşılık sistemin işleyişi gerekli hukuksal düzenlemeleri taşımadığı ve il
gili denetim otoriteleri yeterli önlemleri zamanında almadığı için, yatırımcıların malî açıdan büyük
zarara uğradıkları olumsuz gelişmeler yaşanmıştır.
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1990'h yılların başından itibaren finansman ihtiyacını kredi sistemi dışında arayan bazı girişim
ciler, holding adı altında örgütlenerek, mevzuata aykırı bir şekilde, faaliyet gelirleriyle bağlantısı ol
maksızın kâr payı ödemesi ve sermayedarların talebi halinde, hiçbir yasal anlam taşımayan ortaklık
belgelerini geri almak vaadinde bulunarak, çoğunluğu yurt dışındaki vatandaşlarımızdan oluşan
geniş bir kesimin mağduriyetiyle sonuçlanan izinsiz halka arz fiilini gerçekleştirmişlerdir. Bu şekil
de faaliyet gösterdikleri daha sonra tespit edilen 74 şirket hakkında, Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından, 107 suç duyurusu yapılmış; ancak, alındığı belirtilen birçok idarî tedbir ve yargı
sürecinin işlemesine rağmen, bahse konu holdinglerin defter kayıtlarına, gerçek ortak sayısı ve his
se nispetlerine, üzerindeki malî risklere, para toplayan aracıların kimliklerine ulaşılmasında büyük
güçlükler çekildiği görülmüştür.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye ekonomisi, geride bıraktığımız on yıl boyunca,
bankacılık, fınans sektörü, yaşanan krizlerin yanı sıra, izinsiz halka arz yoluyla, ağırlıklı olarak yurt
dışından sermaye transferi sağlayan bazı holdinglerin yol açtığı sorunlar nedeniyle ciddî ölçüde sar
sılmıştır. Bunun doğal sonucu olarak, piyasalar, reel sektörün ihtiyaç duyduğu fonları sağlamada
güçlük çekmiştir. Ülke ekonomisinin gerek duyduğu yabancı sermaye girişi de, yaşanan bu olum
suzluklardan etkilenmektedir. Bu sorunun ortaya çıkmasında, ilgili otoritelerce alınması gereken
yasal ve idarî tedbirlerin yerinde ve zamanında alınmaması etkili olmuştur.
Önergemize konu edilen izinsiz halka arzlar nedeniyle sermaye piyasalarında haksız rekabet
ortamı yaratılmış, vergi kayıpları ortaya çıkmıştır ve hepsinden önemlisi, çok geniş bir kesim, bu
holdinglere yatırdığı tasarrufları büyük ölçüde yitirmiştir. Gerçek sayıları hakkında bilgi
edinilemeyen bu kesimin malî kayıpları hakkında da, tahmindışı fikir yürütülememektedir; ancak,
yaşanan bu dramatik tablonun ekonomimize verdiği kayıplar, başta güven kaybı olmak üzere çok
büyüktür. Zira, çoğu yurt dışında yerleşik vatandaşlarımızın gurbette bin bir güçlükle edindikleri
birikimleri, gerçekdışı vaatlerde bulunan bazı holding yöneticileri tarafından istismar edilmiş; her
zaman anavatanlarında değerlendirme arzusu taşıdıkları birikimlerini, artık, eski boyutlarıyla yurda
gönderme inancını zedelemiştir. Haklarını yasal yoldan aramaya çalışan bazı hissedarlar olsa da, aç
tıkları davaların yasal dayanakları, sorumlular tarafından dolandırıcılık suçlamasından öte anlam
taşımadığından, oluşan malî kayıplarına çözüm bulamamışlardır.
Değerli milletvekilleri, bir kısmına değinilen mağduriyetin nedenleri ve sonuçlan ile yaşanan
bu süreçte Sermaye Piyasası Kurulunun sorumluluğunun araştırılması zarureti vardır. Bu doğrul
tuda yürütülecek çalışmalarda, özellikle aşağıdaki sorulara açıklık kazandınlması yararlı olacaktır.
1- Holdinglerin kurucu ortaklan ile yurt dışındaki temsilcilikleri kimlerdir?
2- Ortaklık ilişkileri hangi kayıtlarda tutulmuştur?
3- Ortakların pay nispetleri nasıl belirlenmektedir?
4- Bu paylar, holding kayıtlarına nasıl yansıtılmıştır?
5- Sermaye Piyasası Kurulu, sermayedarlann mağduriyetini önleyecek gerekli tedbirleri almış
mıdır?
6- Holdingler hangi yöntemleri kullanarak bu çapta parayı toplamıştır?
7- İzinsiz halka arzda bulunan holdinglerin reklam ve ilanlarının sorumlu kurumlar tarafından
takibi yapılmış mıdır?
8- Sorumlular hakkında ne tür yasal işlemler yapılmıştır?
9- İşlem yapıldıysa, malî kayıpların giderilmesi sağlanmış mıdır?
10- Yurt dışındaki vatandaşlarımızın Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan tescil çağ
rılarına ilgisizliği, tasarrufların yurtdışı makamlarca araştınlması sonucu geçmişe yönelik vergi
cezası veya sosyal yardımlardan mahrumiyet gibi cezalar nedeniyle midir? Bu konuda yurtiçi ve
yurtdışı resmî makamlar arasında ne gibi ilişkiler kurulmuştur?
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; işte, saymış olduğumuz durumlardan dolayı, yıllardır yurt
dışında çeşitli ağır işlerde çalışıp üç beş birikim elde etmeye çalışan vatandaşlarımızın birikimlerinin,
bugün bu şekilde birtakım holdingler tarafından çarçur edilmesi, ama yasalardaki bazı eksiklikler,
ama art niyetli insanların bu insanları kandırması neticesinde ortada bir sıkıntı söz konusudur.
Bankaların bu memlekette açtığı yaralar, finans sektörlerinin ülkemizde açtığı yaralar, ardın
dan da bu tür holdinglerin ülkemizde açtığı yaralar, çok üzüntü verici şey. Hep beraber üzülüyoruz.
Elimizdeki, duyumlar neticesinde aldığımız bilgiler çerçevesinde yaklaşık 150 ila 200 milyar euro
civarında, yurt dışındaki vatandaşlarımızın birikimlerinin olduğunu öğrenmekteyiz. Yazık, günah
değil mi; o yatırımları bu ülkede güven ortamının tekrar tesis edilip, ama bankalar vasıtasıyla, ama
ciddî ve dürüst yatırımcılar vasıtasıyla ülkemizin ekonomisine katkıda bulundurma noktasında bir
çalışma içinde olsak doğru olmaz mı?!
Az evvel, sayın CHP'li milletvekili arkadaşlarımızın sözleri elbette bizi incitti. İstemiyoruz...
MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Niye üstünüze alınıyorsunuz?!
ŞEVKET ORHAN (Devamla) - Hırsızların dini olmaz, sahtekârların dini, inancı olmaz, mil
letini gasbedenlerin inancı olmaz; biz, hep buna katılıyoruz. (CHP sıralarından alkışlar) Eğer bu tür
sahtekârlıklar yapılıyorsa, bunu da İslamî kisve altında yapıyorsa, bu zaten onun için en büyük
günahtır. (CHP sıralarından alkışlar)
V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Onlara söyleyeceksin!
ŞEVKET ORHAN (Devamla) - Onun altından zaten kalkamaz; ama, şu kadarını söyleyeyim;
AK Parti Grubunun bir mensubu olarak, biz, bu olayın üzerine gideceğiz ve inanıyorum ki, bu araş
tırma komisyonu kurulacak; bu milletimizin fedakârca elde ettiği bu birikimleri çarçur eden, çalan
çırpan insanlara hesabı sorulacaktır.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
ŞEVKET ORHAN (Devamla) - Bu çerçevede, bu doğrultuda, bütün milletimizi ve başta Yüce
Meclisimizi saygıyla selamlıyor, hepimiz için bu kanunun hayırlı olacağına, tekrar güven ortamının
kurulacağına inanıyor, saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Orhan.
HALUK KOÇ (Samsun) - Kanun değil, araştırma önergesi...
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Hangi kanundu bu Şevket Bey!
ŞEVKET ORHAN (Bursa) - Araştırma önergesi... Siz söylersiniz onu...
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Meclis araştırması önergesi üzerindeki görüşmeler tamam
lanmıştır.
Şimdi, Meclis araştırması açılıp açılmaması hususunu oylarınıza sunacağım.
Meclis araştırması açılmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Meclis araştırması açılması
kabul edilmiştir.
Bu durumda, Meclis araştırmasını yapacak komisyonun 12 üyeden kurulmasını oylarınıza
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Komisyonun çalışma süresinin, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üyenin seçimi tarihinden baş
lamak üzere üç ay olmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Komisyonun, gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum:
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Hayırlı olsun.
Sayın milletvekilleri, birleşime 5 dakika ara veriyorum.
Kapanma Saati: 21.42
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DÖRDÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati: 21.51
BAŞKAN : Başkanvekili İsmail ALPTEKİN
KÂTİP ÜYELER : Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Harun TÜFEKÇİ (Konya)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 76 ncı Birleşiminin Dör
düncü Oturumunu açıyorum.
Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Alınan karar gereğince, gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer
İşler" kısmına geçiyoruz.
VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER (Devam)
2- Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin; Gelibolu Yarımadası
Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (Kamu ihale
Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
(2/212) (S. Sayısı: 305)
BAŞKAN - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin, Gelibolu
Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin geri
alınan maddeleriyle ilgili komisyon raporu henüz gelmediğinden, teklifin görüşmelerini erteliyoruz.
Antalya Milletvekili Osman Özcan ve 10 Milletvekilinin, Siyasî Partiler Kanununda Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme
Alınma Önergesinin görüşmelerine başlıyoruz.
3- Antalya Milletvekili Osman Özcan ve 10 Milletvekilinin, Siyasî Partiler Kanununda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gün
deme Alınma Önergesi (2/112) (S. Sayısı: 580) (x)
BAŞKAN - Hükümet?.. Hazır.
Teklif 580 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.
Sayın milletvekilleri, Kayseri Milletvekili Sayın Muharrem Eskiyapan, Başkanlığımıza verdiği
dilekçeyle, şimdi görüşeceğimiz 580 sıra sayılı kanun teklifindeki imzasını geri çekmiştir.
Bilgilerinize sunuyorum.
Teklifin tümü üzerinde söz isteği var.
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Antalya Milletvekili Sayın Osman Özcan; buyurun.
(CHP sıralarından alkışlar)
Süreniz 20 dakika.
CHP GRUBU ADINA OSMAN ÖZCAN (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
Siyasî Partiler Kanununun geçici 16 ncı maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olarak vermiş bulun
duğumuz kanun teklifi üzerinde görüşlerimi açıklamak üzere söz almış bulunuyorum; hepinizi say
gı ve sevgiyle selamlıyorum.
Değerli milletvekilleri, bu kanun teklifini cidden çok önemsiyorum. Birkaç gündür, ülkemizin
her yerinden gelen fakslardan, mail'lerden, telefonlardan, halkımızın bu kanunla ilgilendiğini ve
yerinde bir kanun değişikliği teklifinin verildiğini duymanın memnuniyetini sizlere belirtmek is(x) 580 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.
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tiyorum. Halkımız olsun, basımız olsun, Meclisimizi çok iyi izlemektedirler. Biliyorum ki, televiz
yonları başında, vatandaşlarımızın birçoğu TRT3'ü izlemektedir, bu kanun maddesinin akıbeti
üzerinde bilgi edinmek istemektedir.
MiUetvekiUerimizin yaptığı olumsuz bir hareket, günlerce kamuoyumuzu meşgul etmektedir
değerli arkadaşlarım. Bir dönem önceki miUetvekiUerimizin, toplantılara gittikleri zaman, bir yere
gittikleri zaman, yakalarındaki milletvekili rozetlerini çıkardıklarını, lütfen, anımsamanızı rica
ediyorum.
Bildiğiniz gibi, değerli arkadaşlarım -o dönemi de hatırlatmakta fayda görüyorum- Sayın Sema
Pişkinsüt başkanlığında, Toplumcu Demokratik Parti adında bir parti kurulmuştu o zamanlar, teş
kilatını da tamamlamıştı, 3 milletvekili iltihak etmişti ona ve Hazineden para almak için müracaat
ta bulunmuşlardı. Hazine, altı ay önce kongresini yapmadığı için bu partiye yardımı vermedi; fakat,
ne oldu biliyor musunuz değerli arkadaşlarım; bu 3 milletvekili, Özgürlük ve Demokrasi Partisine
katıldı; Özgürlük ve Demokrasi Partisi de 1 trilyonun üzerinde para almaya hak kazanmış oldu ve
parayı aldı; 11.9.2002... Aynı şekilde, Sayın Tantan'ın Yurt Partisi de 1 trilyonun üzerinde para aldı.
İşte, Meclisimizin itibarı, o günlerde, gerçekten, çok yıprandı, onuru da zedelendi. İkibuçuk
yıldır, bu Mecliste, bu kötü intibaı gidermek için hep beraber çalışmıyor muyuz değerli arkadaş
larım?.. Bundan dolayı, yaptığımız işlerde olsun, davranışlarımızda olsun, konuşmalarımızda olsun,
sorumlu davranarak milletimizin itimadına layık olmak ve Meclisimizin de itibarına gölge düşür
memek zorundayız.
Değerli arkadaşlar, Partiler Kanununa göre, partilerimize Hazine yardımı yapılmaktadır. Bu,
demokrasinin gereğidir. Bir de, halkımızca kabul görmeyen, insafla bağdaşmayan, milletvekilleri ve
partilerin yıpranmalarına sebep olan para yardımı yapılmaktadır ki, gerçekten, aklın ve mantığın
kabul etmesi imkânsız bir uygulamadır.
Değerli arkadaşlarım, buraya dikkatinizi çekiyorum; 3 milletvekili partisinden istifa ederek
yeni bir parti kurar ve teşkilatlanırsa, Hazineden en az para almaya hak kazanmış partinin dörtte l'i
kadar para alıyor. 10 milletvekiliyle kurarsa, tamamını alıyor. Şimdi, bu ne demektir; Hazineden
para almaya hak kazanmış olan Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi
Hareket Partisi, Doğru Yol Partisi ve Genç Partidir. En az para alacak olan Genç Parti ne kadar para
alacaktır; 11 trilyon 165 milyar lira. İşte, 3 arkadaşımız partisinden istifa etsin, parti kursun, bunun
dörtte 1 parasını alacak; yani, 3 trilyona yakın para alacak. 10 milletvekili kurarsa, Genç Partinin
alacağı parayı alacak; yani, 11 trilyon 165 milyar lira. Bu parayı almanın hakla, adaletle, insafla il
gisi var mı değerli arkadaşlarım?!
Bu ülkede, asgarî ücretle geçimini sağlamaya çalışan milyonlarca vatandaşımız var; bu ülkede,
iş bulamayan, iş arayan milyonlarca insanımız var; çiftçimizin, Bağ-Kurlumuzun, sigortalımızın,
memurumuzun, halkımızın durumu belli. Bunu anlatmaya gerek görmüyorum. Hal böyleyken, bir
kaç arkadaşımızın partilerinden istifa ederek parti kurması, masraflarını da bu fakir millete, tüyü
bitmemiş yetimlere yüklemesi insafa, merhamete, vicdanlara sığıyor mu?!
ÜNAL KAÇIR (İstanbul)- Sığmaz.
OSMAN ÖZCAN (Devamla)- Bu millet bizi buraya, partinden istifa et, yeni parti kur,
Hazineden de para al diye mi gönderdi?!
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya)- Mevcut parayı ye diye gönderdi öyle mi?! 18 trilyonu al
ye diye gönderdi!.. Ayıp!.. Demokrasi kültürün bile yok!..
OSMAN ÖZCAN (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, bu kanun maddesi, milletvekillerini yeni
partiler kurmaya teşvik eden ve Hazineden yasal yollarla para almaya zorlayan bir yasa maddesidir.
Seçimlere az bir zaman kala, partileşme olgusunun tam yerleşmediği ülkemizde partisine kızan par
ti kurmaktadır; ilçesiyle, iliyle kavgalı olan parti kurmaktadır; seçilme şansını yitirmiş kişiler parti
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kurmaktadır ve böylece, milletvekilimiz için de, Parlamentomuz için de, gerçekten, halkımız arasın
da bu dedikodulara sebebiyet verilmektedir. Daha açıkçası, küskünler hareketi parti kurarak haksız
yere para almakta, milletvekillerimiz de, partilerimiz de onların yüzünden yıpranmaktadırlar.
Değerli milletvekilleri, şimdi, bu kanun maddesi de nereden çıktı diyebilirsiniz, ne oldu
diyebilirsiniz; günlerce, gazeteler, basınımız, televizyonlarımız, hatta, köşeyazarlarımız bununla il
gili yorumlar yapmaktadırlar.
Şimdi, açıkça, samimiyetle ifade ediyorum. Ben, uzun müddet Alanya'da ilçe başkanlığı yap
tım. O dönemlerde bu kanun maddesi çıktığı zamanlardaki hareketler, beni gerçekten çok yıprat
mıştı. Sivil toplum örgütleri, bütün halkımız, partilerimiz gelerek "bu ne biçim Meclis, bu ne biçim
milletvekilliği; siz neden bunlarla uğraşmıyorsunuz" diye bütün partilere baskı yapmışlardı.
İşte, 3 Kasım seçimleri geldiği zaman, milletvekili olarak Meclise geldim. Samimiyetle ifade
ediyorum, kanun nasıl yapılır bilmiyordum. Hemen, dosdoğru gittim Kanunlar Dairesine; oradan,
kanun vermenin nasıl olduğunu öğrendim. Oradan Hazineye gittim ve bu partilerin ne kadar para
aldıklarını öğrendim, dosyalar tuttum. Ondan sonra da, 8.4.2003 tarihinde, bu kanun maddesini,
bazı arkadaşlarımın da imzasıyla birlikte Meclis Başkanlığına sundum.
Şimdi, gazetelerimizde yazıyor, televizyonlarımızda konuşuluyor efendim, AK Partiden is
tifalar olmuş da, Cumhuriyet Halk Partisinden istifalar olmuş da, bunu önlemek için bu kanun mad
desi hemen verilmiş de, aceleye getiriliverilmiş de, çıkarılıverilecekmiş... Böyle bir şey yok. İnsafa
sığar mı bu?!
Bakın, 3 Kasım seçimleri sonunda ben bunu hazırladım, üç ay hazırlık yaptım; hemen arkasın
dan, yani, seçimlerin arkasından bu kanun maddesinin -16 ncı maddenin- vicdanıma, bana uygun
olmadığını gördüm, çok kötü olduğunu gördüm ve bu kanun teklifini verdim.
Değerli arkadaşlarım, milliyetçilik, memleketseverlik, halkın malını, halkın parasını koruma
düşünceleri, Ankara'nın Samanpazarı'nda satılmaz. Bütün bunlar tatbikatla, davranışlarla olur. İşte,
bu Meclisimiz, biraz sonra vereceği onurlu kararıyla, bu yasal Hazine soygununa, bakın, yasal
Hazine soygununa son verecek, milletimiz de bizlere, hepimize helal olsun diyecektir.
Değerli milletvekilleri, alınan bu para, haksız paradır dedim. Bunun için de Meclisimizin
itibarına gölge düşürülmektedir. Bu geçici 16 ncı maddenin kaldırılması, haksız para almanın önüne
geçecek, vicdanları da rahatlatacaktır.
Partilerinden istifa edecek arkadaşlarıma saygı duyuyorum. Yeni partiler kurabilirler, onlara da
başarılar diliyorum. Fakat, yeni parti kuranlar, Hazine parasına güvenerek değil, ceplerine
güvenerek parti kurmalıdırlar arkadaşlar. (CHP ve AK Parti sıralarından alkışlar)
Bütün arkadaşlarımdan ricam, haksız yere Hazinenin soyulmasının önlenmesini, bu maddenin
yürürlükten kaldırılmasını sağlamalarıdır. İptalini istediğimiz geçici 16 ncı madde "parti kur, hak
sız yere para al" demektedir. Halkın itimadını kazanmak, Meclisimizin de itibarını korumak için bu
maddeyi iptal etmek zorundayız. Ben, bundan daha haksız bir kanun maddesi tanımıyorum. Evet,
bundan daha haksız bir kanun maddesi tanımıyorum. Onun için değerli arkadaşlarım, sizden ricam,
bu kanun maddesini bu gece iptal etmenizdir.
Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. (CHP ve AK Parti sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özcan.
Şahısları adına söz isteği var.
İstanbul Milletvekili Sayın Ahmet Güryüz Ketenci.
Efendim, süreniz 10 dakika.
Buyurun.
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AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (İstanbul) - Değerli arkadaşlarım, sözü uzatmadan, peşinen
söylemek istiyorum ki, vurgu yapsın, hafızalarda yer etsin. Bugün, burada bu saatte tartıştığımız
teklif, milletvekillerinin, anlayabildiğim kadarıyla, özgürlük alanlarını daraltan, örgütlü bir demok
rasiye giden yollan kesen bir tekliftir. (CHP sıralarından "vay vay vay" sesleri)
Dünyanın her yerinde, yalnız solcular değil, demokratlar, demokrasiyi anlatırken, "örgütlü top
lum" diye tarif ederler. Yani, bir toplum ne kadar örgütlüyse, o toplumda demokrasi çıtası o ölçüde
yüksek demektir. Sonuçta, bu teklif, örgütlü topluma giden yolu kesen bir tekliftir. Onun için
demokrasinin tarifini vermeye çalıştım.
Sonuçta, siyasî parti tüzüklerinde var olan antidemokratik hükümlerden kaynaklanan oligarşik
yapılanmaları partiiçi diktatörlüğe dönüştüren bir tekliftir bu teklif.
EMİN KOÇ (Yozgat) - Aday olurken yok muydu?
AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (Devamla) - Arkadaşlarım, bu teklifin özünde size sunulan
gerekçeler, siyaset üretemediği için halk yığınları nezdinde güven yitirenlerin, çağdaş dünyadaki
gelişmeleri ve değişmelere ayak uyduramadığı için halktan kopanların partiiçi iktidarlarını pekiştir
mek, tek ses, tek nefes, bütün organlarıyla teslim alınmış bir parti örgütü yaratmak için getirilen bir
tekliftir. Teklifin özü budur.
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Hadi canım sen de!
AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (Devamla) - Bu gerekçeleri boş ver. Burada sunulan gerekçeler
boş verilen gerekçelerdir. Ben devam edeceğim; ama, bu teklifi getiren milletvekilleri, arkadaş
larımız...
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Hepsi de inançlı, sağlam insanlar.
AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (Devamla) - Antalya'nın 8 tane milletvekili var, 7 tanesi
burada; 1 tanesi arkayı dolanarak puan almaya çalışıyor.
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Yakışmadı.
AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (Devamla) - Yani, öyle bir şey yok. (CHP sıralarından gürültüler)
İşte buyur, hale bak, hale!.. Hale bakın!..
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, hatibi dinleyelim lütfen.
AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (Devamla) - Arkadaşlar, 11 milletvekili arkadaşımız imzalamış,
7 tanesi Antalya milletvekili. Araya 3 tane milletvekili koymuşlar onun bir tanesi de şeyi çekmiş.
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Ne zaman?
AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (Devamla) - Onu kutluyorum bu kürsüden; onurlu ve demok
ratik bir tavır koyduğu için kutluyorum.
MEVLÜT COŞKUNER (İsparta) - Tarihini söyle!
AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (Devamla) - Bakın, bunun böyle olduğunu, arkaya dolanıp 2
puan almaya çalışanların olduğunu Meclis başkanvekilleri biliyor, bakanlar biliyor, grup başkanvekilleri de biliyor; bazı şeyler gizleniyor tabiî.
Yakın takibe alınan bir yasa teklifi. Meclisin gündeminde, Anayasa Komisyonunun gündemin
de öyle seçkin yasa teklifleri var ki, birkaç tanesini okuyayım size: Milletvekili Seçimi Hakkındaki
Kanunda, Mahallî İdareler Seçimi Hakkındaki Kanunda, Seçimlerin Temel Hükümleri Hakkındaki
Kanunda değişiklik yapılmasına dair 10 kanun teklifi bulunmaktadır. Seçim harcamalarının şeffaf
lığının artırılmasına ilişkin yasa teklifi var, partiiçi demokrasinin güçlendirilmesine ilişkin yasa tek
lifi var, yurt dışında çalışan 3 000 000 insanımızın oy kullanmasına ilişkin yasa teklifi var, siyasî
partilerde ortak liste hazırlanması, yani seçim işbirliği, güç birliği, ki, bunlar demokrasiye giden
yolda en önemli ayaklardır. Bu yasa tekliflerinin hiçbiri buraya gelmez; bunların içinden cımbızla
bir yasa teklifini alırsınız.
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Sevgili arkadaşlarım, sevgili Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri; siz, bu dikenli yollar
dan geçtiniz; özgürlüğün ne olduğunu bilirsiniz; gelmeyin...
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Yağ çekme!..
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Bravo!..
AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (Devamla) - Gelmeyin, gelmeyin buna; yemeyin bunları. Açık
söylüyorum. Bakın, sizden yararlanmaya çalışıyorlar; yani, fırsat vermeyin lütfen.
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Solculuk, yağcılık demek değildir!
AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (Devamla) - Şimdi, bunları, yalnız ben iddia etmiyorum. Ben
milletvekiliyim, avantajım var; burada söyleyebiliyorum, bu kürsüden söyleyebiliyorum. Ancak,
bunun böyle olduğunu...
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Sen bilirsin!
AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (Devamla) - ...son bir yıldır, birbuçuk yıldır, Türkiye
siyasetinin bir cephesinde, bir safında, bir tarafında yaşananları bilen, duyan, okuyan herkes bunun
böyle olduğunu söylemektedir. Bu anlayış, partileri dernek, partileri yapı kooperatifi, vakıf gibi
düşünenlerin anlayışıdır. Bu teklifin altyapısında yatan gerçek budur. Bu, asla kabul edilemez. Her
kes, her milletvekili, bu teklife karşı çıkmak zorundadır.
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Emredersiniz!..
AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (Devamla) - Şimdi, hiç kimseyi zan altında tutmamak için,
bırakmamak için, kendimden örnek veriyorum.
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - En iyisini sen bilirsin, başka kimse bilmez!..
AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (Devamla) - Ben, bulunduğum siyasî partide başarısızlıkları
eleştirdiğim için, izlenen siyasal çizgiyi ve o çizgiye uygun sürdürülen siyasal söylemi eleştirdiğim
için -nerede; parti platformlarında, partinin resmî kurullarında- beni susturmak istediler. (CHP
sıralarından gürültüler) Bunun için partiden attılar; ama, olmadı, olamadı. Neden; hukuk, beni atan
ların yüzüne çarptı, kapıyı çarptı. Ankara 5. Hukuk Mahkemesi kararı, diktatöryal eğilimleri
taşıyanlara bir demokrasi dersi verdi, hukuk bilmez hukukçulara da hukuk öğretti; dedi ki: "Eleştiri
yapanlar partiden atılamaz."
Değerli arkadaşlarım, Ankara 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin söz konusu kararı, adalet
tarihimizin en görkemli kararıdır, en görkemli belgesidir.
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - En iyi sen bilirsin, başka kimse bilmez!
AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (Devamla) - Bu yol denendi, olmadı. Şimdi, beni, benim gibi
düşünen başka arkadaşları, pek çok arkadaşımızı susturmak için başka yol deniyorlar.
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Senden başka doğru yok; onun için seni izliyoruz!
AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (Devamla) - Ne yazık ki, sevgili Adalet ve Kalkınma Partili ar
kadaşlarım, sizi kullanmaya çalışıyorlar; kusura bakmayın, bunu, bu kürsüden söylemek zorun
dayım. Bu tezgâha gelmeyin lütfen. (AK Parti sıralarından "bizi karıştırmayın" sesleri) Yani, gel
meyin bu tezgâha... (CHP sıralarından gürültüler)
Tarihin her döneminde kapıkulları olmuştur. 21 inci Yüzyıl, özgürlük, demokrasi ve insan hak
lan çağında, milletvekillerine, kendi iradeleriyle kapıkulu olma teklif ediliyor; bunu kabul mü
edeceğiz?!
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Senden başka herkes öyle!
AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (Devamla) - Bir yandan, Avrupa uluslarının oluşturduğu
demokrasi, özgürlük ve dayanışma örgütü Avrupa Birliğine girmeye çalışıyoruz; bu teklifi, bu kür
süye, bu Meclise getiriyoruz... Bu nasıl bir çelişkidir?! Bu nasıl uzlaşmaz bir çelişkidir?!
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Söylediğim gibi, halkımız bunu görüyor, insanlarımız gecenin bu saatinde görüyor. Eskiden
çok söyleniyordu; aman efendim, gecenin geç saatinde baskın bir yasayla... Bu nedir?..
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Sayın Ketenci, lütfen tamamlayın.
AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (Devamla) - Bu getirilen nedir?! Bu, baskın yasa değil mi
gecenin bu saatinde?!
UFUK ÖZKAN (Manisa) - İki senedir Meclis gündeminde bekliyordu.
AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (Devamla) - Oğlum, fırsat vermediniz ki!.. Ne yapalım, konuş
turmadınız ki!.. Susturuyorsunuz sürekli...
UFUK ÖZKAN (Manisa) - Fırsat verilseydi...
AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (Devamla) -Bakın, ben, kapıkulu olmayı reddediyorum.
Demokrasinin gözbebeği olan bu Parlamentoda, özgür iradeli bir milletvekili olarak bu kürsülere
inip çıkmak istiyorum. Biz, Anayasanın 81 inci maddesine göre, devletimizin varlığına, vatanın ve
milletin bölünmez bütünlüğüne, milletin kayıtsız şartsız egemenliğine, hukukun üstünlüğüne,
demokratik, laik cumhuriyet temel değerlerine ve Atatürk ilkelerine bağlı kalacağımıza yemin et
tik; yani, kişiye kulluk edeceğimize, kişinin eteğine, paçasına tutunarak siyaset yapacağımıza yemin
etmedik! (CHP sıralarından gürültüler) Bir tek ilahî kudrete kulluk edilir, onun önüne diz çökülür;
o da Allah'tır. (AK Parti sıralarından alkışlar)
NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Bravo!..
AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (Devamla) - Kişinin önünde eğilinmez, kişinin önünde diz
çökülmez, biat edilmez.
Arkadaşlar, bu yasa teklifi, partilerde var olan oligarşik yapılanmaları pekiştirmek için getiril
miş bir yasa teklifidir. Kendi içinde demokrasiyi boğazlayanlar, nasıl ülkelerinde demokrasiye mev
zi kazandırabilirler; bu mümkün mü?!
Eğer, siyasî partilere yapılan Hazine yardımı kötü bir şeyse, Adalet ve Kalkınma Partisi 32 tril
yon para alıyor, Cumhuriyet Halk Partisi de 18 trilyon alıyor; ondan da vazgeçelim, hep beraber
vazgeçelim! Ne Doğru Yol Partisinin ne Anavatanın ne Sosyaldemokrat Halk Partisinin böyle bir
talebi yok; siz cebinize indirin!.. Peki...
MEVLÜT COŞKUNER (İsparta) - Neyi cebimize indiriyoruz?! Ne biçim konuşuyorsun!..
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Kimsenin cebine indiği yok!
BAŞKAN - Sayın Ketenci, son sözünüzü rica ediyorum, son cümlenizi rica ediyorum.
AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkanım.
Şimdi, bakın, bir küçük teklifle, bir geçici madde teklifiyle bir şey teklif ediyorum bu kutsal
Meclise: Partilerin başında bulunan liderler, bu Hazine yardımından kaç parasını kendi şahsı adına
harcıyor; partilerin politbüroları bu harcamaların ne kadarını harcıyor onu deklare edelim her yıl;
var mısınız? Ama, yok, getiremezsiniz; yürek ister, yürek...
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Anayasa Mahkemesi bakıyor...
AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (Devamla) - Yürek ister buna, yürek... (CHP sıralarından gürültüler)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ketenci... Selamlamanızı rica ediyorum.
AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (Devamla) - Bitiriyorum, bir tek cümle, Sevgili Başkanım.
Bu teklif bugün buradan geçerse, demokrasi tarihimiz, bu teklifi getirenleri de, bu teklifin ar
kasında, sütre gerisinde duranları da ve bu teklife oy verenleri de hayırla yad etmez.
Hepinize saygılar sunarım, sevgiler sunarım.
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ketenci.
ENVER ÖKTEM (İzmir) - Sayın Başkan, bir hakaret söz konusu; "kapıkulu" demiştir; ken
disine cevap vermek istiyorum.
BAŞKAN - Şahsı adına ikinci söz isteği, Manisa Milletvekili Sayın İsmail Bilen'in.
Sayın Bilen, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar)
İSMAİL BİLEN (Manisa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Antalya Milletvekili Osman
Özcan ve 10 milletvekili arkadaşının vermiş olduğu 580 sıra sayılı kanun teklifi hakkında, şahsım
adına söz almış bulunmaktayım; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.
Değerli arkadaşlar, siyasî partilerin finansmanı, uzun yıllar, demokratik ülkelerde tartışılmış ve
üyelik aidatları, ödentileri, özel kişi ve kuruluşlardan alınan bağışlar, kamusal malî destek, mevduat
ve benzeri gelirler, parti yayınları, rozet, flama satışları gibi veya konser, yemek, balo gibi düzen
lenen etkinliklerden karşılanmakta.
Avrupa ülkelerinde 1950'li yıllardan sonra hazine yardımı siyasî partilere özellikle sağlanmış,
siyasî partilerin diğer baskı gruplarının egemenliği altına girmeleri özellikle engellenmek istenmiş
tir. Türkiye'de de, 1964'lü yıllardan sonra siyasî partilere yardım gündeme gelmiş, 1982
Anayasasından sonra da Anayasamızda da yerini bulmuştur; ancak, Siyasî Partiler Kanunumuzun
31.10.1990 tarihli geçici 16 ncı maddesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinde iki kez değişikliğe de
uğrayarak, 10 ve daha fazla milletvekiline, seçimlerde bir başka partiden milletvekili olsa dahi, daha
sonradan istifa ederek, kendi partisinden istifa ederek bir başka kurulu partiye girmek kaydıyla veya
yeni bir parti kurmak şartıyla, teşkilatlanmasını da tamamlayarak, Hazineden yardım alma imkânı
tanımıştır. Daha sonra bir değişikliğe daha uğrayarak, bu oran barajı aşma şartına bağlanmışken,
yüzde 7'ye düşürülmüştür. 10 milletvekiline sahip bir partiye yapılan Hazine yardımı yaklaşık 12
trilyon lira civarında, 3 veya daha az milletvekiline sahip bir partiye ise yaklaşık 3 trilyon lira
Hazine yardımı yapılmaktadır. Doğrusunu isterseniz, bunu doğru bulmamaktayım. Getirilen teklife
de sıcak bakmaktayım. Zira, halkın güven ve itimadını sarsmamak durumundayız bizler parlamen
terler olarak. Mevcut uygulamayla, seçimlere girmemiş, ancak, bir şekilde bir başka partiden istifa
ederek bir parti kurmuş veya bir partiye geçerek, o partide milletvekilliğine devam eden arkadaş
larımız, halk tarafından kendilerine verilmeyen bir hakkı, bir yetkiyi kullanmaya çalışmaktadırlar.
Etik olarak, ahlakî olarak şahsî görüşüm şöyledir: Bağımsız olarak seçimlere girmek mümkündür,
bunu engelleyecek herhangi bir yasal sınırlama da söz konusu değildir; ancak, bir partinin planı,
programı ve tüzüğü varken, o partiden de milletvekili olmuşken, Parlamentoda da ikibuçuk yılımızı
geçirdikten sonra, parti tüzük ve programında herhangi bir değişiklik olmamasına rağmen veya bun
dan önceki partilerde veya bundan sonra yaşanacak hadiselerde parti değiştirerek böyle bir yardımı
almak pek doğru gelmemekte. Hatta bunu örneklerle de çoğaltmak mümkün. Her gün veya her ay,
parti yardımını aldıktan sonra veya her yıl parti yardımını aldıktan sonra, değişik partiler kurarak
haksız bir kazanç da elde etmek mümkün. Dolayısıyla getirilen teklife sıcak bakıyorum, olumlu
yaklaşıyorum ve halkın vicdanında da bunun yankı bulacağına inanıyorum.
"Siyasî Partiler Kanununun geçici 16 ncı maddesinin kaldırılmasını kapsayan teklif, 8 Nisan
2003 tarihinde verildi" demişti değerli milletvekili arkadaşım. Doğrudur, aynı olaya ben de vurgu
yapmak istiyorum. Bu, bugünün teklifi değildir, arkadaşlarımız bunu 2003 yılında hazırlayıp Yüce
Meclise sunmuşlardır. Partimizle alakalı veya Genel Başkanımızla alakalı herhangi bir söz söy
lemek de mümkün değildir. Söz konusu Hazine yardımları, Partimizde, teşkilatlarımızın en ücra
köşelerine, belde teşkilatlarına varıncaya kadar Genel Merkezimizce gönderilmekte ve oralara ulaş
tırılmaktadır. Geçmişte yapılan yanlışlar bizim Partimizde olmamaktadır. İnternet ortamında da Par
timizin muhasebe kayıtları, herkesin görebileceği, ulaşabileceği netlikte, şeffaflıktadır.
Dolayısıyla getirilen teklifin, Yüce Heyetinizce de kabul edilerek, halkın vicdanının rahatlatıl
masını umuyor; kanun teklifinin, milletimize, memleketimize hayırlı olmasını diliyorum.
Hepinizi, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar)
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bilen.
Sayın milletvekilleri, teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
1 inci maddeyi okutuyorum:
SİYASÎ PARTİLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
MADDE 1.- 22.4.1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun geçici 16 ncı maddesi
yürürlükten kaldırılmıştır.
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İzmir Milletvekili Sayın
Yılmaz Kaya.
Buyurun Sayın Kaya. (CHP sıralarından alkışlar)
Süreniz 10 dakika.
CHP GRUBU ADINA YILMAZ KAYA (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaş
larım; görüşülmekte olan, Antalya Milletvekili Osman Özcan ve 10 milletvekilinin, Siyasî Partiler
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin 1 inci maddesi üzerinde, Cumhuriyet
Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Değerli arkadaşlarım, öncelikle, bu kanun teklifiyle neyi değiştirdiğimizi, ne yapmak is
tediğimizi, isterseniz kısaca bir hatırlayalım.
Siyasî Partiler Kanununun geçici 16 ncı maddesi aynen şunu demektedir: "Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde 10 veya daha fazla milletvekili bulunup da Devlet yardımı alamayan ve seçimlere gir
me hakkını elde edecek şekilde örgütlenmesini tamamlamış siyasî partilere, bu Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihten sonra, Siyasî Partiler Kanununun ek madde l'de öngörülen esaslar dairesinde en az
devlet yardımı alan siyasî partiye yapılan yardım kadar devlet yardımı yapılır." 10 milletvekili olmayıp
da, 3'ten fazla, fakat 10'dan az milletvekiline sahip siyasî partilere de, en az devlet yardımı alan par
tinin aldığı malî yardımın VVü kadar malî yardım yapılacağını öngörmektedir geçici 16 ncı madde.
Geçici 16 ncı madde, ek 1 inci maddedeki esaslar çerçevesinde, yani Yüksek Seçim Kurulun
ca son milletvekili genel seçimlerine katılma hakkı tanınan ve Milletvekili Seçimi Kanununun 30
uncu maddesindeki genel barajı aşmış bulunan siyasî partilere, her yıl Hazineden ödenmek üzere, o
yıl ki genel bütçe gelirleri B cetveli toplamının beşbinde 2'si oranında ödenek malî yıl için konur
hükmünü öngörmektedir.
Değerli arkadaşlarım, görüldüğü üzere, özellikle geçici 16 ncı madde, konjonktüre göre,
durumun gereğine göre, ihtiyaçlara göre ihdas edilmiş ve objektif kriterleri içermeyen bir maddedir;
yani, o gün durum ne gerektirdiyse, kimin siyasî veya malî çıkarı korunmak istenilmişse, çeşitli
değişiklikler de yapılmıştır ki, 16 ncı maddede, zaten, 22.4.1983 tarihinde 2820 sayılı Yasanın kal
dırılması istenilen geçici 16 ncı maddesinde 31.10.1990 tarihinde olmak üzere 2 kez değişiklik
yapılmıştır. Bu değişiklikler, yine, durumun gereğine göre ek 1 inci maddede de yapılmıştır. Bu
madde de, 1984 yılında ve 1992 yılında olmak üzere 2 kez değiştirilmiştir.
Değerli arkadaşlar, gördüğümüz üzere, bu geçici 16 ncı madde ve ek 1 inci madde, sürekli oy
nanan ve durumun gereğine göre tekrar tekrar gözden geçirilen iki madde haline gelmiştir.
Şimdi, her iki yasaya bakıyoruz; kimler, hangi siyasî partiler malî yardımdan, Hazine yar
dımından yararlanabilir; bu kriterlere bir göz atalım. Şöyle bir kriter var: 10 milletvekili bulunan
siyasî partiler Hazine yardımı alabiliyor; 10 milletvekili olmasa da, en az 3 milletvekili olan siyasî
partiler hazine yardımı alabiliyor; yüzde 7 oranında oy almış siyasî partiler yardım alabiliyor; Yük
sek Seçim Kurulunca son milletvekili genel seçimine katılma hakkı kazanıp da genel barajı aşmış
siyasî partiler yardım alabiliyor.
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Görüldüğü üzere, değerli arkadaşlarım, malî yardım yapılmasını öngören bu iki maddede, ob
jektif kriterler bulunmamaktadır.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi, 3 milletvekilinin bir partiye geçtikten sonra malî
yardım almasıyla ilgili maddeyle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Hatırlayacağınız üzere, geç
miş dönemlerde, mensup oldukları siyasî partilerinden istifa ederek, değişik partilere geçerek, bu
malî yardımın geçtikleri partilerine aktarılmasına sebep olan milletvekili arkadaşlarımıza, toplumun
her kesiminden büyük tepkiler gelmekteydi; bunu hatırlayalım arkadaşlar. Partili üyelerimizden,
köşeyazarlarından, toplumun değişik kesimlerinden, sivil toplum örgütlerinden, her kesimden tep
kiler gelmekteydi. Şimdi, ne yazıktır ki, bazı arkadaşlarımız bu tepkileri unutmuşa benziyorlar. 3
milletvekilinin mensup olduğu partiye malî yardımı öngören yasa maddesinin muhafaza edilmesi
yönünde görüş beyan etmektedirler.
Değerli arkadaşlarım, biraz önce konuşan Sayın Ketenci, siyaseten yakışmayan, burada söylen
memesi gereken sözler sarf etti. Şimdi, ben Sayın Ketenci'ye soruyorum: 1995 yılında, 1999 yılın
da ve 2002 seçimlerinde aday olduğunda, Sayın Ketenci kapıkulu muydu?! 2002 yılında, merkez
yoklamasıyla, İstanbul üçüncü bölgenin 5 inci sırasına geldiğinde kapıkulu muydu?! Sayın Keten
ci demokrasiyi yeni öğrenmişe benziyor. Sayın Ketenci, o zaman söyledikleriniz mi, o zaman yap
tıklarınız mı doğru, şimdi söyledikleriniz mi, şimdi yaptıklarınız mı doğru acaba; bunu merak
ediyorum.
Bir de, arkadaşlar -gerçi kürsüde de söyledi Sayın Ketenci- bir basın açıklaması var: "Bu yasa
teklifi, milletvekillerinin özgürlük alanlarını daraltan, örgütlü bir demokrasiye giden yolu kesen bir
tekliftir. Sonuçta siyasî parti tüzüklerinde var olan antidemokratik hükümlerden kaynaklanan
oligarşik yapılanmaları partiiçi diktatörlüğe dönüştüren bir tekliftir." Sayın Ketenci, şunu size söy
lemek istiyorum: Bu yasa teklifinin veriliş tarihi Nisan 2003'tür. Sayın Ketenci, bu görüşleri madem
o zaman da taşıyordunuz, o zaman neredeydiniz? 2004 yılında, 2003 yılında Genel Kurula indiril
mesi için İçtüzük 37 nci madde gereği görüşmeler yapılırken, o zaman neredeydiniz, niye o zaman
karşı çıkmadınız? Ama, demokrasi ve siyasî kültür, duruma göre, esen rüzgârlara göre tavır
takınılacak bir durum değildir. Madem bu görüşleri o zaman da taşıyor idiniz, o zaman karşı çıksaydınız keşke!
Değerli arkadaşlarım, Sayın Osman Özcan, hazırladığı yasa teklifinin gerekçesinde şu görüş
lerine yer vermiş: "Bölgesinde veya partisinde sorunu olan 'küskünler' gibi, gelecek seçimlerde
seçilme şansı olmayan milletvekilleri, devlet yardımından yararlanabilmek için, seçimlerden önce
yeni parti kurmaktadırlar."
Arkadaşlar, bunları yaşamadık mı?! Basında, bu tür hareketler, bu tür tavırlar içine giren mil
letvekili arkadaşlarımız, köşeyazılarında, haberlerde malzeme olmadılar mı?! Bunları ne çabuk
unuttuk?! Bunları hatırlamanızı istiyorum.
"Devletçe siyasî partilere yapılan yardımı düzenleyen yasanın çekiciliği de, milletvekillerini
yeni parti kurmaya özendirmektedir." Bu yasanın gerekçesi olarak belirtilen bu görüşlere aynen
katılıyorum değerli arkadaşlar ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu yasanın yasalaşması ve top
lumda pek de itibar görmeyen, bu, sonradan kurulan partilere veya parti değiştirme sonucu elde
edilen malî yardımla ilgili sonuçlara uygun olmayan bu geçici 16 ncı maddenin ortadan kaldırıl
ması, yasadan çıkarılması için, bu teklife, Cumhuriyet Halk Partisi olarak olumlu oy vereceğimizi
bildirir, hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Kaya.
Şahsı adına, Manisa Milletvekili Sayın İsmail Bilen; buyurun efendim. (AK Parti sıralarından
alkışlar)
Süreniz 5 dakika.
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İSMAİL BİLEN (Manisa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 580 sıra sayılı kanun teklifi
hakkında şahsım adına söz almış bulunmaktayım; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.
Değerli arkadaşlar, 2820 sayılı Yasanın geçici 16 ncı maddesi daha sonradan kanuna monte
edilmiş ve hiç tartışılmadan oylanarak kabul edilmiştir. Kanaatim odur ki, ısmarlama bir kanundur,
sipariş üzerine hazırlanmıştır, birilerini Mecliste tutabilme veya birilerini Meclise getirebilme adına
böyle bir gayret sarf edilmiştir. Dolayısıyla, üzerinde hiçbir tartışma yapılmayan, bir, Genel Kurul
da oylanarak kabul edilen bir yasanın bugün tartışılır hale gelmesi tabiî ve doğaldır.
Değerli arkadaşım Ketenci'nin sözlerine veya partiiçi çatışmalarına girmek istemiyorum; ancak,
değerli arkadaşlarımın da bahsettiği gibi, 2003 yılında kanun teklifi olarak verilmiş ve haklı bulduğum
bir teklif, kamu vicdanında da yerini bulmuş, yerini bulmakta olan bir kanun teklifi ve kamunun da,
halkın da geçmişte çok hoşlanarak bakmadığı, nahoş olarak gördüğü bir davranış şekliydi.
Tabiî, popülist bir yaklaşımla tüm partilere yardımın kaldırılmasını teklif etmek, istemek, bel
ki halkı da memnun eder, vatandaşı da hoşnut eder; ancak, bu gelişmiş demokrasilerin hiçbirinde
böyle olmamıştır; ne Amerika'da ne de Avrupa'da herhangi bir ülkede böyle bir uygulama mümkün
değil. Partileri kişilerin, menfaat odaklarının veya çetelerin veya kimliğini bilmediğimiz kişilerin
güdümüne sokmak, onlardan nakdî yardım alma durumunda bırakmak, toplumun menfaatına, mil
letin menfaatına da, ülkenin menfaatına da değildir. Dolayısıyla, bütün dünyada partilerin gelir
lerinin yaklaşık yüzde 50'si Hazine yardımına dayanmaktadır. Bu, bizim ülkemizde de zaman
zaman bazı partilerde yüzde 55'lere, yüzde 60'lara kadar varmıştır; ancak, günümüz şartlarında yüz
de 40-45'ler nispetindedir partilerin Hazineden aldığı yardımlar. Bu, partileri menfaat odaklarına,
gruplarına karşı da, kanaatimce, koruyan bir uygulamadır.
Dolayısıyla, bu kanun teklifinin Yüce Heyetinizce kabulünü talep ediyor; hepinizi saygıyla
selamlıyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bilen.
İkinci söz isteği, Antalya Milletvekili Sayın Osman Özcan'ın.
Buyurun Sayın Özcan. (CHP sıralarından alkışlar)
OSMAN ÖZCAN (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tekrar, hepinizi saygılarla
selamlıyorum.
Şimdi "ağzı olan konuşur" derler ya, o ağızdan çıkan sözler gerçek olmalı, doğru olmalı; o ağ
za o yakışır. Şimdi, bundan önce çıkan bir arkadaşımız, gerçekten, benim içime sindiremediğim,
yani, ona o şekilde cevap vermekte de zorlandığım bir konuşma yaptı. Bundan da üzüntü duy
duğumu belli etmek isterim. Bir arkadaş partisinden istifa edebilir, normaldir; fakat, parti kimliği
üzerindeyken, partiden istifa etmeden başka partilerle pazarlık yapmak ahlakî değildir arkadaşlar.
(Alkışlar) İstifa edersin, gidersin, pazarlığını yaparsın.
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Pazarlık olmaz, her halükârda pazarlık olmaz.
OSMAN ÖZCAN (Devamla) - Şimdi, bu kanun teklifini verdiğimiz zaman, geldiler, tebrik et
tiler bizi; tebrik ettiler, evet. 8 Haziran 2004'te doğrudan gündeme alındı; o zaman da 5 dakika
konuşma yaptım. Bu, Meclisin oybirliğiyle gündeme alınması kabul edildi; o zaman da parmak kal
dırdılar; fakat, şimdi, nedense, illaki Hazineden para alalım diye çığrınıyorlar. (Alkışlar)
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Çığırmayın de!
OSMAN ÖZCAN (Devamla) - Şimdi, ne diyorlar bakınız burada: "Deniz Baykal'ın sıraladığı
milletvekilleri." Ben de sandım, Sayın Ketenci halkın oyuyla sıraya girdi İstanbul'da. Sordum ar
kadaşlara şimdi; o da Merkez Yönetim Kurulunun listesiyle sıraya girmiş. Yani, insanlar konuşur
ken, duyacağı lafı düşünmesi lazım. Eğer düşünmüyorlarsa, gerçekten bunda bir hastalık var
demektir, tedaviye ihtiyaç var demektir.
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Değerli arkadaşlarım, bir sefer İstanbul'da delege seçimlerine gitmiş, Sayın Ketenci o zaman 19
uncu olmuş; arkadaşlar söyledi, 19 uncu. Ondan sonra bütün seçimlerde Merkez Yönetim Kurulu
kararıyla listeye girmiş. Şimdi, bunlar çok önemli konular. Arkadaşlardan bunları bilenler var.
Şimdi, değerli arkadaşlarım, bir konuya geliyorum. Ben, bunu ilgili yerlerden sordum,
Hazinenin ilgili adamlarından sordum. Şimdi, bakın, partisinden istifa ederek 3 milletvekili parti
kuracak; yardım aldı, (A) partisine girdi, yardım aldı. Bir ay sonra 3'ü istifa etti, (B) partisine girdi,
kurdu, bir yardım daha alıyor. Evet, ilgili yerlerden sordum, üç ay sonra başka bir partiye girsin teşkilatlanmış olacak ama- veyahut da parti kursun, teşkilatlansın, yine para alıyor. Böyle bir kanun
maddesi olabilir mi arkadaşlar?! (Alkışlar) Yani, bu kanun maddesini kaldırmayacağız da ne
yapacağız?! Yani, bizim işimiz ne, buraya niçin geldik?! Yani, bunu konuşma lüzumu bile yok.
Şimdi, fazla konuşmayacağım. Netice hâsıl olmuştur. Arkadaşlar kararını vermek için karar
lıdır ve şimdiden bütün Meclisimizi kutluyorum. Trilyonlarca lira hazinemiz kâr etmiştir, edecektir.
Dolayısıyla, hem Meclisimizi kutluyorum hem de halkımızın istekleri yerine gelmiş oluyor.
Tekrar, hepinizi, saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özcan.
Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki konuşmalar tamamlanmıştır.
Maddeyle ilgili 1 adet önerge var; okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 580 sıra sayılı kanun teklifinin 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz.
Saygılarımızla.

28.3.2005

Süleyman Sarıbaş

Turan Tüysüz

Muharrem Eskiyapan

Malatya

Şanlıurfa

Kayseri

Muharrem Doğan

Ülkü Güney

Mardin

Bayburt

"Madde 1- 22.4.1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun geçici 16 ncı maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Geçici Madde 16.- En son yapılan 3 Kasım 2002 tarihli genel seçimde toplam geçerli oyların
yüzde 5 ve fazlasını alan siyasî partilere devlet yardımı yapılır. Bu partilere yapılacak olan yardım
en çok oyu alan partiye yapılacak olan yardımın 1/3'ünden aşağı olamaz."
BAŞKAN - Önergeyi dinlediniz.
Sayın Hükümet önergeye katılıyor mu?
ADALET BAKANİ CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Sayın Başkan, üzerinde müzakere yapılan
konu bir hükümet tasarısı değil, bir milletvekili tasarrufudur ve tekliftir. Dolayısıyla, teklifle ilgili
olarak da kararı verecek olan milletvekillerinin kendileridir. Dolayısıyla, takdire bırakıyoruz.
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
Önerge sahiplerinin söz isteği var mı?..
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Sayın Başkan...
BAŞKAN - Sayın Sarıbaş, buyurun.
Süreniz 5 dakika.
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
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Değerli arkadaşlar, görüşülmekte olan 580 sıra sayılı 2820 sayılı Yasanın geçici 16 ncı mad
desinin yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifinin 1 inci maddesi üzerinde vermiş olduğumuz
önerge hakkında söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.
Değerli arkadaşlar, anlaşılan o ki, Mecliste grubu bulunan partilerimizin, kendilerinden başka
partilerin devlet yardımı almasını, maalesef, hazmedemediği, maalesef, demokrasinin o bağlamda
sesini kesmek üzere bir irade birliğine kavuştukları anlaşılmaktadır.
Ben, paranın miktarından, şundan bundan bahsetmeyeceğim; ben, başka bir şeyden bahsetmek
istiyorum. Yani, size gelince, para almak demokrasinin mükâfatı, başkalarına gelince demokrasinin
külfeti olarak anlaşılan zihniyetin burada sorgulanması gerektiğini düşünüyorum.
Bir başka şey düşünüyorum. Her şeye el attınız; federasyonlara el attınız, odalara el attınız...
Yani, siyasî partizanlığı bütün sivil toplum kuruluşlarının temeline kadar sokarken, hatta, bu sivil
toplum kuruluşlarının başkanlarını "katillerinizi gidin siz bulun" diye aşağılarken, biz kimseye bir
şey demedik; ama, bir siyasî partimiz -Parlamentoda olmayabilir- devlet yardımı alsın, başkalarına
muhtaç olmasın, karaparaya bulaşmasın, demokrasi şeffaf ve temiz kalsın yollarını tıkadınız,
tıkamak üzeresiniz daha doğrusu.
Şimdi, korkunun ecele hiç faydası yok. Bunlar geçmişte denendi; bu Parlamentoda olmayan
partiler, geçmişte, bu tür seçim kanunlarında, Siyasî Partiler Kanununda her türlü denemeyi yaptılar
ve yaptıkları her oyun ayaklarına dolandı. Şimdi, burada demokrasiyi asmaya, idam etmeye karar
verdiniz. Cumhuriyet Halk Partililere soruyorum, bu nereden geldi diyorum, cellat AK Parti diyor
lar; AK Partililere soruyorum, cellat Cumhuriyet Halk Partililer... Birlikte cellatlığa soyunduğunuza
göre, demokrasiyi katletme noktasında birbirinize söyleyecek lafınız olmadığına göre, ben, artık,
hiçbir şey söylemek zorunda değilim.
Değerli arkadaşlar, iktidarlar her rejimde var. Her rejimde iktidar var -bu kürsüden çok söy
lenen bir laf- muhalefet, sadece demokrasiyle yönetilen ülkelerde var. Şimdi, burada, Parlamentoda
olmayan muhalefetin sesini kısmakla -biraz önce söyledim- onun yakıt parasını, elektrik parasını
kesmekle, demokrasi adına hizmette bulunduğunuzu zannediyorsanız, hele bunu kendisini sosyal
demokrat ifade eden bir partimizin teklifi olarak ele alıyorsanız, bundan üzüntü duyarım, hicap
duyarım.
HARUN AKIN (Zonguldak) - Yirmi sene soydunuz bu ülkeyi, konuşuyorsunuz.
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Çoğulcu demokrasi farklı bir şey, temsilî demokrasi
farklı bir şey. Mecliste temsilî demokrasi vardır. Halbuki, aslolan çoğulcu demokrasidir, bu Meclis
te olmayanların da sesini duyurduğu demokrasidir.
Şimdi, yüzde 5 oy alanlara da, devlet desteği, oyuna göre ödensin dedik. Teklifimiz bu. Yani,
yüzde 5 oyu, Türkiye şartlarında 2 000 000 oyu önemsemiyor musunuz?! 2 000 000 insanımız bu
ülkenin insanı değil mi?! Tercihleri farklı diye onların teşkilatlarının sobaları yanmasın mı veya on
ların lambaları yanmasın mı diyorsunuz. (AK Parti sıralarından gürültüler)
Şimdi, dünün mağdurları, bugünün mağrurları olmayacak. Ne zaman mağdur olursunuz, ne
zaman mağrur olursunuz, onu bilemem; ama, mağduriyet, her zaman, herkesin başına gelebilecek
bir iş.
"Mağrurlanma padişahım, senden büyük Allah var" diyorum ve hepinize saygılar sunuyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Sanbaş.
Sayın milletvekilleri, şimdi, gerekçesini dinlediğiniz önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul
edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir.
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir.
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2 nci maddeyi okutuyorum:
MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN - Madde üzerinde şahısları adına söz isteği var.
Şahsı adına, Manisa Milletvekili Sayın İsmail Bilen.
Buyurun.
İSMAİL BİLEN (Manisa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 580 sayılı kanun teklifi hak
kında, şahsım adına söz almış bulunmaktayım; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.
EKREM ERDEM (İstanbul) - Saygın kabul edilmiştir!
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Hayırlı olsun!
İSMAİL BİLEN (Devamla) - Evet...
Değerli arkadaşlar, kanun teklifiyle ilgili samimî fikrimi bir cümleyle ifade etmek istiyorum.
Şahsî kanaatimi söylüyorum, siyasî ahlak anlayışımı söylüyorum. Eğer bir partinin tüzüğü, prog
ramı belli ise, o partiden aday olmuş isem, iki buçuk yıl da o partinin içerisinde bir nefer olarak çalış
mış isem, ya milletvekilliğini bırakır, emaneti, teslim aldığım insanlara, veren insanlara iade ederim
(AK Parti ve CHP sıralarından alkışlar) ya da en kötüsünü söylüyorum ki, bağımsızlar sırasında
otururum. Siyasî partilerimiz geçmişte de vardı...
MEHMET EMİN MURAT BİLGİÇ (İsparta) - İstifa ederler...
İSMAİL BİLEN (Devamla) - Geçmişte de vardı bu siyasî partiler. Bunlar, Mecliste temsil edil
miyorlardı, ikibuçuk yıldır da yoklardı. O zaman niye bu arkadaşların sesi soluğu çıkmıyordu; şim
di mi akıllarına geldi o partiler?!
MEHMET EMİN MURAT BİLGİÇ (İsparta) - İstifaya davet ediyorum!
İSMAİL BİLEN (Devamla) - Dolayısıyla, bu ithamı, cellatlık ithamını da hiç yakıştır
madığımı, kendilerine iade ettiğimi söylüyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)
Evet, kimseye sataşmamak adına, arkadaşlarıma söz hakkı doğmasın diye, sözümü burada
kesiyorum. Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bilen.
İkinci söz isteği, Antalya Milletvekili Sayın Osman Özcan'a aittir.
Buyurun Sayın Özcan. (CHP ve AK Parti sıralarından alkışlar)
OSMAN ÖZCAN (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tekrar, hepinizi saygı sev
giyle selamlıyorum.
Değerli arkadaşlarım, bu Meclisten önceki dönemlerde, basınımızda, televizyonlarımızda
konuşulanları anımsar gibi oluyorum. O dönemlerde, fırıldaklardan bahsedildi; o dönemlerde, hül
le partilerinden bahsedildi. İşte, Meclisin itibarı o zaman çok sarsıldı. Biz, bunlara fırsat vermemek
için, bu kanun maddesinin değiştirilmesi için yola çıktık. Yani, gerçekler meydanda.
Bazı arkadaşlarımız parasızlıktan bahsediyor. Anavatan Partisinin bu memlekette yaptığı tah
ribatı bu millet unutmadı. Evet, bu millet unutmadı. (CHP ve AK Parti sıralarından alkışlar)
Anavatan Partisinin iktidardayken aldığı paralar çok yeter onlara, çok. (Gülüşmeler)
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Muhasebe müdürü müsün sen?!
OSMAN ÖZCAN (Devamla) - Onun için, yeni bir paraya da ihtiyaçları yok.
Dün partiye yük olanlar, bugün devlete yük olmaya çalışıyorlar. (CHP ve AK Parti sıraların
dan alkışlar) Evet, dün partiye yüsk olanlar, bugün devlete yük olmaya çalışıyorlar. Buna, bu Mec
lis fırsat vermeyecek.
Hepinizi saygılarla selamlıyorum. (CHP ve AK Parti sıralarından alkışlar)
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özcan.
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Sayın Başkan, partime sataşma var efendim.
BAŞKAN - Sayın Sarıbaş, zaten, sizin konuşmanızla ilgili, şifahen, Başkanlığımıza bir
müracaat var, Yüce Meclise ve siyasî partilere "cellat" demek suretiyle hakaret ettiğiniz noktasında.
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Demokrasi celladı dedim Sayın Başkan.
BAŞKAN - Zabıtları getirtiyorum; bakacağım, ona göre işlem yapacağım.
ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - 1 trilyon için söyleyebilir yani!
BAŞKAN - Şimdi, 2 nci maddeyle ilgili 1 önerge var; okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 580 sıra sayılı kanun teklifinin 2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz.
Saygılarımızla.

28.3.2005

Süleyman Sarıbaş

Muharrem Doğan

Ülkü Güney

Malatya

Mardin

Bayburt

Muharrem Eskiyapan

Turan Tüysüz

Kayseri

Şanlıurfa

"Madde 2.- Bu Kanun 1.1.2006 tarihinde yürürlüğe girer."
BAŞKAN - Sayın Hükümetin görüşü nedir; katılıyor musunuz?
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Takdire bırakıyoruz.
BAŞKAN - Hükümet takdire bırakıyor.
Gerekçenizi mi okuyalım efendim?
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Konuşacağım efendim.
HALİL AKYÜZ (İstanbul) - "Cellat" sözünü geri al.
BAŞKAN -Önerge sahibi olarak Sayın Sarıbaş söz istemiştir; önergesini açıklayacak.
Buyurun.
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Biraz önce söylemek istediğim "demokrasi celladı..." Yani, siyasî partileri boğma manasında
söylediğim bir sözdür. Yoksa...
HARUN AKIN (Zonguldak) - Sözlükte öyle yazmıyor ama!..
BAŞKAN - O zaman bunu tashih edin efendim, lütfen.
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Sayın Başkan, ona geliyorum.
Yoksa, Yüce Meclisin bütün siyasî partileri değerlidir, bütün milletvekilleri bu halkın temsil
cileridir. Yani, siyasî partilerimize de milletvekillerimize de, kesinlikle, o manada bir ifadede bulun
mak istedim. Benim demek istediğim, burada, bu kanunla siyasî partilerin boğulmak istendiği ve
demokrasinin kıyıma uğradığı manasındadır. Eğer, bir yanlış anlama varsa, elbette özür diliyorum.
Şimdi, bu önergemize gelince, bu değişiklik teklifinin 1.1.2006 tarihinden itibaren uygulan
masını istiyoruz. Bunu, bizim için istemiyorum, Anavatan Partisi için istemiyorum. Eğer iki siyasî
partimiz bu değişikliği Anavatan Partisi için yapıyorsa, ortak bir deklarasyonla "bu parayı Anavatan
Partisi almasın" derler, biz de milletin huzuruna çıkar "bu parayı almıyoruz" diye ifade ederiz, bu
olay biter. Ancak, biz bunu bir ilke olarak istiyoruz. (CHP sıralarından gürültüler) Evet, Anavatan
Partisi halkın partisidir, halk o desteği sağlar. Biraz önceki arkadaşım "Anavatan Partisinin geçmiş-
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te aldıkları" dedi. Değerli arkadaşım Anavatan Partisinin muhasebesini tutmuyor. Bugün, bütün halk
biliyor ki, Anavatan Partisi, birçok gayrimenkulunu satarak ayakta durmanın mücadelesini veriyor.
Eğer Anavatan Partisi bu onurlu mücadeleyi veriyorsa, buna saygı duymanız lazım. (Gürültüler)
GÖKHAN DURGUN (Hatay) - Anayasa Mahkemesinde yargılanıyorsunuz.
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Neden yürürlük tarihi 1.1.2006'ya ertelensin diyoruz;
çünkü, bizim dışımızdaki siyasî partilerin de, bu kanun değişikliğinden sonra, bir malî disiplin altın
da kendilerini yönlendirmeleri gerekir, hesap kitap yapmaları gerekir, bu fırsatı bari tanıyın diyoruz.
Tamam, evet, kaldıralım. Geçenlerde, ben de, televizyonda, üç milletvekiliyle partilerin para
almasını etik bulmadığımı söyledim, hatta 10'la da bulmadığımı söyledim; ama, hiç merak etmeyin,
çok yakında, Anavatan Partisi burada grubu kuracak, demokrasi mücadelesini de gümbür gümbür
verecektir. Bizim savunmak istediğimiz, bundan sonraki siyasî partilerin, söz konusu olan Anavatan
Partisi değil, başka siyasî partilerin de, işte, biraz önce arkadaşımın söylediği, başkalarının nüfuzu
altına girmemesi bakımından ve karaparaya bulaşmamaları bakımından, hiç değilse ayakta kal
malarını sağlamaktır.
Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü arkadaşım "efendim, 3 trilyon lira alıyorlar, örgütleniyorlar"
dedi. O arkadaşıma 3 trilyon lirayı verseler, bir parti kurup, örgütlenebilir mi; merak ediyorum.
Merak ediyorum, örgütlenebilir mi? Herhalde, siyasî partiyi, dernekle, vakıfla, öksüzler yurduyla
falan bir zannediyor. Demokrasi kültürü, arkadaşlar, bu bir demokrasi kültürü. O kültürden nasibini
almayanlar, siyasî partinin ne olduğunu... Bak, ben özür diledim siyasî partilerimizden. Niye; çün
kü, ben biliyorum ki, siyasî partilerimiz, demokrasinin vazgeçilmez unsurları...
V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Zamanında belediye başkanlarının ağzını, yüzünü, gözünü ham
lıyordunuz!
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Onlar olmazsa, demokrasi olmaz; ama, sizden başka
siyasî partilerin siyaset yapmasını engellemeye çalışırsanız, bu büyük millet, bu yüce millet, bunun
hesabını sizden soracak. Bakın, sandık geliyor. Bakın, eylülde veya ekimde, 2005'te, sandık bu mil
letin önünde olacak.
Geçmişte de seçim dendiğinde, hatırlarsınız, 2002 Haziran ayında, "seçim" dediğinde MHP,
DSP de "ne seçimi kardeşim 2004'e kadar yok" diyordu değil mi; ama, temmuz ayında sandık mil
letin önüne geldi. (Gürültüler) Elbette itiraz edeceksiniz, hayır diyeceksiniz, yok diyeceksiniz.
Buraya yazıyorum; 2005 yılının ekim ayında, sandık bu milletin önündedir. Bırakın, bu Parlamen
toda olmayan partiler de siyaset yapsın. Bırakın, onlar da, alternatiflerini, programlarını, kendilerini
bu millete tanıtma, bu millete beğendirme noktasında çalışmalarını yapsın. Demokrasi bu. Demok
rasi kültürü de bu. Olaya sadece salt para gözüyle bakarsanız, siyaseti özelleştirmedir bunun adı.
Siyaseti özelleştiriyorsunuz; ama, çok kötü şekilde özelleştiriyorsunuz.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN- Efendim, son cümlenizi rica ediyorum.
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla)- Her şeyi özelleştirdiniz. Bari siyaset, siyaset yapanların
ve devletin kontrolü altında olsun, şeffaf olsun.
Bu bakımdan, diyorum ki: Bu kanunun yürürlük tarihinin 1.1.2006 olarak değiştirilmesinde
büyük zaruret vardır diyor, hepinize saygılar sunuyorum arkadaşlar.
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Sarıbaş.
Efendim, biraz önce önergeyi okuduk. Hükümet takdire bıraktı ve önergenin gerekçesini de
dinledik.
Değişiklik önergesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge
kabul edilmemiştir.
-99-

T.B.M.M.

B:76

29 . 3 . 2005

0:4

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir.
3 üncü maddeyi okutuyorum:
MADDE 3- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN- Madde üzerinde, Manisa Milletvekili Sayın İsmail Bilen şahsı adına söz istemiştir.
Buyurun.
İSMAİL BİLEN (Manisa)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Antalya Milletvekili Osman
Özcan ve 10 milletvekilinin vermiş olduğu 580 sıra sayılı kanun teklifi üzerinde şahsım adına söz
almış bulunmaktayım; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.
Kanun teklifinin hayırlı uğurlu olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Bilen.
İkinci söz isteği, Antalya Milletvekili Sayın Osman Özcan'a aittir.
Buyurun Sayın Özcan.
OSMAN ÖZCAN (Antalya)- Çok değerli arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Geçen gün Alanya'ya vardım, bir basın toplantısı yaptık. Gazeteciler, televizyoncular geldi.
Bana bir soru sordular. Dediler ki: "Erkan Mumcu ANAP'ı ayağa kaldırabilir mi?" Ben şöyle bir
cümle kullandım. Dedim ki: Arkadaşlar, teknoloji çok ilerledi; aya çıkılıyor, yıldızlara çıkılıyor,
3 000 kilometre uzaklıktan bombardıman yapılıyor; fakat, teknoloji o kadar çok gelişti ki, şunu
yapamadı. Neyi yapamadı?.. Ölüyü canlandıramadılar!.. (Alkışlar ve gülüşmeler)
Hepinizi saygılarla, sevgilerle selamlıyorum. Bu kanun teklifinin milletimize, ulusumuza,
hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. (Alkışlar)
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Kendin ölmüşsün...
BAŞKAN -Teşekkür ediyorum Sayın Özcan.
Sayın milletvekilleri, 3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
Sayın milletvekilleri, İçtüzüğün 86 ncı maddesine göre, teklifin tümünün kesin olarak oylan
masından önce, ne yönde oy kullanacağını belirtmek üzere, lehte, Antalya Milletvekili Sayın Os
man Özcan'a söz veriyorum.
Buyurun. (Alkışlar)
OSMAN ÖZCAN (Antalya) - Oyum olumludur.
Hepinizi saygılarla selamlıyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özcan.
Aleyhte söz isteği var; İstanbul Milletvekili Sayın Hasan Aydın; buyurun.
HASAN AYDIN (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; aslında, şuradaki manzaraya
baktığımız zaman, Türkiye'nin resminin böyle olmasını hepimiz çok özleriz; birliğin, beraberliğin,
yürektenliğin, güler yüzlerin olmasını çok isteriz; fakat, ben bir milletvekili olarak, üstelik de par
tisinden istifa etmeyi düşünmeyen ve Cumhuriyet Halk Partisine son derece bağlı bir milletvekili
olarak, bazı olayları algılamakta zorluk ve sıkıntı çekiyorum.
Bir Siyasî Partiler Yasası ihtiyacı var, kocaman bir kitap değiştirme ihtiyacı var. Avrupa Bir
liğine girmek üzereyiz. Siyasî Partiler Yasasının y'sinden söz eden kimse yok. Partilerin demokratik
olup olmamaları gerektiği konusunda kimsenin kılı kıpırdamıyor. Partilerin siyasal parti olduklarını,
toplumun kaderine hükmettiklerini, toplumun değerlerini değiştirmeleri gerektiği noktasında
modern, çağdaş, örnek sivil toplum örgütlen olması gerektiği konusunda Türkiye'de bir ihtiyaç yok
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demek ki... Çok acil bir durum var. Bugün iktidarda ve muhalefette olan ya da grubu olan siyasal
partiler dışındaki partilere... Çünkü, burada yanlış aksettirildi, sanki, yasa, partisini terk eden üç beş
milletvekili gidiyormuş, bu üç beş milletvekili parti kurunca para alıyorlarmış gibi yansıtıldı. Böy
le değil arkadaşlar. Yani, bugün, bu Parlamentoda şu ya da bu nedenle 100 milletvekili ayrılsa, bir
parti kursa onlar da alamayacak, bu yasaya göre.
Değerli arkadaşlarım parti değiştirmenin ne denli kötü olduğunu söylediler. Arkadaşlar, yani,
bunu birbirimizin yüzüne bakarak nasıl söylüyoruz?! Bugün, şu sıralarda oturan arkadaşlarımızın
yarısı Fazilet Partili değil miydi?!
ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - Parti kapatılmadan önce...
HASAN AYDIN (Devamla) - Parti kapatıldıktan sonra bağımsız kalmayıp parti kurmadılar
mı?!
İSMAİL BİLEN (Manisa) - Partisi kapatılmış, ne yapsın?!
HASAN AYDIN (Devamla) - İzin verin efendim, izin verin, bir şey söyleyeceğim.
Şimdi, ben, parti değiştirmenin, üç dört milletvekilinin, âdeta, bir şirket gibi parti kurmasının,
o kurmanın arkasından Hazineden yetim hakkı yemesinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Evet,
böyle olmalıdır. (AK Parti sıralarından alkışlar) Ama, bence burada demokrasinin kritik noktasına
bir saldırı var. Şimdi, varsayın ki, bir parti kuruldu. 30-35 yaşlarında gençler bir parti kurdular, yüz
de 3-4 oy aldılar, farklı iddiaları var, CHP'den de, Adalet ve Kalkınma Partisinden de farklı iddiaları
var. Yüzde 5 oy aldı, yüzde 6 oy aldı, yüzde 6,9 oy aldı. Peki, bir siyasal partinin ayakta durabil
mesi için fınans ihtiyacının olduğu da bir gerçek. Bu partinin sağlıklı gelişebilmesinin önünü
kesiyorsunuz. Çünkü, bu parti kiralarını ödeyebilmek için Türkiye standartlarında, koşullarında ya
sermayenin eline düşecek ya bu parti yarın büyüme ihtimali olursa, o yatırımcının eline düşecek.
Biz Parlamentoyuz. Biz sadece bugün içinde bulunmuş olduğumuz statükoyu düşünmek değil, ay
nı zamanda ülkenin yarınlarını, kendi menfaatlarımızı, kendi öngörülerimizi, kendi beklen
tilerimizin ötesinde karşılayabilecek görevleri ifa etmekle yükümlüyüz. Bugün yapmaya çalışmış
olduğumuz kanunlar kendimize uygun, kendimize faydalı, kendimizin tüzel kimliğini, kişiliğini,
belki oysal rakamların yükselişine katkı yapabilir; ama, bu, ülkeye katkı yapmakla aynı anlamda
değildir, özdeş değildir.
Değerli arkadaşlarım, bakınız, zaman zaman bu Parlamentoda bazı uzlaşmalar olur; ama, bu
Parlamentonun çalışma biçiminde bir kere bu yasanın bugün gündeme gelmesi etik değil arkadaş
lar. İki sene önce verilmiş bir teklif, bugün gündeme gelmesi etik değil. Anadolu'da bir tabir vardır:
Yere düşene...
EHMET ERSİN (İzmir) - Hasan, niye böyle yapıyorsun?
HASAN AYDIN (Devamla) - Ben böyle yapıyorum; çünkü böyle düşünüyorum Sayın
Vekilim. Bakınız, gördüğünüz gibi Cumhuriyet Halk Partisinin milletvekiliyim, partime bağlıyım,
sonuna kadar sahiplenme noktasında görevliyim; ama, bir milletvekili olarak da Adalet ve Kalkın
ma Partili, Cumhuriyet Halk Partili milletvekili arkadaşlarıma kendi düşüncelerim çerçevesinde
sağduyuyu öneriyorum.
V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Bizdeki de sağduyu.
HASAN AYDIN (Devamla) - Ben de öyle düşünüyorum.
V . HAŞİM ORAL (Denizli) - Seninki sağ da, bizim ki sol mu?..
HASAN AYDIN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, benim partili arkadaşlarım bana neden laf
atıyor, anlamıyorum ben. Pardon...
Sevgili arkadaşlarım, şöyle bağlamaya çalışmak istiyorum: Doğru değildir. Ne zaman gündeme
gelmiştir; iki sene önce verilen bu yasa teklifi ne zaman gündeme gelmiştir; sıcak ortam diye tabir
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ettiğimiz son dönemlere denk gelmiştir. Bu neye yöneliktir; aslında, bu, sadece ona da yönelik
değildir. Partilerin birliği ve bütünlüğünü biraz yasağa dayalı, biraz zorlamaya dayalı... "Eğer ayrılırsan, yüreğin bizimle de olmasa işe yaramaz. Bak bunun yollarını tıkıyorum" diyerek, gönüllü
birliktenlıği, içten birliktenliği de...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Sayın Aydın, tamamlar mısınız konuşmanızı.
HASAN AYDIN (Devamla) - Tamamlıyorum efendim.
... zora dayalı, mahkûmiyete dayalı, mecburiyete dayalı bir anlayışın altyapısını oluşturmak
tadır.
V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Bağımsızlık diye bir kavram var.
HASAN AYDIN (Devamla) - Sevgili arkadaşlarım, şunu da ifade etmek isterim: Eğer Tür
kiye'de siyasal partiler demokratikse, Türkiye'de siyasal parti üyelerinin özgün düşüncelerini söy
lemesi kutsî ise, eğer siyasal partiler çok özel durumlarda grup kararlan almadıkları zaman parti
milletvekilleri farklı düşünüyorlarsa, bu, aslında ülkemiz açısından ciddî bir renk, ciddî bir güzel
lik, ciddî bir farklılık; bu bizi güçlendirir, geliştirir. Bu nedenle, değerli arkadaşlarım, ben bu yasayı,
hem demokrasinin ilkeleri hem etik değerler açısından hem toplumun geleceğine katkı yapmaması
açısından hem çoğulculuğa zaaf getireceği açısından, üç beş milletvekilinin ayrılıp para almaması
koşulu da benim ortak düşüncem sizlerle birlikte, doğru bulmuyorum; bir milletvekili olarak bu
yasanın tümüne hayır diyeceğim.
Teşekkürler, iyi akşamlar.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Aydın.
Sayın milletvekilleri, teklifin maddeleri üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Teklif kabul edil
miş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olsun.
3 üncü sıraya alınan Kabahatler Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporunun görüş
melerine başlıyoruz.
4.- Kabahatler Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/993) (S. Sayısı: 840) (x)
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet hazır.
Komisyon raporu 840 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.
Tasarının tümü üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Afyonkarahisar Milletvekili
Sayın Halil Ünlütepe; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)
CHP GRUBU ADINA HALİL ÜNLÜTEPE (Afyonkarahisar) - Sayın Başkan, Yüce Par
lamentonun değerli üyeleri; 840 sıra sayılı Kabahatler Kanunu Tasarısı üzerinde, Cumhuriyet Halk
Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Avrupa Birliği giriş sürecinde, Yüce Parlamentomuzca, öncelikle, Türk Ceza Kanunu, Ceza
Muhakemesi Kanunu çıkarılmış ve bu kanunlar 1 Nisan 2005 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bugün
üzerinde düşüncelerimi açıklamaya çalışacağım Kabahatler Kanunu da, eğer yetiştirilebilirse, 1
Nisan 2005 tarihinde yürürlüğe girecektir.
Yeni Ceza Yasamızda, suçlar arasındaki cürüm ve kabahat ayrımı kaldırılmıştır. Bazı kabahat
ler suç olarak ceza yasamızda yer almıştır; örneğin, dilencilik, 229 uncu maddede yer almıştır.
Burada, örneğin, çocukları dilencilikte araç olarak kullanma eylemi suç olarak yorumlanmış veya
kumar oynanması için yer temin etme; bu, Ceza Yasamızda suç olarak yorumlanmıştır. Bunun
(x) 840 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.
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yanında, idarî yaptırımları gerektiren fiillerle ilgili olarak genel bir düzenleme yapılması gereği de
ortaya çıkmıştır. İşte, bunlar da Kabahatler Yasasının içinde düzenlenmektedir. Suçlar arasındaki
cürüm ve kabahat ayrımı terk edildiği için, kabahatlerle ilgili ayrı bir düzenleme yapma zorunluluğu
doğmuştur.
Kabahatlerle ilgili bu kanun tasarısı, Başbakanlıkça, Türkiye Büyük Millet Meclisine 10 Mart
2005 günü gönderilmiştir.
Yasa tasarısı komisyonumuzda ivedilikle görüşülmüştür. Bir altkomisyon oluşturulmuş, altkomisyon, 17 ve 19 Mart günleri toplanmış, raporunu hazırlayarak komisyona sunmuştur. 22 Mart
günü de bu yasa tasarısı komisyonda görüşülmüş ve bugün Meclise gönderilen madde metinleri
Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur.
Burada, şunu belirtmeye çalışıyorum: Hızlı, aceleci bir yaklaşımla yasalan Meclisin gün
demine getiriyoruz. Yasalar uygulanmak amacıyla çıkarılır. Bugün, bu yasa teklifinden sonra
görüşülecek olan Ceza Kanunundaki bazı değişiklikler var. Demek ki, 1 Nisan 2005 tarihinde Türk
Ceza Kanunu yürürlüğe girmesine rağmen, bazı maddelerinde, yasa yürürlüğe girmeden önce
değişiklik yapma ihtiyacı duyuyoruz.
Hukuk normu oluşturmak zor bir olaydır; yarışarak hukuk normu yapamayız, yapamazsınız.
Acelecilik, yeterince inceleyememe ve o yasaya toplumsal katılımı sağlayamazsanız, o zaman, Türk
Ceza Yasasında olduğu gibi, bu yasayı yeniden tartışmak, yeniden kamuoyunun gündemine getir
mek durumuyla karşı karşıya kalırız.
Sevgili arkadaşlar, örneğin, bu Türk Ceza Yasasında taksirle öldürme; bu yasa yürürlüğe gir
meden, bu madde, yeniden komisyonda görüşüldü ve bu yasayı değiştirmek zorunda kaldık. Ör
neğin, imar kirliliğinin önüne geçebilmek için, 184 üncü maddede bir değişikliğe giderek, suç olan
bir eylemi suç olmaktan çıkardık. Açıkçası, aceleci davranışlar, belirli bir tarihe göre yönelinmiş
olan yasa çıkarma yükümlülükleri, bizi eksik çalışmaya, bizi hata yapmaya yönlendiriyor. Dilerim,
uzun bir dönem tartışma ortamı yasa yapılırken yaratılabilsin, toplumun katılımı alınabilsin ve uzun
bir dönem Türkiye'yi yönetebilecek olan yasalar yapılabilsin.
Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; bir fiilin suç veya kabahat olarak tanımlanmasında, izlenen
suç politikası etkili olmaktadır. Eylem, haksızlık ifade etmelidir. Esas itibariyle, haksızlık ifade et
meyen, hukuka aykırı olmayan bir fiil, hiçbir surette, suç veya kabahat olarak tanımlanamaz. Suça
teşebbüs cezalandırılabilirken, kabahate teşebbüs cezalandırılmamaktadır. Suç gibi kabahat de bir
haksızlık oluşturur. Kabahatin, hem icraî hem de ihmalî davranışla işlenebileceği aşikârdır. Failin
cezalandırılabilmesi için kabahat teşkil eden fiilin gerçekleşmiş olması yeterli sayılmıştır. Bu fiil
leri karşılığında idarî yaptırımlar öngörülmektedir. Kabahatlerle ilgili yaptırımların en önemli özel
liği, idarî yaptırımlardır. Bu fiiller, idarî suçlar olarak tanımlanmaktadır. Bu fiiller karşılığında
parasal yaptırım öngörülmektedir. Bu parasal yaptırım, bir ceza hukuku yaptırımı olan adlî para
cezası değil, idarî bir para cezası niteliğini taşımaktadır. Kabahatler Kanununun amacı, toplum
düzenini, genel ahlakı, genel sağlığı, çevreyi ve ekonomik düzeni korumaktır. Kabahat, kanunun
karşılığında, idarî yaptırım uygulanmasını -biraz önce söylediğim gibi- öngörmektedir. Kabahat
lerin ve bunlar karşılığında öngörülen idarî yaptırım kararlarının bir idarî işlem olmasının ötesinde,
ceza hukukunun genel prensipleriyle yakın ilişki içinde olmasından dolayı, kabahatler karşılığında
öngörülen idarî para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararlarına karşı idarî yargıya değil
ceza mahkemesine başvurulabilmesini mümkün kılan düzenleme yapılmıştır.
Kabahatlerde, altkomisyonda tekerrür kabul edilmişse de, Adalet Komisyonunda yapılan
görüşmelerde kabahatlerde tekerrüre yer verilmemiştir. Bu tür kabahatler, toplumun bilinçlenmesiyle eşdeğerlidir. Burada, "kabahatler" kısmında göreceğimiz birtakım kabahat türlerini, bugün, Av
rupa Birliği ülkelerinde görmek pek olanaklı değil veya yaptırımı çok ağırdır. Bakın, buna, ben,
değişik bir örnek vermek istiyorum. Bu, benim kendi bölgemde olan bir olay; hatta, bu olayın ger-103-
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çekleştiği yer, İlimizin Sandıklı İlçesinde Reşadiye Köyü. Bu, ulusal basına da geçti. Kendi
yöremizde yayımlanan Sandıklı Postası Gazetesinde aynen şöyle diyor: "Reşadiye örnek köy;
Reşadiye Köyünde çöp toplamanın ihale edilmesinden sonra bir ilk daha gerçekleştiriliyor. Köyde
bulunan kahvehanelerde sigara içilip içilmemesi konusunda halkoylaması yapılacak." Yani, bugün,
kabahatlerde, almış olduğumuz tütün mamullerinin içimini, bir ilçemizin bir köyünde, 1 Nisan
günü, halk, üç kahvehanede sigara içilip içilmemesini oylamaya sunuyor. Oylamaya sunan muhtar
da sigara içenlerden biri; ama, oradan çıkan iradeye saygı göstereceğini belirtiyor. O nedenle, bana
göre, kabahatler türündeki bu ceza yasa tasarısı, toplumun bilinçlenmesiyle özdeş olan bir yasadır
ve bu köyümüzün, yurttaşlarımızın bu davranışını burada açıklamaktan büyük bir mutluluk
duyuyorum ve belki de pek çoğumuza örnek oluyorlar, demokrasinin yaygınlaşmasında, demok
rasinin katılımının sağlanmasında.
Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, nedir bu kabahatlerin belirli türleri; demin söylediğim gibi,
bunların belirli bir kısmı Ceza Kanununda da yaptırım olarak yerine getirilmişse de, bu kabahatler
kısmında da sayılmıştır. Bunlardan biri emre aykırılık. Bu, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı
maddesine mümas olan idarî kararlara aykırılık. Dilencilik, kumar, sarhoşluk, gürültü, rahatsız et
me, işgal, hayvanlara eziyet etme, kimliği bildirmeme, çevreyi kirletme, afiş asma, silah taşıma gibi
bunları sıralayabiliriz. Bunlarla ilgili olarak yaptırımlarda, genellikle idarî para cezaları önplana
çıkacaktır. O idarî para cezalarını vermeye de yetkili organ, idarî kesimlerdir, yani kolluk
kuvvetleridir, yani belediye zabıta memurlarıdır; ama, bu kabahatler kanunu tasarısının içinde
bunların denetimi de getirilmiş ve yasal yollara başvurmada idare mahkemelerine değil, sulh ceza
mahkemesine itiraz yöntemi açık tutulmuştur.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ceza Kanununun sistematiğine uygun olarak, Kabahat
ler Kanunu da bugün gündeme gelmiş bulunmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu kanuna
olumlu bakıyoruz, bu kanunu destekliyoruz ve bu kanunun yürürlüğe girmesiyle milletimize hayır
lı olmasını diliyorum, hepinize iyi akşamlar temenni ediyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ünlütepe.
AK Parti Grubu adına, Uşak Milletvekili Sayın Ahmet Çağlayan; buyurun. (AK Parti sıraların
dan alkışlar)
Süreyi iyi kullanırsınız ümit ederim.
AK PARTİ GRUBU ADINA AHMET ÇAĞLAYAN (Uşak) - İnşallah.
Sayın Başkan ve değerli milletvekilleri; Kabahatler Kanunu Tasarısıyla ilgili olarak AK Parti
Grubunun görüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum; Yüce Heyeti saygıyla selam
lıyorum.
Biliyorsunuz, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu değiştirildi, yerine yeni 5237 sayılı Ceza Kanunu
inşallah 1 Nisan 2005 tarihinde yürürlüğe girecek.
Burada, daha önce 765 sayılı Kanunda "cürümler ve kabahatler" ayrı ayrı bölümlerde ele alın
mış; ama, bir kitapta idi ve genelde kararları da mahkemeler veriyordu.
Burada, kabahatler yeni Ceza Kanununda düzenlenmedi ve bugün, bu Kabahatler Kanunu
Tasarısı, bu eksiği tamamlamak üzere huzurunuza gelmiş bulunmaktadır; inşallah, kabulü halinde
hayırlı sonuçlar verir.
Kabahatler, eski kanunda sulh ceza mahkemelerinin görevine giren, hem hapis hem para
cezalarını; hatta, aynı kanun maddesi içinde hem hapis hem de para cezasını ihtiva eden şekilde
görülüyordu. Bunlar, aslında, yaptığı haksızlıklar itibariyle, biraz önce arkadaşımın da ifade ettiği
gibi, kamu düzeni, ekonomi, çevre ve diğer konularda ihlal ettiği haksızlıklar itibariyle çok önemli
değildi; ama, bunların cezaları gerçekten çok komik halde kalmıştı; ne kadar misli artırıma tabi
tutulmuşsa da, bunlar, zamanla, bilhassa enflasyon etkisinde, o caydırıcı özelliğini kaybetmişti. Hat-104-
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ta, çok ilginçtir; idari cezalar geliyor, itiraz üzerine sulh ceza mahkemelerine geliyordu ve bunların
incelenmesinde, genelde idarî mercilerden verilen cezalar günün koşullarına uygun düzenlendiği
için, arada açık nispetsizlik olacak şekilde uygulamalar yapılıyordu. Bu nasıl oluyordu; kabahatlere
tertip edilen cezalar gerçekten uygulandığında, o konuda mahkûm edilen insanlar diyorlardı ki, bu
muydu benim bunca mahkemeye gelmemin nedeni, benim dolmuş paramı bile karşılamıyor. Veya
mahkûm edilmiş, neticede kanun yoluna başvuracaktır; kanun yoluna başvurmuyor, hatta, diyordu
ki, nereye, ne zaman verilecek; ben, onu hemen götürüp yatırayım. Böyle bir durum vardı. Hatta,
idarî cezaları sulh ceza mahkemeleri tasdik ediyordu; tasdik ettiğinde, o idarî cezalar günün koşul
larına göre uygulanan cezalar olduğu için, adlî para cezalarından kat kat fazla ve caydırıcıydı. Böy
lece, sulh ceza mahkemeleri, adlî para cezalarıyla daha fazla haksızlıklar içeren suçlara daha az
miktarda para cezaları verirken, belki de, daha az haksızlıkları ihtiva eden idarî makamlardan
verilen cezalar, sulh ceza mahkemelerince tasdik ediliyordu ve neticede, arada bir nispetsizlik, ger
çekten komik bir uygulama ortaya çıkıyordu. Bu kanunî düzenlemenin getirilmesiyle, bu aksaklık
lar ortadan kaldırılmış olacaktır.
Aynı zamanda, mahkemeler birçok yük altındayken, uzun yargılamalar yapma ve neticede,
uzun yargılamalar sonucunda komik cezalar verme gibi bir külfetten kurtulmuş olacak, mah
kemelerin yükü azalmış olacak, hatta Yargıtayın yükü bu şekilde azalmış olacaktır.
Nedir kabahatler: Yeni düzenlemeyle kabahatler, idarî yaptırım uygulanmayı gerektiren haksız
lıklardır. Bunlar, taksirle de, kasıtla da işlenebilecek bir düzenlemeye kavuşturulmuştur.
Yeni düzenleme de, iki kısımda ele alınmıştır. Birinci kısımda, genelde, usulle ilgili hükümler
vardır; bunun amacı, kapsamı, uygulaması, zamanaşımı ve benzeri düzenlemeler yapılmıştır. İkin
ci kısımda ise, cezalar tek tek sayılmıştır. Sayılan cezalar şöyle gözönüne alındığında, eski kanun
da genelde uygulanmayan, günün koşullarıyla pek de bağdaşmayan bir görüntü arz ediyordu. Hiç
uygulama olanağı yoktu; yani, o kanun, orada, yazılı, öylece duruyordu. 59 civarında -şimdi yanlış
hatırlamıyorsam- bir kanunî müeyyidesi olan kabahatler vardı; şimdi, 13 kadar bir suç düzenlenmiş.
Genelde, kabahatler dediğimiz bu haksız eylemler, uygulama bakımından, hakikaten, haksızlıkları
bizzat yaşayan ve o haksızlıklardan şikâyetle karşılık gören olaylar ve fiillerle ilgilidir ve yaygın
dır. Bu bakımdan, bu yeni düzenlemeler, günün koşullarına, yaşayan hayata, olağan hayata uygun
düzenlemelerdir; bu yönüyle de önem arz etmektedir. Emirlere aykırılıktır, dilenciliktir, ne bileyim,
sarhoşluktur, kumardır; bunlar, gerçekten, insan hayatında haksızlıklar ihtiva eden, hatta, belki yıl
lara yayılan haksızlıklar ihtiva eden, keza, çevreyle ilgili düzenlemeler, günün insanları, yaşayan in
sanlar tarafından, bu, gerçekten, haksızlık olarak şikâyet edilen hususlardır. Bu bakımdan da, yeni
tasarı önem arz etmektedir.
Ben, gecenin bu saatinde, vaktinizi fazla da almak istemiyorum. Burada, idarî para cezası
olarak yaptırım düzenlenmiştir. Ayrıca, bir de, mülkiyetin kamuya geçirilmesi gibi bir başka müey
yidesi daha vardır. Bazı kanunlarda, geçici olarak da, işte, meslekten men ve benzeri birtakım yap
tırımlar da, devamı, bu kanun tasarısında öngörülmüştür.
Bu düzenlemelerin insanımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bir eksikliği giderecektir. Zira,Türk
Ceza Kanununda, 765 sayılı Kanunda cürümler ele alınmış, bazı kabahatler cürüm kapsamına alın
mış; ama, kabahatler ele alınmamıştı. 1 Nisan 2005'te Türk Ceza Kanunu yürürlüğe gireceğine göre,
kabahatlerin boşlukta kalması olamazdı; çünkü, Türk Ceza Kanunu yürürlükten kaldırılmıştı. Bu
nedenle, bugün bu kanun tasarısını önünüze getirmekle, 1 Nisan 2005'te yürürlüğe girecek olan
Ceza Kanununun eksik kalan kısmı da tamamlanmış olacaktır.
Ben, kanunun kabulü halinde Yüce Milletimize hayırlı olmasını diliyor, Yüce Heyetinizi say
gıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Çağlayan.
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
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Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
1 inci maddeyi okutuyorum:
KABAHATLER KANUNU TASARISI
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Tanım, Kanunilik İlkesi ve Kanunun Uygulama Alanı
Amaç ve kapsam
MADDE 1.- (1) Bu Kanunda; toplum düzenini, genel ahlâkı, genel sağlığı, çevreyi ve
ekonomik düzeni korumak amacıyla;
a) Kabahatlere ilişkin genel ilkeler,
b) Kabahatler karşılığında uygulanabilecek olan idarî yaptırımların türleri ve sonuçlan,
c) Kabahatler dolayısıyla karar alma süreci,
d) İdarî yaptırıma ilişkin kararlara karşı kanun yolu,
e) İdarî yaptırım kararlarının yerine getirilmesine ilişkin esaslar,
Belirlenmiş ve çeşitli kabahatler tanımlanmıştır.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
2 nci maddeyi okutuyorum:
Tanım
MADDE 2.- (1) Kabahat deyiminden; kanunun, karşılığında idarî yaptırım uygulanmasını ön
gördüğü haksızlık anlaşılır.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
3 üncü maddeyi okutuyorum:
Genel kanun niteliği
MADDE 3.- (1) Bu Kanunun genel hükümleri diğer kanunlardaki kabahatler hakkında da uy
gulanır.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
4 üncü maddeyi okutuyorum:
Kanunîlik ilkesi
MADDE 4 - (1) Hangi fiillerin kabahat oluşturduğu, kanunda açıkça tanımlanabileceği gibi;
kanunun kapsam ve koşulları bakımından belirlediği çerçeve hükmün içeriği, idarenin genel ve
düzenleyici işlemleriyle de doldurulabilir.
(2) Kabahat karşılığı olan yaptırımların türü, süresi ve miktarı, ancak kanunla belirlenebilir.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
5 inci maddeyi okutuyorum:
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Zaman bakımından uygulama
MADDE 5.- (1) 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun zaman bakımından uy
gulamaya ilişkin hükümleri kabahatler bakımından da uygulanır. Ancak, kabahatler karşılığında öngörülen
idarî yaptırımlara ilişkin kararların yerine getirilmesi bakımından derhal uygulama kuralı geçerlidir.
(2) Kabahat, failin icraî veya ihmali davranışı gerçekleştirdiği zaman işlenmiş sayılır.
Neticenin oluştuğu zaman, bu bakımdan dikkate alınmaz.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
6 ncı maddeyi okutuyorum:
Yer bakımından uygulama
MADDE 6.- (1) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun yer bakımından uygulamaya ilişkin 8 inci
maddesi hükümleri, kabahatler bakımından da uygulanır. Ancak, kanunlarda aksine hüküm bulunan
haller saklıdır.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
7 nci maddeyi okutuyorum:
İKİNCİ BÖLÜM
Kabahatten Dolayı Sorumluluğun Esasları
Kabahatin ihmali davranışla işlenmesi
MADDE 1.- (1) Kabahat, icraî veya ihmali davranışla işlenebilir. İhmali davranışla işlenmiş
kabahatin varlığı için kişi açısından belli bir icraî davranışta bulunma hususunda hukukî yüküm
lülüğün varlığı gereklidir.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
8 inci maddeyi okutuyorum:
Organ veya temsilcinin davranışından dolayı sorumluluk
MADDE 8.- (1) Organ veya temsilcilik görevi yapan ya da organ veya temsilci olmamakla bir
likte, tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde görev üstlenen kişinin bu görevi kapsamında işlemiş
bulunduğu kabahatten dolayı tüzel kişi hakkında da idarî yaptırım uygulanabilir.
(2) Temsilci sıfatıyla hareket eden kişinin bu sıfatla bağlantılı olarak işlemiş bulunduğu
kabahatten dolayı temsil edilen gerçek kişi hakkında da idarî yaptırım uygulanabilir. Gerçek kişiye
ait bir işte çalışan kişinin bu faaliyeti çerçevesinde işlemiş bulunduğu kabahatten dolayı, iş sahibi
kişi hakkında da idarî yaptırım uygulanabilir.
(3) Kanunun, organ veya temsilcide ya da temsil edilen kişide özel nitelikler aradığı hallerde
de yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır.
(4) Birinci ve ikinci fıkra hükümleri, organ veya temsilcilik ya da hizmet ilişkisinin dayanağını
oluşturan işlemin hukuken geçerli olmaması halinde de uygulanır.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
9 uncu maddeyi okutuyorum:
Kast veya taksir
MADDE 9.- (1) Kabahatler, kanunda açıkça hüküm bulunmayan hallerde, hem kasten hem de
taksirle işlenebilir.
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BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
10 uncu maddeyi okutuyorum:
Hata
MADDE 10- (1) Türk Ceza Kanununun hata hallerine ilişkin hükümleri, ancak kasten işlenen
kabahatler bakımından uygulanır.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
11 inci maddeyi okutuyorum:
Sorumluluk
MADDE 11.- (1) Fiili işlediği sırada onbeş yaşını doldurmamış çocuk hakkında idarî para
cezası uygulanamaz.
(2) Akıl hastalığı nedeniyle, işlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu
fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişi hakkında
idarî para cezası uygulanmaz.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
12 nci maddeyi okutuyorum:
Hukuka uygunluk nedenleri ile kusurluluğu ortadan kaldıran nedenler
MADDE 12.- (1) Bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde, Türk Ceza Kanununun
hukuka uygunluk nedenleri ile kusurluluğu ortadan kaldıran nedenlere ilişkin hükümleri, kabahat
ler bakımından da uygulanır.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
13 üncü maddeyi okutuyorum:
Teşebbüs
MADDE 13.- (1) Kabahate teşebbüs cezalandırılmaz. Ancak, teşebbüsün de cezalan
dırabileceğine dair ilgili kanunda hüküm bulunan haller saklıdır. Bu durumda, Türk Ceza
Kanununun suça teşebbüse ve gönüllü vazgeçmeye ilişkin hükümleri, kabahatler bakımından da uy
gulanır.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
14 üncü maddeyi okutuyorum:
İştirak
MADDE 14.- (1) Kabahatin işlenişine birden fazla kişinin iştirak etmesi halinde bu kişilerin
her biri hakkında, fail olarak idarî para cezası verilir.
(2) Özel faillik niteliğinin arandığı durumlarda, kabahate iştirak eden ve bu niteliği taşımayan
kişi hakkında da fail olarak idarî para cezası verilir.
(3) Kabahate iştirak için kasten ve hukuka aykırı işlenmiş bir fiilin varlığı yeterlidir. Kabahatin
işlenişine iştirak eden kişi hakkında, diğerlerinin sorumlu olup olmadığı göz önünde bulundurul
maksızın idarî para cezası verilir.
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(4) Kanunda özel faillik niteliğini taşıyan kişi açısından suç, diğer kişiler açısından kabahat
olarak tanımlanan fiilin, bu niteliği taşıyan ve taşımayan kişiler tarafından ortaklaşa işlenmesi halin
de suça iştirake ilişkin hükümler uygulanır.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
15 inci maddeyi okutuyorum:
İçtima
MADDE 15.- (1) Bir fiil ile birden fazla kabahatin işlenmesi halinde bu kabahatlere ilişkin
tanımlarda sadece idarî para cezası öngörülmüşse, en ağır idarî para cezası verilir. Bu kabahatlerle
ilgili olarak kanunda idarî para cezasından başka idarî yaptırımlar da öngörülmüş ise, bu yaptırım
ların her birinin uygulanmasına karar verilir.
(2) Aynı kabahatin birden fazla işlenmesi halinde her bir kabahatle ilgili olarak ayrı ayrı idarî
para cezası verilir. Kesintisiz fiille işlenebilen kabahatlerde, bu nedenle idarî yaptırım karan verilin
ceye kadar fiil tek sayılır.
(3) Bir fiil hem kabahat hem de suç olarak tanımlanmış ise, sadece suçtan dolayı yaptırım uy
gulanabilir. Ancak, suçtan dolayı yaptırım uygulanamayan hallerde, kabahat dolayısıyla yaptırım
uygulanır.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
16 ncı maddeyi okutuyorum:
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İdarî Yaptırımlar
Yaptırım türleri
MADDE 16.- (1) Kabahatler karşılığında uygulanacak olan idarî yaptırımlar, idarî para cezası
ve idarî tedbirlerden ibarettir.
(2) İdarî tedbirler, mülkiyetin kamuya geçirilmesi ve ilgili kanunlarda yer alan diğer tedbir
lerdir.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
17 nci maddeyi okutuyorum:
İdarî para cezası
MADDE 17.- (1) İdarî para cezası, maktu veya nispi olabilir.
(2) İdarî para cezası, kanunda alt ve üst sınırı gösterilmek suretiyle de belirlenebilir. Bu durum
da, idarî para cezasının miktarı belirlenirken işlenen kabahatin haksızlık içeriği ile failin kusuru ve
ekonomik durumu birlikte göz önünde bulundurulur.
(3) İdarî para cezası, Devlet Hazinesine ödenir. Kişinin ekonomik durumunun müsait olmaması
halinde idarî para cezasının, ilk taksidinin peşin ödenmesi koşuluyla, bir yıl içinde ve dört eşit tak
sit halinde ödenmesine karar verilebilir. Taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde
idarî para cezasının kalan kısmının tamamı tahsil edilir.
(4) Kesinleşen karar, derhal tahsil için mahallin en büyük mal memuruna verilir. İdarî para
cezası, 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hüküm
lerine göre tahsil edilir. Tahsil edilen idarî para cezasının kanunla belirlenen bir oranı, ilgili kamu
kurum ve kuruluşunun hesabına aktarılır.
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(5) İdarî para cezası tamamen tahsil edildikten itibaren en geç bir ay içinde durum, ilgili kamu
kurum ve kuruluşuna bildirilir.
(6) Kabahat dolayısıyla idarî para cezası veren kamu görevlisi, ilgilinin rıza göstermesi halin
de bunun tahsilatını derhal kendisi gerçekleştirir. İdarî para cezasını kanun yoluna başvurmadan ön
ce ödeyen kişiden bunun dörtte üçü tahsil edilir. Peşin ödeme, kişinin bu karara karşı kanun yoluna
başvurma hakkını etkilemez.
(7) İdarî para cezalan her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli
ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân
edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında
bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları
açısından uygulanmaz.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
18 inci maddeyi okutuyorum:
Mülkiyetin kamuya geçirilmesi
MADDE 18.- (1) Kabahatin konusunu oluşturan veya işlenmesi suretiyle elde edilen eşyanın
mülkiyetinin kamuya geçirilmesine, ancak kanunda açık hüküm bulunan hallerde karar verilebilir.
(2) Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin karar, eşyanın;
a) Kullanılmaz hale getirilmesi,
b) Niteliğinin değiştirilmesi,
c) Ancak belli bir surette kullanılması,
Koşullarından birinin yerine getirilmesine bağlı olarak belli bir süre geciktirilebilir. Belirlenen
süre zarfında koşulun yerine getirilmemesi halinde eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine
karar verilir.
(3) Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin karar kesinleşinceye kadar ilgili kamu kurum ve
kuruluşu tarafından eşyaya elkonulabileceği gibi; eşya, kişilerin muhafazasına da bırakılabilir.
(4) Eşyanın mülkiyeti, kanunda açık hüküm bulunan hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluşuna,
aksi takdirde Devlete geçer.
(5) Eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilebilmesi için fail hakkında idarî para
cezası veya başka bir idarî yaptırım kararı verilmiş olması şart değildir.
(6) Kaim değerin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine de karar verilebilir.
(7) Mülkiyeti kamuya geçirilen eşya, başka suretle değerlendirilmesi mümkün olmazsa imha
edilir.
(8) Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin karar, kesinleşmesi halinde yerine getirilir.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
19 uncu maddeyi okutuyorum:
Saklı tutulan hükümler
MADDE 19.- (1) Diğer kanunlarda kabahat karşılığında öngörülen belirli bir süre için;
a) Bir meslek ve sanatın yerine getirilmemesi,
b) İşyerinin kapatılması,
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c) Ruhsat veya ehliyetin geri alınması,
d) Kara, deniz veya hava nakil aracının trafikten veya seyrüseferden alıkonulması,
Gibi yaptırımlara ilişkin hükümler, ilgili kanunlarda bu Kanun hükümlerine uygun değişiklik
yapılıncaya kadar saklıdır.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
20 nci maddeyi okutuyorum:
Soruşturma zamanaşımı
MADDE 20.- (1) Soruşturma zamanaşımının dolması halinde kabahatten dolayı kişi hakkında
idarî para cezasına karar verilemez.
(2) Soruşturma zamanaşımı süresi;
a) Yüzbin Türk Lirası veya daha fazla idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde beş,
b) Ellibin Türk Lirası veya daha fazla idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde dört,
c) Yirmibin Türk Lirası veya daha fazla idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde üç,
d) Yirmibin Türk Lirasına kadar idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde iki,
Yıldır.
(3) Nispî idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde zamanaşımı süresi sekiz yıldır.
(4) Zamanaşımı süresi, kabahate ilişkin tanımdaki fiilin işlenmesiyle veya neticenin gerçekleş
mesiyle işlemeye başlar.
(5) Kabahati oluşturan fiilin aynı zamanda suç oluşturması halinde suça ilişkin dava
zamanaşımı hükümleri uygulanır.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
21 inci maddeyi okutuyorum:
Yerine getirme zamanaşımı
MADDE 21.- (1) Yerine getirme zaman-aşımının dolması halinde, idarî para cezasına ilişkin
karar artık yerine getirilemez.
(2) Yerine getirme zamanaşımı süresi;
a) Ellibin Türk Lirası veya daha fazla idarî para cezasına karar verilmesi halinde yedi,
b) Yirmibin Türk Lirası veya daha fazla idarî para cezasına karar verilmesi halinde beş,
c) Onbin Türk Lirası veya daha fazla idarî para cezasına karar verilmesi halinde dört,
d) Onbin Türk Lirasından az idarî para cezasına karar verilmesi halinde üç,
Yıldır.
(3) Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin zamanaşımı süresi on yıldır.
(4) Zamanaşımı süresi, kararın kesinleşmesi tarihinden itibaren işlemeye başlar.
(5) Kanun hükmü gereği olarak idarî yaptırımın yerine getirilmesine başlanamaması veya
yerine getirilememesi halinde zamanaşımı işlemez.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.
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1 adet önerge vardır; okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 840 sıra sayılı Kabahatler Kanunu Tasarısının "Yerine getirme
zamanaşımı" başlıklı 21 inci maddesinin birinci fıkrasındaki "idarî para cezasına" ibaresinden son
ra gelmek üzere "veya mülkiyetin kamuya geçirilmesine" ibaresinin eklenmesi arz ve teklif olunur.
Sadullah Ergin

Muzaffer Gülyurt

Kenan Altun

Hatay

Erzurum

Ardahan

Zülfü Demirbağ

İbrahim Hakkı Birlik

Mahmut Kaplan

Elazığ

Şırnak

Şanlıurfa

Veli Kaya
Kilis
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) - Takdire bırakıyoruz
Sayın Başkanım.
BAŞKAN - Sayın Hükümet katılıyor mu?
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Katılıyoruz Sayın Başkanım.
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:
Gerekçe:
Kanun tasarısının 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında mülkiyetin kamuya geçirilmesi
bakımından da yerine getirme zamanaşımı öngörüldüğünden, söz konusu idarî yaptırımın da yerine
getirme zamanaşımının dolması halinde yerine getirilemeyeceğini vurgulamak amacıyla bu değişik
lik önergesi verilmiştir.
BAŞKAN - Gerekçesini okuduğumuz, Hükümetin katıldığı önergeyi oylarınıza sunuyorum:
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir.
Şimdi, 21 inci maddeyi, kabul edilen önergeyle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
22 nci maddeyi okutuyorum:
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Karar Verme Yetkisi ve Kanun Yollan
İdarî yaptırım kararı verme yetkisi
MADDE 22.- (1) Kabahat dolayısıyla idarî yaptırım kararı vermeye ilgili kanunda açıkça gös
terilen idarî kurul, makam veya kamu görevlileri yetkilidir.
(2) Kanunda açık hüküm bulunmayan hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluşunun en üst amiri
bu konuda yetkilidir
(3) İdarî kurul, makam veya kamu görevlileri, ancak ilgili kamu kurum ve kuruluşunun görev
alanına giren yerlerde işlenen kabahatler dolayısıyla idarî yaptırım kararı vermeye yetkilidir.
(4) 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun yer bakımından yetki kural
ları kabahatler açısından da geçerlidir.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
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23 üncü maddeyi okutuyorum:
Cumhuriyet savcısının karar verme yetkisi
MADDE 23.- (1) Cumhuriyet savcısı, kanunda açıkça hüküm bulunan hallerde bir kabahat
dolayısıyla idarî yaptırım karan vermeye yetkilidir.
(2) Bir suç dolayısıyla başlatılan soruşturma kapsamında bir kabahatin işlendiğini öğrenmesi
halinde Cumhuriyet savcısı durumu ilgili kamu kurum ve kuruluşuna bildirebileceği gibi, kendisi
de idarî yaptınm karan verebilir.
(3) Soruşturma konusu fiilin kabahat oluşturduğunun anlaşılması halinde Cumhuriyet savcısı
bu nedenle idarî yaptınm karan verir. Ancak, bunun için ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından
idarî yaptırım kararı verilmemiş olması gerekir.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
24 üncü maddeyi okutuyorum:
Mahkemenin karar verme yetkisi
MADDE 24.- (1) Kovuşturma konusu fiilin kabahat oluşturduğunun anlaşılması halinde mah
keme tarafından idarî yaptınm karan verilir.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
25 inci maddeyi okutuyorum:
İdarî yaptınm karan
MADDE 25.- (1) İdarî yaptırım kararına ilişkin tutanakta;
a) Hakkında idarî yaptırım kararı verilen kişinin kimlik ve adresi,
b) İdarî yaptınm kararı verilmesini gerektiren kabahat fiili,
c) Bu fiilin işlendiğini ispata yarayacak bütün deliller,
d) Karar tarihi ve karan veren kamu görevlilerinin kimliği,
Açık bir şekilde yazılır. Tutanakta, aynca kabahati oluşturan fiil, işlendiği yer ve zaman gös
terilerek açıklanır.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
26 ncı maddeyi okutuyorum:
Kararların tebliği
MADDE 26.- (1) İdarî yaptınm karan, 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu
hükümlerine göre ilgili kişiye tebliğ edilir. Tebligat metninde bu karara karşı başvurulabilecek
kanun yolu, mercii ve süresi açık bir şekilde belirtilir.
(2) İdarî yaptınm karannın ilgili gerçek kişinin huzurunda verilmesi halinde tutanakta bu husus
açıkça belirtilir. Bu karara karşı başvurabileceği kanun yolu, mercii ve süresine ilişkin olarak bil
gilendirildikten sonra kişinin karar tutanağını imzalaması istenir. İmzadan kaçınılması halinde bu
durum tutanakta açıkça belirtilir. Karar tutanağının bir örneği kişiye verilir.
(3) Tüzel kişi hakkında verilen idarî yaptınm kararları her halde ilgili tüzel kişiye tebliğ edilir.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.
Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
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27 nci maddeyi okutuyorum:
Başvuru yolu
MADDE 27- (1) İdarî para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idarî yaptırım
kararına karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde, sulh ceza
mahkemesine başvurulabilir. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idarî yaptırım
kararı kesinleşir.
(2) Mücbir sebebin varlığı dolayısıyla bu sürenin geçirilmiş olması halinde bu sebebin ortadan
kalktığı tarihten itibaren en geç yedi gün içinde karara karşı başvuruda bulunulabilir. Bu başvuru,
kararın kesinleşmesini engellemez; ancak, mahkeme yerine getirmeyi durdurabilir.
(3) Başvuru, bizzat kanuni temsilci veya avukat tarafından sulh ceza mahkemesine verilecek
bir dilekçe ile yapılır. Başvuru dilekçesi, iki nüsha olarak verilir.
(4) Başvuru dilekçesinde, idarî yaptırım kararına ilişkin bilgiler, bu karara karşı ileri sürülen
deliller açık bir şekilde gösterilir. Dilekçede ayrıca, başvurunun süresinde yapılmasını engelleyen
mücbir sebep dayanaklarıyla gösterilir.
(5) İdarî yaptırım kararının mahkeme tarafından verilmesi halinde bu madde hükmü uygulanmaz.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
28 inci maddeyi okutuyorum:
Başvurunun incelenmesi
MADDE 2 8 - (1) Başvuru üzerine mahkemece yapılan ön inceleme sonucunda;
a) Yetkili olmadığının anlaşılması halinde dosyanın yetkili sulh ceza mahkemesine gönderil
mesine,
b) Başvurunun süresi içinde yapılmadığının, başvuru konusu idarî yaptırım kararının sulh ceza
mahkemesinde incelenebilecek kararlardan olmadığının veya başvuranın buna hakkı bulun
madığının anlaşılması halinde, bu nedenlerle başvurunun reddine,
c) (a) ve (b) bentlerinde sayılan nedenlerin bulunmaması halinde başvurunun usulden
kabulüne,
Karar verilir.
(2) Başvurunun usulden kabulü halinde mahkeme dilekçenin bir örneğini ilgili kamu kurum ve
kuruluşuna tebliğ eder.
(3) İlgili kamu kurum ve kuruluşu, başvuru dilekçesinin tebliği tarihinden itibaren en geç on
beş gün içinde mahkemeye cevap verir. Başvuru konusu idarî yaptırıma ilişkin işlem dosyasının
tamamının bir örneği, cevap dilekçesi ile birlikte mahkemeye verilir. Mahkeme, işlem dosyasının
aslını da ilgili kamu kurum ve kuruluşundan isteyebilir. Cevap dilekçesi, idarî yaptırım kararına kar
şı başvuruda bulunan kişi sayısından bir fazla nüsha olarak verilir.
(4) Mahkeme, başvuruda bulunan kişilere cevap dilekçesinin bir örneğini tebliğ eder; talep
üzerine veya re'sen tarafları çağırarak belli bir gün ve saatte dinleyebilir. Dinleme için belirlenen
günle tebligatın yapılacağı gün arasında en az bir haftalık zaman olmasına dikkat edilir. Dinleme
sırasında taraflar veya avukatları hazır bulunur. Mazeretsiz olarak hazır bulunmama, yokluklarında
karar verilmesine engel değildir. Bu husus, tebligat yazısında açıkça belirtilir.
(5) Ceza Muhakemesi Kanununun tanıklığa, bilirkişi incelemesine ve keşfe ilişkin hükümleri,
bu başvuru ile ilgili olarak da uygulamr.
(6) Dinlemede sırasıyla; hazır bulunan başvuru sahibi ve avukatı, ilgili kamu kurum ve
kuruluşunun temsilcisi, varsa tanıklar dinlenir, bilirkişi raporu okunur, diğer deliller ortaya konulur.
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(7) Mahkeme, ilgilileri dinledikten ve bütün delilleri ortaya koyduktan sonra aleyhinde idari
yaptırım kararı verilen ve hazır bulunan tarafa son sözünü sorar. Son söz hakkı, aleyhinde idarî yap
tırım karan verilen tarafın kanunî temsilcisi veya avukatı tarafından da kullanılabilir. Mahkeme son
kararını hazır bulunan tarafların huzurunda açıklar.
(8) Mahkeme, son karar olarak idarî yaptırım kararının;
a) Hukuka uygun olması nedeniyle, "başvurunun reddine",
b) Hukuka aykırı olması nedeniyle, "idarî yaptırım kararının kaldırılmasına",
Karar verir.
(9) İkibin Türk Lirası dahil idarî para cezalarına karşı başvuru üzerine verilen kararlar kesindir.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
29 uncu maddeyi okutuyorum:
İtiraz yolu
MADDE 29.- (1) Mahkemenin verdiği son karara karşı, yargı çevresinde yer aldığı ağır ceza
mahkemesine itiraz edilebilir. Bu itiraz, kararın tebliği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde yapılır.
(2) İtirazla ilgili karar, dosya üzerinden inceleme yapılarak verilir.
(3) Mahkeme, her bir itirazla ilgili olarak "itirazın kabulüne" veya "itirazın reddine" karar verir.
(4) Mahkemenin verdiği karar taraflara tebliğ edilir. Vekil olarak avukatla temsil edilme halin
de, ayrıca taraflara tebligat yapılmaz.
(5) İdarî yaptınm karannın ağır ceza mahkemesi tarafından verilmesi halinde bu karara karşı
itiraz mercii en yakın ağır ceza mahkemesidir.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
30 uncu maddeyi okutuyorum:
Vazgeçme ve kabul
MADDE 30.- (1) Kanun yoluna başvuran kişi, bu konuda karar verilinceye kadar başvurusun
dan vazgeçebilir. Vazgeçme halinde bir daha aynı konuda başvuruda bulunulamaz.
(2) İlgili kamu kurum ve kuruluşu da mahkeme tarafından karar verilinceye kadar kanun yolu
başvurusunu kabul ederek idarî yaptınm kararını geri alabilir.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
31 inci maddeyi okutuyorum:
Masrafların ve vekalet ücretinin ödenmesi
MADDE 31.- (1) İdarî yaptırım kararına karşı kanun yoluna başvurulması harca tâbi değildir.
(2) Kanun yoluna başvuru dolayısıyla oluşan bütün masraflar ve vekalet ücreti, başvurusu veya
savunması reddedilen tarafça ödenir.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
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32 nci maddeyi okutuyorum:
İKİNCİ KISIM
Çeşitli Kabahatler
Emre aykırı davranış
MADDE 32- (1) Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği.
kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı
hareket eden kişiye yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu cezaya emri veren makam tarafın
dan karar verilir.
(2) Bu madde, ancak ilgili kanunda açıkça hüküm bulunan hallerde uygulanabilir.
(3) 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesine diğer kanunlarda
yapılan yollamalar, bu maddeye yapılmış sayılır.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
33 üncü maddeyi okutuyorum:
Dilencilik
MADDE 33.- (1) Dilencilik yapan kişiye, elli Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca,
dilencilikten elde edilen gelire elkonularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir.
(2) Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezasına ve elkoymaya kolluk veya belediye zabıta görev
lileri, mülkiyetin kamuya geçirilmesine mülkî amir veya belediye encümeni karar verir.
BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
34 üncü maddeyi okutuyorum:
Kumar
MADDE 34- (1) Kumar oynayan kişiye, yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca,
kumardan elde edilen gelire elkonularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir.
(2) Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezasına ve elkoymaya kolluk görevlileri, mülkiyetin
kamuya geçirilmesine mülkî amir karar verir.
BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
35 inci maddeyi okutuyorum:
Sarhoşluk
MADDE 35.- (1) Sarhoş olarak başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde davranışlar
da bulunan kişiye, kolluk görevlileri tarafından elli Türk Lirası idarî para cezası verilir. Kişi, ayrıca
sarhoşluğun etkisi geçinceye kadar kontrol altında tutulur.
BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteği?,. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
36 ncı maddeyi okutuyorum:
(îürültü

MADDE 36- (1) Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olan
kişiye, elli Türk Lirası idari para cezası verilir.
(2) Bu fiilin bir ticarî işletmenin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde işletme sahibi gerçek
veya tüzel kişiye bin Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.
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(3) Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezasına kolluk veya belediye zabıta görevlileri karar verir.
BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
37 nci maddeyi okutuyorum:
Rahatsız etme
MADDE 37- (1) Mal veya hizmet satmak için başkalarını rahatsız eden kişi, elli Türk Lirası
idarî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezası vermeye kolluk veya belediye zabıta görevlileri
yetkilidir.
BAŞKAN- Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
38 inci maddeyi okutuyorum:
İşgal
MADDE 38.- (1) Yetkili makamların açık ve yazılı izni olmaksızın meydan, cadde, sokak veya
yayaların gelip geçtiği kaldırımları işgal eden veya buralarda mal satışa arz eden kişiye, belediye
zabıta görevlileri tarafından elli Türk Lirası idarî para cezası verilir.
(2) Yetkili makamların açık ve yazılı izni olmaksızın meydan, cadde, sokak veya yayaların
gelip geçtiği kaldırımlar üzerine inşaat malzemesi yığan kişiye, belediye zabıta görevlileri tarafın
dan yüz Türk Lirasından beşyüz Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.
(3) Özel kanunlardaki hükümler saklıdır.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
Sayın milletvekilleri, birleşime 5 dakika ara veriyorum.
Kapanma Saati: 00.08
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BEŞİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 00.19
BAŞKAN : Başkanvekili İsmail ALPTEKİN
KÂTİP ÜYELER : Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Mehmet DANİŞ (Çanakkale)

•
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 76 ncı Birleşiminin Beşin
ci Oturumunu açıyorum.
840 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz.
VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER (Devam)
4- Kabahatler Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/993) (S. Sayısı: 840) (Devam)
BAŞKAN - Hükümet ve Komisyon yerinde.
39 uncu maddeyi okutuyorum:
Tütün mamullerinin tüketilmesi
MADDE 39.- (1) Kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında tütün mamulü tüketen kişiye, il
gili idarî birim amirinin yetkili kıldığı kamu görevlileri tarafından elli Türk Lirası idarî para cezası
verilir. Bu fıkra hükmü, tütün mamulü tüketilmesine tahsis edilen alanlarda uygulanmaz.
(2) Toplu taşıma araçlarında tütün mamulü tüketen kişiye, elli Türk Lirası idarî para cezası
verilir. Kabahatin özel hukuk kişileri tarafından işletilen toplu taşıma araçlarında işlenmesi halinde
bu ceza ilk başvurulan kolluk birim yetkilileri tarafından verilir. Kamuya ait toplu taşıma araçların
da işlenmesi halinde idarî para cezası verme yetkisi bakımından birinci fıkra hükmü uygulanır.
(3) Özel hukuk kişilerine ait olan ve herkesin girebileceği binaların kapalı alanlarında, tütün
mamullerinin tüketilemeyeceğini belirtir açık bir işarete yer verilmesine rağmen, bu yasağa aykırı
hareket eden kişiye, elli Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu ceza, şikâyet üzerine en yakın kol
luk birimi yetkililerince verilir.
BAŞKAN - Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Antalya Milletvekili Sayın
Feridun Baloğlu.
Sayın Baloğlu, süreniz 10 dakika; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)
CHP GRUBU ADINA FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; klasik bir başlangıç yapacağım, gecenin bu ilerlemiş saatinde, ona da uyacağım, 2
dakikada bitireceğim söyleyeceklerimi.
Bu, sigara karşıthğıyla ilgili değildir söyleyeceklerim. Burada tütün mamullerinin tüketil
mesinden bahsediliyor; aslında, içenlerin, kendilerini tükettiklerini hepimiz biliyoruz. Onları uyar
manın yollarından birisi de ceza; öyle anlaşılıyor, ikna edilemiyorlar; ama, burada çarpıcı olan
şudur: Sadece kendilerini tüketmiyorlar, başkalarının da zarar görmesine neden oluyorlar. Bu yasa
tasarısının ilk gelen biçiminde, Adalet Komisyonunda 20 TL'lik bir düzenleme vardı. Bu, artık, şu
anlama geliyordu: 20 TL'yi cebine koyan herkes onu sunup sigarasını rahatlıkla içebilir. Şu da söy
lenebilir: Daha önce ceza çok yüksekti, uygulanmıyordu. Aslında ceza uygulanmıyordu; çünkü, in
sanlar uyuyorlardı ceza yüksekliği nedeniyle. Sigara içenler bile diğerlerine saygılarını gösteriyor
lardı. Ama, bu teşvik edici indirim, birtakım alanlarda sigara içmeyi çoğaltacaktır. Bu miktarın yük
seltilmesi gerektiğini düşünüyorum.
İkincisi, özel hukuk kişilerine ait alanlarda cezanın uygulanması için iki şart konulmuş: Birincisi,
içilemeyeceğine dair açık bir uyarının olması; bunu anlıyorum; ama, ikincisi "şikâyet üzerine"
deniliyor. Topluca sigara içmeyi kafasına koymuş ve kuralları çiğnemeyi âdet haline getirmiş kişilerin
karşısına şikâyet hakkını kullanamayacak insanların nasıl çıkacağını düşünmenizi öneriyorum.
Saygılar sunuyorum. (Alkışlar)
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Baloğlu.
Madde üzerinde verilmiş 1 adet önerge var, okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 840 sıra sayılı Kabahatler Kanunu Tasarısının 39 uncu maddesinin 1, 2 ve
3 numaralı bentlerindeki "elli Türk Lirası" ibarelerinin "yirmi Türk Lirası" olarak değiştirilmesini
arz ve teklif ederiz.
Zülfükar İzol

Medeni Yılmaz

Fehmi Hüsrev Kutlu

Şanlıurfa

Muş

Adıyaman

Mehmet Sarı

Turan Tüysüz

Abdurrahman Anik

Gaziantep

Şanlıurfa

Bingöl

BAŞKAN - Sayın Komisyon bu konuda ne düşünüyor?
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) - Sayın Başkanım,
konuyu Hüsrev Kutlu arkadaşımız Komisyon müzakereleri sırasında da gündeme getirmişti. Uzun
uzun tartıştık. Başta İngiltere ve Almanya olmak üzere Avrupa'da çok yoğun bir sigara aleyhtarı
kampanyanın yürütüldüğü bir dönemde, bana sorarsanız, Komisyonumuz tarafından kabul edilen
rakam bile çok az kalıyor. O nedenle bu önergeye katılmıyoruz Sayın Başkanım.
BAŞKAN - Sayın Hükümet?..
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Biz de katılmıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
Sayın Kutlu, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar)
Süreniz 5 dakika.
FEHMİ HÜSREV KUTLU (Adıyaman) - Sayın Başkanım, sayın milletvekilleri; tütünün zarar
lı olduğunu, içen içmeyen herkes kabul etmektedir; bu konuyu burada tartışacak değiliz; ancak,
bunun bir alışkanlık olduğu ve bu alışkanlıktan kişilerin isteyerek de olsa vazgeçmekte çok zorlan
dıkları da bir gerçektir.
Bu kanunda, diğerleriyle mukayese edildiğinde bir adalet terazisi ortaya koymamız lazım. Bu
kanunun 35 inci maddesinde mütecaviz sarhoşluk maddesini ele aldık ve kabul ettik. İçki içmek bir
kabahat değildir; ancak, bir kimse sarhoş olduktan sonra başkalarını rahatsız ediyorsa bu kişiye 50
Türk Lirası ceza öngördük. Bir yandan da bir kamu binasının kalorifer dairesinde gariban bir hiz
metli filtresiz sigarasını yaktı, güvenlik görevlisi bunu gördü veya bir arkadaşı bunu gördü, ona da
hemen 50 000 000 lira ceza.
Arkadaşlar, hükümet tasarısındaki bütün maddeleri olduğu gibi geçirdik, komisyonda bunlar geçti.
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Ceza 100 olsun.
FEHMİ HÜSREV KUTLU (Devamla) - Arkadaşlar, bu "kabahatler" kısmına, kürsüde
konuşurken laf atıp konuşmacının huzurunu bozmaya da bir şey getirirsek, bunu da artıralım.
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Bizim sağlığımızı bozanların huzurunu bozmalıyız.
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen!
FEHMİ HÜSREV KUTLU (Devamla) - Arkadaşlar, sigara içenler de birileri onların sağlığını
bozup huzurlarını kaçırdığı için içiyordur. Keyfinden mi içiyorlar zannediyorsunuz? (Gülüşmeler)
En fazla sigara tüketenler doktorlardır, doktorlardan sonra siyasetçilerdir.
Arkadaşlar, 20 000 000 az bir ceza değildir. Bir tiryaki günde 20 ile 40 arasında sigara kullanır;
bunların ikisinde yakalanırsa asgari ücretlinin parası yetmez. (Gülüşmeler)
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Kumar oynayana, biz 100 000 000 lira ceza öngördük. Vicdanlarınıza kalmış; sarhoş olup et
rafa zarar veren ile bir köşede gariban bir şekilde sigarasını yakan adamı bir tutacaksak, bu adaletse, burada da 50 000 000'u kabul edelim.
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - İçki içenin zararı kendine, sigara içenin zararı bana da var.
FEHMİ HÜSREV KUTLU (Devamla) - Ama, ben, hükümetimizin çok iyi etüt edip, çok güzel
çalıştığını ve bu şekilde, sigara içenlere 20 000 000, mütecaviz sarhoşa da 50 000 000 öngördüğünü
görüyorum; fakat, komisyonumuzda, sigara içmeyen Başkanımız ve Sayın Bakanımızın teklifleriy
le bu 50 000 000 olarak değiştirildi. Ben, bunu, adil bulmuyorum; tekrar 20 000 000'a dönülmesi,
bunun uygulanabilir olması için bu önergeyi verdim. Feridun Beyin dediği "20 000 OOO'umu
veririm, içmeye devam ederim" diye bir husus yok; zaten, ceza kesildikten sonra, o eyleme de son
veriliyor. Tekrar, sigarasını, 20 000 000'u verdikten sonra içme hakkı yoktur. 20 000 000 olursa dev
letimiz de sürümden kazanır.
Hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kutlu.
Sayın milletvekilleri, Hükümetin ve Komisyonun katılmadığı, gerekçesini dinlediğiniz öner
geyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
40 inci maddeyi okutuyorum:
Hayvanlara eziyet etme
MADDE 40.- (1) Hayvanlara eziyet eden kişiye yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.
Kabahatin konusunu oluşturan ve kişinin mülkiyetinde bulunan evcil hayvan, ayrıca muhafaza al
tına alınabilir. Muhafaza altına alınmasına karar verilen hayvan, muhafaza ve bakım için bir baş
kasına teslim edilebilir. Muhafaza ve bakım için yapılan masraflar hayvan sahibinden tahsil edilir.
(2) Sahibinin hayvan üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünün gereklerine uygun dav
ranacağının beklenemediği hallerde, hayvanla ilgili olarak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar
verilir.
(3) Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezasına ve muhafaza altına almaya köy muhtarı, kolluk
veya belediye zabıta görevlileri, mülkiyetin kamuya geçirilmesine mülkî amir veya belediye en
cümeni karar verir.
BAŞKAN - Madde üzerinde, şahsı adına, Antalya Milletvekili Sayın Feridun Baloğlu;
buyurun.
Süreniz 5 dakika.
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu düzen
leme, aslında, gerekli değil; çünkü, bu düzenleme kavramları birbirine karıştırıyor. Evcil hayvan
kavramını mülkiyet kavramının üzerine oturtuyor ve sahiplik kavramını hayvanların üzerine bir zırh
gibi geçiriyor.
Ayrıca, yabanî hayvanları da koruma dışında bırakıyor. Oysaki, geçen gün televizyonlarda iz
lediniz bir kurda yapılanı. Eğer, canı savunuyorsak, canlıyı savunuyorsak, ehlîleştirilmişe, ehlîleştirilmiş hayvana öncelik tanımanın, ehlîleştirilmiş olmayanı işkenceye terk etmenin anlamlı ol
madığını düşünüyorum; bu bir.
İkincisi, bu kategorize de yetmiyor bir de terk edilmiş hayvanlar var. Bunlar, aslında, ehlîleş
tirilmiş hayvanlardır; ama, sokağa bırakılırlar. Onların acılarını gözlerinden okursunuz, anlayanlar
okur; ama, onlarla ilgili hiçbir düzenleme yok. Bu nedenle, bu düzenlemenin hiçbir şeyi çöz
meyeceğini düşünüyorum.
Saygılar sunuyorum.
-120-

T.B.M.M.

B : 76

29 . 3 . 2005

O:5

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Baloğlu.
Madde üzerinde 1 önerge var; okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 840 sıra sayılı Kabahatler Kanunu Tasarısının "Hayvanlara eziyet etme"
başlıklı 40 inci maddesinin metinden çıkarılması arz ve teklif olunur.
Sadullah Ergin
Mustafa Soydan
Kenan Altun
Hatay
Hatay
Ardahan
Sabri Varan
Öner Ergenç
Cemal Uysal
Gümüşhane
Siirt
Ordu
BAŞKAN - Sayın Komisyon katılıyor mu?
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) - Takdire bırakıyoruz
Sayın Başkanım.
BAŞKAN - Sayın Hükümet katılıyor mu?
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Katılıyoruz, Sayın Başkanım.
SADULLAH ERGİN (Hatay) - Gerekçe okunsun, Sayın Başkan.
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:
Gerekçe:
24.6.2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 14 üncü maddesinde hayvan
larla ilgili yasaklar, 28 inci maddesinde de bu yasaklara aykırı hareketler için idarî para cezası ön
görüldüğünden, yeniden düzenlenmesine gerek bulunmayan 40 inci maddenin tasandan çıkarılması
için bu önerge verilmiştir.
BAŞKAN - Komisyonun takdire bıraktığı, Hükümetin katıldığı ve gerekçesini dinlediğiniz
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiş ve mad
de, metinden çıkarılmıştır.
41 inci maddeyi 40 inci madde olarak okutuyorum:
Kimliği bildirmeme
MADDE 40.- (1) Görevle bağlantılı olarak sorulması halinde kamu görevlisine kimliği veya
adresiyle ilgili bilgi vermekten kaçınan veya gerçeğe aykırı beyanda bulunan kişiye, bu görevli
tarafından elli Türk Lirası idarî para cezası verilir.
(2) Açıklamada bulunmaktan kaçınması veya gerçeğe aykırı beyanda bulunması dolayısıyla
kimliği belirlenemeyen kişi tutularak durumdan derhal Cumhuriyet savcısı haberdar edilir. Bu kişi,
kimliği açık bir şekilde anlaşılıncaya kadar gözaltına alınır ve gerekirse tutuklanır. Gözaltına ve
tutuklamaya karar verme yetkisi ve usulü bakımından Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uy
gulanır.
(3) Kişinin kimliğinin belirlenmesi durumunda, bu nedenle gözaltına alınma veya tutuklanma
haline derhal son verilir.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.
41 inci maddeyi 40 inci madde olarak oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir.
42 nci maddeyi 41 inci madde olarak okutuyorum:
Çevreyi kirletme
MADDE 41.- (1) Evsel atık ve artıkları, bunlann toplanmasına veya depolanmasına özgü yer
ler dışına atan kişiye, yirmi Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bireysel atık ve artıkların atılması
halinde de bu fıkra hükmü uygulanır.
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(2) Fiilin yemek pişirme ve servis yerlerinde işlenmesi halinde işletme sahibi gerçek veya tüzel
kişiye, beşyüz Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.
(3) Hayvan kesimine tahsis edilen yerler dışında hayvan kesen veya kesilen hayvan atıklarını
sokağa veya kamuya ait sair bir alana bırakan kişiye, elli Türk Lirası idarî para cezası verilir.
(4) İnşaat atık ve artıklarını bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atan
kişiye yüz Türk Lirasından üçbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. İnşaat faaliyetinin bir
tüzel kişi adına yürütülmesi halinde bu tüzel kişi hakkında verilecek idarî para cezasının üst sınırı
beşbin Türk Lirasıdır. Bu atık ve artıkların kaldırılmasına ilişkin masraf da ayrıca kişiden tahsil edilir.
(5) Kullanılamaz hale gelen veya ihtiyaç fazlası ev eşyasını bunların toplanmasına ilişkin
olarak belirlenen günün dışında sokağa veya kamuya ait sair bir yere bırakan kişiye elli Türk Lirası
idarî para cezası verilir. Bu eşyanın toplanması hususunda belediye tarafından belirli aralıklarla yıl
da üç günden az olmamak üzere belirlenen günler önceden uygun araçlarla ilân olunur.
(6) Kullanılamaz hale gelen motorlu kara veya deniz nakil araçlarını ya da bunların mütemmim
cüzlerini sokağa veya kamuya ait sair bir yere bırakan kişiye ikiyüzelli Türk Lirası idarî para cezası
verilir. Bunların kaldırılmasına ilişkin masraf da kişiden ayrıca tahsil edilir.
(7) Bu kabahatler dolayısıyla idarî para cezasına belediye zabıta görevlileri karar verir.
(8) Bu kabahatler dolayısıyla meydana gelen kirliliğin kişi tarafından derhal giderilmesi halin
de idarî para cezasına karar verilmeyebilir.
(9) Bu madde hükümleri, belediye sınırları içinde uygulanır.
(10) Özel kanunlardaki hükümler saklıdır.
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Ardahan Milletvekili Sayın
Ensar Öğüt?.. Yok.
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler,.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
43 üncü maddeyi 42 nci madde olarak okutuyorum:
Afiş asma
MADDE 42- (1) Meydanlara veya parklara, cadde veya sokak kenarlarındaki kamuya ait
duvar veya alanlara, rızası olmaksızın özel kişilere ait alanlara bez, kâğıt ve benzeri afiş ve ilân asan
kişiye, yüz Türk Lirasından üçbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. Aynı içerikteki afiş
ve ilânlar, tek fiil sayılır.
(2) Birinci fıkra hükmü, yetkili makamlardan alınan açık ve yazılı izne dayalı olarak asılan afiş
ve ilânlar açısından uygulanmaz. Bu izinde, afiş ve ilânın asılacağı zaman dilimi açık bir şekilde
gösterilir. Bu afiş ve ilânlar izin verilen gerçek veya tüzel kişi tarafından bu sürenin dolmasını
müteakip derhal toplatılır. Toplatma yükümlülüğüne aykırı hareket edilmesi halinde birinci fıkra
hükmüne göre idarî para cezası verilir.
(3) Bu afiş ve ilânların kaldırılmasına ilişkin masraflar da ilgili kişilerden ayrıca tahsil edilir.
(4) Bu kabahatler dolayısıyla idarî para cezasına, kolluk veya belediye zabıta görevlileri karar verir.
(5) Özel kanunlardaki hükümler saklıdır.
BAŞKAN - Madde üzerinde, şahsı adına, Antalya Milletvekili Sayın Feridun Baloğlu; buyurun.
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Kutlu'yu arıyor gözlerim, sigara içme özgürlüğünü savunmuştu, ondan, afiş asma özgürlünü de savun
masını beklerdim. Ayrıca, bir önceki yasa görüşülürken, arkadaşlarım, siyasî partilere, birtakım
siyasî partilere, haklan olmayan bir yardımın verilmesini özgürlük gerekçesine dayamışlardı. Şu an
da aramızda onlardan hiçbirisi yok. Beklerdim ki, sol söylemlerine uygun olarak, halkın özgür
lüğünün bir ifadesi olan afişi de savunsunlar.
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Arkadaşlar, afiş asma hakkı, halkın son direnç noktalarından biridir. Hele bugün, medyanın
içinde bulunduğu durum, halkın kendisini ifade etmesi için kullanacağı alanlardan birini ortadan
kaldırmamızı iyice haksız kılıyor.
Afişi hep kirletme kavramıyla iç içe getirdik gündeme. Gerekçede de var; "görüntü kirliliği
oluşturan bu şeyler" deniyor!.. Çok aşağılayıcı bir tavır afiş için. "Bu şeyler..." "Görüntü kirliliği
oluşturan bu şeyler..." Sanki, Türkiye'de bütün kamu dairelerinin duvarları, dış cepheleri mükem
mel boyanmış, pırıl pırıl, direkler çok güzel!.. Ben demiyorum ki, trafik levhalarına asılsın; ama,
öyle yerlere asılması -bu yasayla ve diğer yasalarla- önleniyor ki, gri direkler; ama, onun üstüne
asılmış güzel bir afiş... O afiş aslında güzel, görsel anlamda güzel; çünkü, afiş, görsel anlamda
güzelliktir. Onu yırtanlar o güzelliği bölüyorlar. Afişleri yırtıyorlar ya da yırtılması için kanunlara
hükümler koyuyorlar. Afiş, siyasal anlamda da özgürlüktür. Afiş korkulacak bir şey değildir.
Tabiî, şu anda, bu saatte, bu maddeyi uzun boylu tartışmak mümkün değil. Ben, düşüncelerimi
söylemekle yetiniyorum.
Saygılar sunuyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Baloğlu.
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
44 üncü maddeyi 43 üncü madde olarak okutuyorum:
Silah taşıma
MADDE 43.- (1) Yetkili makamlardan ruhsat almaksızın kanuna göre yasak olmayan silahları
park, meydan, cadde veya sokaklarda görünür bir şekilde taşıyan kişiye, kolluk tarafından elli Türk
Lirası idarî para cezası verilir.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
Geçici madde l'i okutuyorum:
GEÇİCİ MADDE 1.- (1) Bu Kanunda geçen "Türk Lirası" ibaresi karşılığında, uygulamada,
28.1.2004 tarihli ve 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun
hükümlerine göre ülkede tedavülde bulunan para "Yeni Türk Lirası" olarak adlandırıldığı sürece bu
ibare kullanılır.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
Geçici madde 2'yi okutuyorum:
GEÇİCİ MADDE 2.- (1) Bu Kanun hükümleri, yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla idare mah
kemelerinde dava açılarak iptali istenen idarî yaptırım kararlan hakkında uygulanmaz.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
Geçici madde 3'ü okutuyorum:
GEÇİCİ MADDE 3.- (1) Daha önce verilmiş olan idarî para cezasına ilişkin kararlara karşı
henüz iptal davası açılmamış olmakla birlikte dava açma süresinin geçmemiş olması halinde, bu
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren onbeş gün içinde 27 nci madde hükümlerine göre sulh
ceza mahkemesine başvuruda bulunulabilir.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.
Geçici madde 3'ü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
-123-

T.B.M.M.

B : 76

29 . 3 . 2005

O :5

45 inci maddeyi 44 üncü madde olarak okutuyorum:
Yürürlük
MADDE 44.- (1) Bu Kanun 1 Nisan 2005 tarihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
46 ncı maddeyi 45 inci madde olarak okutuyorum:
Yürütme
MADDE 45.- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
Sayın milletvekilleri, tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını diliyorum.
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Teşekkür ederiz Sayın Başkan.
BAŞKAN - Biz de teşekkür ediyoruz; hayırlı olsun Sayın Bakan.
Sayın milletvekilleri, gündeme devam ediyoruz.
Konya Milletvekili Kerim Özkul'un, Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
Teklifi; Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ile 29 milletvekili ve Trabzon Milletvekili Cevdet Er
döl ile 5 milletvekilinin; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ve
Adalet Komisyonu raporunun görüşmelerine başlayacağız.
5.- Konya Milletvekili Kerim Özkul'un, Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Kanun Teklifi; Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ile 29 milletvekili ve Trabzon Milletvekili Cev
det Erdöl ile 5 milletvekilinin; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/402, 2/406, 2/408) (S. Sayısı: 842)
BAŞKAN - Komisyon?.. Yok.
Hükümet?.. Yok.
Komisyon ve Hükümet bulunmadığından ertelenmiştir.
Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek
için, 30 Mart 2005 Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.
Hayırlı geceler.
Kapanma Saati: 00.45
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IX.- S O R U L A R VE CEVAPLAR
A) YAZILI SORULAR

VE CEVAPLARI

I.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELÎK'in, Şanlıurfa Asliye Ceza
Mahkemesinde
açılan bir davaya ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇIÇEK'in cevabı (7/4744)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak
yanıtlanması hususunda gereğini arz ederim. 17.01.2O0S

U^JV^U/LK
M . Vedat M E L İ K
Şanlıurfa Milletvekili
Bilindiği Üzere. ABD'nin İrak'ı işgali sırasında Akdeniz'deki gemilerden fırlatılan füzelerden
birinin köylerine düşmesi sebebiyle yaşadıkları korku v e Irak'a yapılan saldırının tarafi
olmadıkları düşüncesiyle,, köylerine gelen ABD askerlerine tepki gösteren ve yumurtalı, taşlı
saldırıda bulundukları iddiası ile, Şanlıurfa'nın Büyük Mürdesi köylüleri hakkında dava
açılmış olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Bağımsız Türk Mahkemelerine, Türkiye
Cumhuriyeti sınırlan içinde, herhangi bir hak aramak iddiası ile başvurmak her insanın doğal
hakkıdır. Dolayısi ile Büyük Mürdesi Köyüne düşen füzelerin parçalarını almaya giden A B D
askerlerinin de saldırıya uğradıkları iddiası ile Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığına
başvurmaları ve savcılığında Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre köylüler hakkında dava
açmasının gayet doğal olduğunu düşünüyoruz. Ancak;
1. Amerika Birleşik Devletleri askerleri yoldan masumane bir şekilde geçerken mi Böyük
Mürdesi köylüleri ile karşılaşıp tartışmışlardır?
2. Yoksa tahrip gücü çok yüksek olduğu bilinen füzenin (Tomahawk), köylerine düşmesi
halinde bütün köyü yok edeceğini çok iyi bilen köylülerin (hem suçlu h e m de güçlü)
özdeyişimizde olduğu gibi köylerine gelen Amerikalılara yönelik gösterdikleri doğal bir tepki
midir?
3 Devletin ana görevlerinden biri,, özellikle yabancı ülkelere karşı yurttaşlarının can v e mal
güvenliğini sağlamak olduğuna göre, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, meydana gelen bu
olayda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiğine inanıyor musunuz?
4. Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin, Şanlıurfa Asliye Ceza Mahkemesinde açtıkları
davaya. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin anayasal görevi olan, vatandaşım koruma hakkına
dayanarak bu davada müdahil olması gerekmez mi?
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
TC
A D A L E T BAKANLIĞI
Bakan
İlgi:

a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli. 1 0/O2/2O05 tarihli ve A 0 1 . 0 . G N S .
0.1 0.O0.Û2-7/4744-9O94/28 1 52 sayılı yazınım,
b> Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genci Müdürlüğü ifadeli, 17/02/2005 tarihli ve
B.02.0.KKG.0.1 2/1 06-4 i 8-3/742 sayılı yazı.
c) 25/02/2005 tarihli ve 208 sayılı yazımız.

İlgi (a) yazınız ekinde Başbakanlığa gönderilen ve ilgi (b) yaz;ı ile Bakanlığımızca
cevaplandırılması tensip olunan; Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in Sayın
Başbakan'a yönelttiği 7/4744 Esas No.lu yazılı soru önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil
edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (c) yazımızla, Türkiye Büyük Millet Meclisi
İçtüzüğünün 99. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bir aylık ek süre verilmesi istenilmiştir.
Sn> konusu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha hâlinde ilişikte
sunııhmıştur.
Bilgilerinize arz. ederim.
Cemil ÇİÇEK
Bakan
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Sayrn Mehmet Vedat MELİK
Şanlıurfa Milletvekili
T.B.M.M.
Sayın Başbakan'a yöneltilip Bakanlığımız koordinatörlüğünde yazılı olarak
cevaplandırılması tensip olunan 7/4744 Esas No.lu soru önergesinin cevabı aşağıda
sunulmuştur.
28/03/2003 günü saat 03.00 sıralarında Şanlıurfa Merkez Büyük Mürdesi Köyünün
300 metre batısında tarla içine düşen 1 adet Tomahawk lülesinin parçalarının incelenmesi ve
alınması amacıyla. 29/03/2003 günü incirlik Üssünden 14 kişilik heyetin bölgeye geldiği;
heyetin köye girişi sırasında, köylerine düşen füze nedeniyle bu durumu ve savaşı protesto
etmek için toplanan 200-250 kişilik bir grup tarafından, alınan geniş güvenlik önlemlerine
rağmen bazı vatandaşların araçlara taş ve yumurta atması sonucu üç aracın camının kırıldığı,
atılan taşlardan dolayı bir askerin yaralandığı, söz konusu yaralının Şanlıurfa Devlet
Hastanesinde ayakta yapılan tedavi sonunda taburcu edildiği, güvenlik kuvvetlerinin
müdahalesi sonucu köylülerin sakinleştirildiği, heyetin aynı gün çalışmalarını tamamlayarak
bölgeden ayrıldığı;
Meydana gelen olayla ilgili olarak, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının 2003/2620
Hazırlık numarası iîe yürütülen soruşturma çerçevesinde, askerlerin şikâyetçi oldukları, olaya
sebebiyet veren 14 kişinin Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadeleri alınarak serbest
bırakıldıkları, sanıkların beyanlarında, olay günü köylerinin 300 metre yakınına füze
düştüğünü, olay yerinde tanımadığı bazı şahısların ve gazetecilerin toplanmış olduğunu, basın
nıensuplannı ve kameraları görünce Amerika Birleşik Devletleri aleyhine slogan atıp
askerlere ve araçlara yumurta ve taş attıklarını belirttikleri;
Beyanları alınan Amerikalı görevlilerin; füze parçalarını toplamaya geldiklerinde
büyük bir kalabalığın toplanmış ve sinirli olduklarını gördüklerini, fotoğrafçılardan birinin
önlerine atlaması ile köylülerin kendilerine taş ve yumurta atmaya başladıklarını, bir askerin
yaralandığını, güvenlik kuvvetlerinin müdahalesiyle parçaları toplayarak olay yerinden
ayrıldıklarım beyan ettikleri;
Hazırlık soruşturması sonucunda Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 13
sanık hakkında nas'ı ızrar ve müessir fiil suçlarından dava açıldığı, Şanlıurfa 2. Asliye Ceza
Mahkemesinin 2004/144 Esas sayısında kayıtlı dava dosyasının halen derdest olduğu ve
duruşmasının 20/04^2005 tarihine ertelendiği,
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının Bk. 2005/967 sayılı yazısının ve eklerinin
incelenmesinden anlaşılmıştır.
Öte yandan, soru önergesindeki diğer sorular bakımından. Anayasanın 98. maddesinin
ikinci fıkrasında, "Soru, Bakanlar Kurulu adına, sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak
üzere Başbakan veya bakanlardan bilgi istemekten ibarettir." hükmüne yer verilmiş; aynı
maddenin son fıkrasında da, soru ile ilgili önergelerin verilme şekli, içeriği ve kapsamı ile
cevaplandırılma, görüşme ve araştırma yöntemlerinin Meclis İçtüzüğü ile düzenleneceği
öngörülmüştür.
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün;
"Soru"' kenar başlıklı 96. maddesinde "'soru"nun kısa, gerekçesiz ve kişisel görüş ileri
sürülmeksizin; kişilik ve özel yaşama ilişkin konuları içermeyen bir önerge ile Hükümet adına
sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere. Başbakan veya bir bakandan açık ve belli
konular hakkında ''bilgi istemek"ten ibaret olduğu;
"Sorulamayacak konular" kenar başlıklı 97. maddesinde de; başka bir kaynaktan
kolayca öğrenilmesi mümkün olan konular ile tek amacı istişare sağlamaktan ibaret konulann
ve konusu evvelce Başkanlığa verilmiş gensoru önergesiyle aynı olan soruların
sorulamayacağı"
hükme bağlanmıştır.
Bu bağlamda. Anayasanın ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün yukarıda
belirtilen hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, önergede yer alan diğer soruların bilgi
istemeye yönelik olmadığı, kişisel görüş ileri sürülmek suretiyle düşünce öğrenmeyi
amaçladığı anlaşılmakla cevaplandırılmasına yasal imkân görülememiştir
Bilgilerinize arz ederim.

Cemil ÇIÇEK

Bakan
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2.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, bazı hükümlü eski milletvekillerinin siyasî faaliyette
bulunup bulunamayacağına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/4797)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Cemil ÇİÇEK tarafından yazdı olarak
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 26.01.2005

<ST

Emra SİKİN "
İstanbul MİLLETVEKİLİ

7/4128 sayılı yazılı soru önergeme vermiş olduğunuz cevapta, soru önergemin bir ve
beş sayılı sorularına cevap verilmiş ve aşağıda tekrar ettiğim diğer üç soru cevapsız
bırakılmıştır.
Sorularımın cevaplandırılmasını arz ederim:
Sorular:
1 - Leyla Zana, Hatip Dicle, Orhan Doğan ve Selim Sadak siyasi faaliyette bulunabilirler
mi? Siyasi parti kurabilirler mi? Siyasi partiye üye olabilirler mi?
2- Adı geçen şahısların bir siyasi partiye kurucu üye olabilmeleri mümkün müdür?
3- Leyla Zana, Orhan Doğan, Hatip Dicle ve Selim Sadak'in sabıka kaydı durumu nedir?
T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Bakan

3ol
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi:

a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 10/02/2005 tarihli ve A.01.0.GNS.
0.10.00.02-9141 sayılı yazınız,
b) 25/02/2005 tarihli ve 210 sayılı yazımız.

İlgi (a) yazınız ekinde alınan ve İstanbul Milletvekili Emin Şirin tarafından
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/4797 Esas No.lu soru
önergesiyle ilgili cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla,
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 99. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bir aylık
ek süre verilmesi istenilmiştir.
Söz konusu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha hâlinde ilişikte
sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim.
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S a y ı n E m i n ŞÎRÎN
Islanbul M i l l e t v e k i l i
T.B.M.IV1.
B a k a n l ı ğ ı m ı z a yöneltilip yapılı olarak cevaplandırılması istenilen 7 / 4 7 9 7 E s a s N o . l u
soru ö n e r g e s i n i n cevabı aşağıda sunulmuştur.
2 2 / 0 4 / 1 9 8 3 tarihli v e 2 8 2 0 sayılı Siyasi Partiler Kanununun "Siyasi parti kurma hakkı"
kenar başlıklı 5. m a d d e s i n d e .
"Vatandaşlar siyasi parıi kurma hakkına sahiplirler.
Siyasî partiler, A n a y a s a v e kanunlar ç e r ç e v e s i n d e , ö n c e d e n i^in a l m a k s ı z ı n s e r b e s t ç e
kurulurlar. 1 ";
T jye o l m a v e üyelikleri ç e k i l m e hakkı" kenar başlıklı û . m a d d e s i n i n birinci fıkrasında,
" i l e r Türk vatandaşı, kanunda ve parti t ü z ü ğ ü n d e gösterilen şartlara v e usullere «öre
siyasi partilere ü y e o l m a v e dilediği anda üyelikten ç e k i l m e hakkına sahiptir";
"Partilerin kurulması" kenar başlıklı 8. m a d d e s i n d e ,
"Siyasî partiler, partiye üye o l m a yeterliğine sahip e n az o t u z Türk vatandaşı
taraTından kurulur
S i y a s i partilerin g e n c i merkezi Ankara'da bulunur.
S i y a s i partiler, aşağıda belirtilen bildiri v e belgelerin, içişleri B a k a n l ı ğ ı n a v e r i l m e s i y l e
t ü z e l k i ş i l i k kapanırlar.
Rildiridc, kurulacak siyasi partinin adı, genel m e r k e z adresi, kurucuların adı. s o y a d ı ,
d o ğ u m yeri v e tarihi, ö ğ r e n i m durumları, m e s l e k veya sanatlarıyla ikametgahlarının
belirtilmesi v e bu bildirinin bütün kurucular tarafından imzalanması ve bildiriye beşer adet
o l m a k üzere kurucuların nüfus kayıt örnekleri, adli sicil belgeleri v e kurucuların ayrı ayrı
d ü z e n l e d i k l e r i siyasi parti kurucusu o l a b i l m e şartlarını taşıdıklarını belirten imzalı
b e y a n n a m e l e r île kurucular tarafından i m z a l a n m ı ş parti tüzüğü v e programının e k l e n m e s i
şarttır.
B i l g i v e belgelerin alındığı anda, içişleri Bakanlığınca bir alındı helgesi verilir.
İçişleri Bakanlığı, kuruluş bildirisi v e alındı b e l g e s i n i n onaylı birer örneği ile bildiri
eklerinin birer takımını üç gün içinde Cumhuriyet B a ş s a v c ı l ı ğ ı ile A n a y a s a M a h k e m e s i n e
gönderir.'*;
" S i y a s i partilere üye olma"' kenar başlıklı 1 1. m a d d e s i n d e ,
"Onscki?. yaşını dolduran, m e d e n i v e siyasi hakları k u l l a n m a e h l i y e t i n e sahip bulunan
her Türk vatandaşı bir siyasi partiye üye olabilir.
Ancak:

a) H a k i m l e r ve savcılar, Sayıştay dahil yüksek yargı organları m e n s u p l a r ı , karını
kurum v e kuruluşlarının m e m u r statüsündeki görevlileri, yaptıkları h i z m e t b a k ı m ı n d a n işçi
niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri. Silahlı Kuvvetler mensupları ile y ü k s e k ö ğ r e t i m
ö n c e s i öğrencileri siyasi partilere üye olamazlar.
l>) 1 — K a m u lıi.'.ıiicllel inden yasaklılar,
2 — B a s i l ve nitelikli n m m e t . irtikâp, rüşver, hir.si7.hk, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı
k ö t ü y e k u l l a n m a , dolanlı iflas gibi y ü z kızartıcı suçlar ile iscimal v e istihlak kaçakçılığı
d ı ş ı n d a kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale v e alım satımlara fesat karıştırma v e y a D e v l e t
sırlarını a ç ı ğ a vurma suçlarından biriyle m a h k û m olanlar,
3 — t a k s i r l i suçlar hariç beş yıl ağır hapis v e y a beş yıl v e daha fazla h a p i s c e z a s ı n a
m a h k û m olanlar,
4
Türk C e z a K a n u n u n u n ikinci Kitabının birinci babında yuzılı suçlurdıın v e y a bu
suçların i ş l e n m e s i n i aleni olarak tahrik e t m e suçundan m a h k u m olanlar,
5 — Terör e y l e m i n d e n m a h k û m olanlar,
Siyasi partilere Uye ulamazlar v e üye kaydedilemezler.
Y ü k s e k ö ğ r e t i m elemanları, yasaklamanın dışındadır. Bunlar hakkında Y ü k s e k ö ğ r e t i m
K a n u n u uygulanır.";
" O y e l i g e kabul şartları" kenar başlıklı 12. m a d d e s i n d e ise,
"'Siyasi parti üyesi o l m a y a kanuna göre e n g e l hali bulunmayanların, ü y e l i ğ e kabul
şartları parti tüzüklerinde gösterilir. Tüzükte üyelik için başvuranlar arasında dil, ırk. c i n s i y e t .
din. m e z h e p , aile. z ü m r e .sınıf v e m e s l e k farkı g ö z e t e n hükümler bulunamaz.
S i y a s i partiler üye o l m a istemlerini s e b e p g ö s t e r m e k s i z i n d e reddedebilirler. A n c a k ,
ü y e l i ğ e kaydını isteyenin, istemini reddeden teşkilatın bir üst k a d e m e s i n e , parti t ü z ü ğ ü n d e
gösterilen ş e k i l d e itiraz, hakkı vardır. İtiraz üzerine verilen karar kesindir."
hükümlerinin yer aldığı malûmlarıdır.
2 2 / 1 1 / 1 9 9 0 tarihli ve 3 6 8 2 sayılı A d l î Sicil K a n u n u n u n "Adli sicil bilgilerini talep
e d e b i l e c e k merci v e kişiler" kenar başlıklı 6- m a d d e s i n d e , adlî sicil bilgilerini, k a m u kurum v e
kurulukları ile adlî sicil kaydının ilgilisinin lalep e d e b i l e c e ğ i , ö z e l kanun h ü k ü m l e r i n i n saklı
o l d u ğ u ; 7. m a d d e s i n d e , adlî sicilde tutulan bilgilerin gizli o l u p , bu bilgilerin g ö r e v l i l e r c e v e y a
talep ü z e r i n e alan kurum v e kuruluşlarca açıklaııamayacağı v e veriliş amacı d ı ş ı n d a
k u l l a n ı l a m a y a c a ğ ı hükümlerinin yer aldığı; bu Kanunun uygulanmasındaki e s a s v e usulleri
b e l i r l e m e k a m a c ı y l a d ü z e n l e n e n ve 1 3 / 1 1 / 1 9 9 1 tarihli ve 2 1 0 5 0 sayılı R e s m î O a z e t e ' d e
yayımlanarak yürürlüğe giren Adlî Sicil Y ö n e t m e l i ğ i n i n 13. m a d d e s i n d e d e , adlî sicil
b e l g e l e r i n i talep e d e b i l e c e k makara v e kişilerin, k a m u kurum v e kuruluşları, ilgili kişi v e
m ü v e k k i l l e r i hakkında v e k â l e t n a m e örneği v e r m e k koşuluyla avukatlar o l d u ğ u belirtilmekle,
soru ö n e r g e s i n d e adı g e ç e n kişilerin adlî sicil bilgilerinin bildirilmesine yasal i m k â n
b u l u n m a d ı ğ ı n d a n soru ö n e r g e s i n d e istenen diğer hususlara c e v a p verilememiştir.
B i l g i l e r i n i z e arz e d e r i m .
Cemil Ç İ Ç E K /
Bakan
/
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3.- Yalova Milletvekili Muharrem ÎNCE'nin, 17 Ağustos 1999 depreminin gerçekleştiği illerde
yıkılan konutlarla ilgili olarak yargıya intikal ettirilen dosyalara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı
Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/4825)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Aşağıdaki •Sanrianıma Adalet Bakam Sayjn Cemil ÇÎÇEJ& jtarafuıdan yazılı
olarak cevaptandmlması için gereğinin yapûmasım acz edecim.

.İNCE
Yalova Ittiiletvekiii
17 Ağustos l99&XHpfemi Boarastadadepmate gecpcklestigi illeıdea basta Yalova
olmak, «zere Beta, Düzce. Sakarya, Bilecik, Kocaeli, İstanbul ve Borsa üfariode
yıkılan konutlarla ilgili olarak yargıya intikal eden dosyalar hakksndâ:
1. Yargıya intikal ettirilen dosya sayısı kaçtır?
2. Yukarıda ismi savdan illere goredagdumnasddar?
3. Bu dosyalarla ilgiK olarak kaç kişiye davaaçıfamşor?
4. Bu davalar kapsamanda kaç kişi raruklanuujtu?
5. Açılan davalardan şimdiye kadar ne kadarı «rauçtanmsşûr?
6. Sonuçlanan davalardan kaç kişi hüküm grynnstîr?
7. Hüküm giyen kişilerin akügı en alt ve en üst ceza miktarı nedir?
8. Aldıkları ceza nedeniyle şu an cezaevinde bulunan hükümlü sayısı kaçta?
9. Hüküm giyen kişilerden yeni oeîa kanunu gereği salıverilen var oınfar?
T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Bakan
SIX

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
İlgi:

a ) K a n u n l a r v e K a r a r l a r D a i r e s i B a ş k a n l ı ğ ı ifadeli, 1 0 / 0 2 / 2 0 0 5 t a r i h l i v e A . 0 1 . 0 . G N S .
0 . 1 0 . 0 0 . 0 2 - 7 / 4 8 2 5 - 9 2 1 8 / 2 8 5 5 3 sayılı y a z ı n ı z ,
b ) 2 2 / 0 2 / 2 0 0 5 tarihli v e 184 sayılı y a z ı m ı z .

İlgi (a) y a z ı n ı z e k i n d e a l m a n v e Y a l o v a M i l l e t v e k i l i M u h a r r e m i n c e t a r a f ı n d a n
B a k a n l ı ğ ı m ı z a y ö n e l t i l i p yazılı o l a r a k c e v a p l a n d ı r ı l m a s ı i s t e n i l e n 7 / 4 8 2 5 Lîsas N o lu s o r u
ö n e r g e s i y l e ilgili c e v a b a e s a s teşkil e d e c e k b i l g i l e r i n d e r l e n e b i l m e s i için ilgi ( b ) y a z ı m ı z l a ,
T ü r k i y e B ü y ü k M i l l e t M e c l i s i İ ç t ü z ü ğ ü n ü n 9 9 . m a d d e s i n i n b e ş i n c i fıkrası u y a r ı n c a b i r a y l ı k
ek süre verilmesi istenilmiştir.
S ö z k o n u s u s o r u ö n e r g e s i n e v e r i l e n c e v a p ö r n e ğ i iki n ü s h a h â l i n d e i l i ş i k t e
sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim.
Cemil ÇİÇEK,
Bakan
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Sayın Muharrem İNCE
Yalova Milletvekili
T.B.M.M.

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/4825 Esas No.lu
soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur.
17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle Yalova, Bolu, Düzce,
Sakarya. Bilecik, Kocaeli, İstanbul ve Bursa illerinde yıkılan konutlarla ilgili olarak;
Yalova İlinde yargıya intikal eden dosya sayısının 128 olduğu ve 286 kişi hakkında
kamu davası açıldığı, 93 kişinin tutuklandığı, hükme bağlanan 1 19 davanın neticesinde asgarî
650.000,000.-TL. ağır para cezası, azamî 2 yıl 6 ay hapis ve 50.000.000.-TL. ağır para cezası
olmak üzere 210 kişi hakkında mahkûmiyet kararı verildiği, Yalova Cumhuriyet
Başsavcılığının 22/02/2005 tarihli ve 2005/2-129 sayılı yazısı ve eklerinden;
Düzce İlinde yargıya intikal eden dosya sayısının 712 olduğu ve 1202 kişi hakkında
kamu davası açıldığı. 708 davanın hükme bağlandığı, bu davaların neticesinde asgarî
66.000.000-! L. ağır para cezası, azamî 10 ay ağır hapis ve 74.000.000.-TL. ağır para cezası
olmak üzere 288 kişi hakkında mahkûmiyet kararı verildiği, 15 kişinin tutuklandığı, Düzce
Cumhuriyet Başsavcılığının 24/02/2005 tarihli ve 2005/576 sayılı yazısından;
Sakarya İlinde yargıya intikal eden dosya sayısının 440 olduğu ve 1157 kişi hakkında
kamu davası açıldığı, 429 davanın hükme bağlandığı, mahkûmiyetle sonuçlanan 7 dava
dosyasında asgarî 10 ay hapis ve 50.000 000 TL. ağır para cezası, azamî 1 yıl 8 ay ağır hapis
50.000.000.-TL. ağır para cezası olmak üzere 13 kişi hakkında mahkûmiyet kararı verildiği.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının 22/02/2005 tarihli ve 2005/430 Bakanlık muh. sayılı
yazısı ve eklerinden:
Kocaeli İlinde yargıya intikal eden 1153 dosyadan 158M hakkında takipsizlik kararı
verildiği, 995"ine ilişkin açılan kamu davasında 3632 kişinin yargılandığı, hükme bağlanan
935 davanın neticesinde asgarî 1 yıl 3 ay ağır hapis, azamî 5 yıl ağır hapis cezası olmak üzere
14 kişi hakkında mahkûmiyet kararı verildiği, bu kapsamda tutuklanan kişinin ise
bulunmadığı, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının 24/02/2005 tarihli ve 2005-2/740 sayılı
yazısı ve eklerinden,
Bursa İlinde yargıya intikal eden dosya sayısının 2 olduğu ve 9 kişi hakkında açılmış
olan kamu davalarının derdest bulunduğu. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının 25/02/2005
tarihli ve 2005/3a-1963 sayılı yazısı ve eklerinden;
Bolu ve Bilecik illerinde soru önergesinde belirtilen deprem ile ilgili herhangi bir
soruşturmanın yapılmadığı ve kamu davasının açılmadığı Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının
25/02/2005 tarihli ve 2005/1-753 sayılı. Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığının 21/02/2005
tarihli ve 2005/497 sayılı yazılarından;
İstanbul Adliyesi ile mülhakatı olan Fatih ve Şişli Adliyelerinde açılmış olan kamu
davasına rastlanılmadığı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 25/02/2005 tarihli ve 2005/401
CM.sayılı yazısından:
Söz konusu davalar sonucunda mahkûm olanlardan 3 kişinin hâlen ceza infaz
kurumlarında bulunduğu, 10/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı yeni Türk Ceza Kanunu gereğince
salıverilen kişinin ise bulunmadığı, Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden;
Anlaşılmıştır.
Ayrıca diğer başsavcılıklardan cevap geldiğinde bildirilecektir.
Bilgilerinize arz ederim.

-130-

T.B.M.M.

B : 76

29 . 3 . 2005

O :5

4.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'm, Hakkâri ve çevresinde meydana gelen depreme
ilişkin Başbakandan sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakam Zeki ERGEZEN'in cevabı (7/4835)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip E R D O Ğ A N
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim.
Saygılarımla.

Ümmet k A N D O Ğ A t t
D Y P Denizli Milletvekili
25 Ocak '2005 tarihinde Hakkari ve çevresinde meydana gelen, 2
vatandaşımızın hayatını kaybetmesine ve 23 vatandaşımızın yaralanmasına neden
olan deprem ile ilgili olarak;
1 - H a k k a r i ' d e meydana gelen deprem nedeniyle toplam kaç ev oturulmaz
derecede hasar görmüş ne kadar maddi zarar meydana gelmiştir?
2 - Valilik tarafından kaç adet çadır, battaniye, seyyar mutfak vb. gibi acil
ihtiyaç duyulan malzeme talep edilmiştir? Bu taleplerin ne kadarı, hangi
süre içerisinde deprem mahalline intikal ettirilmiştir?
3 - Asya da meydana gelen depreme katkıda bulunmak amacıyla başta iş
adamlarımız olmak üzere, tüm toplum kesimlerinden maddi yardım
talebinde bulunduğunuz halde, Hakkari'de meydana gelen depremin
üzerinden 9 gün geçmesine rağmen hiçbir hükümet üyesinin deprem
mahalline gitmeyerek kayıtsız kalınması bir çelişki değil midir?
T.C.
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı
SÜRELİ
.../.../2005
M A r w 2005

._,,,>
24
Sayı :B.09.0.APK.0.21.00.17/ ^ - J
Konu : Denizli Milletvekili
Ümmet KANDOGAN'm
Yazılı Soru önergesi
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
İlgi: a) 18.02.2005 tarihli ve KAN.KAR.MD. A01.0. GNS-Û 10 00.02-9259/28666 sayılı yazınız.
b) Başbakanlığın 03.03.2005 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-421-3/950 sayılı yazısı.

İlgi (b) yazı ekinde alınan; Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'm, 25.01.2005
tarihindeki Hakkari depremi hakkında, Sayın Başbakanımıza yönelttiği Sayın Başbakanımızın da
Bakanlığım koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını tensip ettikleri T B M M 7/4835 Esas sayılı
yazılı soru önergesi incelenmiş olup, söz konusu önergeye ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur
Bilginizi ve gereğini arz ederim.
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DENİZLİ MİLLETVEKİLİ
SAYIN ÜMMET KANDOĞAN'IN T.B.M.M. 7/4835
ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNE
DAİR SORULAR VE CEVAPLARI

SORULAR:
25 Ocak 2005 tarihinde Hakkari ve çevresinde meydana gelen, 2 vatandaşımızın hayatını
kaybetmesine ve 23 vatandaşımızın yaralanmasına neden olan deprem ile ilgili olarak;
1- Hakkari'de meydana gelen deprem nedeniyle toplam kaç ev oturulmaz derecede hasar
görmüş ne kadar maddi zarar meydana gelmiştir?
2- Valilik tarafından kaç adet çadır, battaniye, seyyar mutfak vb. gibi acil ihtiyaç duyulan
malzeme talep edilmiştir? Bu taleplerin ne kadan, hangi süre içerisinde deprem mahalline intikal
ettirilmiştir?
3- Asya da meydana gelen depreme katkıda bulunmak amacıyla başta iş adamlarımız
olmak üzere, tüm toplum kesimlerinden maddi yardım talebinde bulunduğunuz halde, Hakkari'de
meydana gelen depremin üzerinden 9 gün geçmesine rağmen hiçbir hükümet üyesinin deprem
mahalline gitmeyerek kayıtsız kalınması bir çelişki değil midir?
CEVAPLAR:
1- Hakkari ili ve çevresinde 25.01.2005 tarihinde meydana gelen deprem afetinin hemen
akabinde, Bakanlığımız teknik ekiplerinin yaptığı kesin hasar tespit çalışmaları sonuçlarına göre,
Merkez mahalle, köy ve beldeler ile Yüksekova ilçe merkez ve köylerinde toplam: 400 konut, 5 İş
yeri, 139 ahır ağır hasarlı, 78 konut, 1 işyeri , 1 ahır orta hasarlı,3583 konut az hasarlı ve 390
ahırında hasarsız olduğu tespit edilmiştir.
2- Hakkari Valiliği, ilk etapta toplam 1.300 adet çadır, 20.000 adet battaniye, 500 adet
katalitik soba, 4 adet seyyar mutfak ve yeterli miktarda gıda talep etmiştir.
Talepleri karşılamak uztre bölgeye giden Kızılay yardım ekibi tarafından, 26.01.200519.02.2005 tarihleri arasında afetzede vatandaşlarımıza 1087 Çadır, 3500 Battaniye, 1000
Katalitik Soba dağıtılmış ve bir de seyyar mutfak kurularak sıcak yemek verilmiştir. Ayrıca T S K
tarafından bir adet seyyar banyo kurulmuştur
3- Hükümetimiz; Hakkari ilindeki depreme duyarsız kalmamış,depremin hemen akabinde,
ilgili kurum ve kuruluşlar bölgeye seferber edilerek, Valilik emrine 250.000 YTL acil yardım
ödeneği ile 122.000 YTL.de barınma yardımı gönderilmiştir. Aynca, Bakanlar Kurulu üyesi
olarak Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK ve şahsım bizzat bölgeye giderek gerekli
incelemelerde bulunduk
Hakkari ili ve çevre illerde meydana gelen depremlerde zarar gören hak sahibi afetzede
ailelerin konutları, 7269 sayılı kanun kapsamında yaptınlacaktır. Belediye sınırları dahilinde ve
DASK kapsamındaki ağır hasarlı konut sahibi ailelerin konutlarının da yapılabilmesi amacıyla,
mevcut kanunda değişiklik yapılarak bundan sonra olabilecek depremlerde de aynı konumdaki
vatandaşlanmızın mağduriyetinin giderilmesi için bir Kanun tasarısı teklifi hazırlanarak
£ jBkMfM/ne sunulmuştur.
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5.- Hatay Milletvekili Abdulaziz YAZAR'ın, Erol Aksoy'un KKTC deki off-shore bankasıyla İk
tisat Bankasının birleştirilmesi sürecindeki bazı iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/4840)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Aşağıdaki sorularımın başbakan Say»n Recep Tayip Erdoğan tarafından yazılı
olarak yanıtlanmasını arz ederim. 3 Şubat 2005
Saygılarımla

fcz. Abdulaziz YAZAR
Hatay Milletvekili
S o n g ü n l e r d e b a s ı n ı m ı z d a , T M S F t a r a f ı n d a n el k o n u l m u ş İ k t i s a t B a n k a s ı ' n ı n s a h i b i
Eroî Aksoy'un K u z e y Kıbrıs T ü r k Cumhuriyeti'ndeki off-shore bankası T r a d e Deposit
B a n k ' ı n İktisat B a n k a s ı ' y l a b i r l e ş t i r i l m e s i s ü r e c i n d e bazı u s u l s ü z l ü k l e r y a p ı l d ı ğ ı i d d i a s ı y e r
almaktadır.
1

İ k t i s a t B a n k a s ı ' n ı n M a l t a ş u b e s i ile K K T C ' d e k i o f f - s h o r e ş u b e s i n i n b i r l e ş t i r m e
kararı
alınmasından sonra
t a m olaTak n e k a d a r l ı k ofF-shore
mevduatı
-ki
yaklaşık olarak 4 3 9 . 0 0 0 . 0 0 0 U S D olduğu iddia ediliyor- devlet g ü v e n c e s i altına
girmiştir?

2

Bıı o l a y d a n s o n r a ö d e m e y a p ı l a n h e s a p sahipleri k i m l e r d i r ?

3

i k t i s a t B a n k a s ı ' n d a d e v l e t g ü v e n c e s i altına a l ı n m ı ş o f f - s h o r e h e s a p s a h i p l e r i n e
ö d e m e l e r hangi t a k v i m e g ö r e ne kadar zamanda ve hangi şartlara g ö r e yapılmıştır''

4.

S ö z k o n u s u o f f - s h o r e h e s a p s a h i p l e r i n e ö d e m e y a p ı l m a s ı n ı n , el k o n u l a n d i ğ e r
bankalardaki uygulamalar dikkate alındığında adaletsizlik sayılacağını düşünüyor
m u s u n u z ? B u a d a l e t s i z l i ğ i n g i d e r i l m e s i için d i ğ e r o f f - s h o r e m a ğ d u r l a r ı n a d a
ö d e m e y a p a c a k mısınız?

5.

O l a y ı n s o r u m l u l a r ı h a k k ı n d a h e r h a n g i bir i ş l e m y a p ı l m ı ş m ı d ı r ?
T.C.
D E V L E T B A K A N L I Ğ I VE BAŞBAKAN Y A R D I M C I L I Ğ I

Sayı

: B . 0 2 . 0 . 0 0 t / o / - H9

^

2.L,/0J/2OO5

Konu

; 7/4840-9281 esas sayılı
yazılı soru önergesi

İlgi

:a)18.02.2O05 tarih ve A.01 O.GNS.0.10.00.02-7/4840-9281/2871 1 sayılı yazınız.
b)Başbakanlığın 03.03.2005 tarih ve B.02.KKG.O.I2/106-421-8/917 sayılı yazısı.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Halay Milletvekili Sayın Abdulaziz Y A Z A R tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih edilen ve
Sayın Başbakan tarafından da koordinatörlüğümde cevaplandırılması tensip olunan 7/4840-9281 sayılı
yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun 21/03/2005 rarih,
T M S F . B H I . 2 2 3 / 1 1 2 9 8 sayılı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nıın 21/03/2005 tarih,
BDDK.2005.Û1.KÎK-2516 yazısı yazıları ilişikte sunulmaktadır.
,.——-—^_^->—-r"7rV

Bilgilerinize arz ederim.
LKLER
ı-TMSF-m,n2i 03.2005 lariı, v. 1129s

s*-

Uoç.Dr.Abdüllatif Ş E N E R
Devlet B a k a m v e B a ş b a k a n Y a r d ı m c ı s ı

2-b!)l)K •ııını 21/03/2005 tarih ve 2516
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BAÎsnCACELIKDÜZEîSrLEME V E D E N E T L E M E
(Kurul tşleri v e K a r a r l a r Dairesi)
Sayı
Konu

: BDDK2005.01-KÖC: Soru önergesi

İ J

KURUMU

2 1 -03-2005

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA
(Sn. Doç.Dr. Abdüllatif Ş E N E R )
İlgi 0 7 . 0 3 . 2 0 0 5 tarih v e B . 0 2 . 0 . 0 0 1 / ( 0 1)91 9 sayılı evrak akış v e talimat formu.
İlgide kayıtlı evrak akış v e talimat formu ekinde gönderilen Hatay M i l l e t v e k i l i E c z .
A b d u l a z i z . Y A Z A R ' ı n yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle Sayın B a ş b a k a n ı m ı z a t e v c i h
ettiği 7/484-0 sayılı soru ö n e r g e s i n d e yer alan v e K u r u m u m u z u ilgilendiren h u s u s l a r a ilişkin
c e v a p l a r ı m ı z aşağıda sunulmaktadır.
1) B a n k a l a r Y e m i n l i Murakıpları tarafından İktisat Bankası T . A . Ş . ( B a n k a ) n e z d i n d e
y a p ı l a n i n c e l e m e l e r d e , K u z e y Kıbrıs Türk C u m h u r i y e t i ' n d e off-shore banka olarak f a a l i y e t
g ö s t e r e n ve A v r u p a A m e r i k a H o l d i n g A . Ş . ' n i n iştiraki o l a n Trade D e p o s i t B a n k Ltd.
( T D B ) ' n i n faaliyette bulunduğu süre i ç e r i s i n d e B a n k a aracılığıyla m e v d u a t t o p l a d ı ğ ı ,
T D B ' n i n y ö n e t i m i n i n Banka m e r k e z i n d e gerçekleştirildiği, Erol Alcsoy Grubu firmalarını
y o ğ u n bir ş e k i l d e fonladıgı v e 1 9 9 9 yılında bazı bankaların Tasarruf M e v d u a t ı S i g o r t a F o n u n a
( T M S F ) devrini takip e d e n d ö n e m d e T D B ' d e n yaşanan m e v d u a t çekilişlerinin k a r ş ı l a n m a s ı
a m a c ı y l a T D B ' y e Banka tarafından plasmanlar yapıldığı hususları tespit e d i l m i ş v e
1 7 . 0 7 . 2 0 0 0 v e 0 6 . 1 1.2O0O tarihli raporlara bağlanmıştır.
S ö z k o n u s u raporlarda yer alan tespitler üzerine 28.1 1.2000 tarih v e 2 2 0 9 s a y ı l ı yazı
i l e B a n k a y a , m a l i b ü n y e s i n i n iyileştirilmesine y ö n e l i k olarak 4 3 8 9 sayılı B a n k a l a r
K a n u n u n u n 14 ü n c ü m a d d e s i n i n ( 2 ) numaralı fıkrası kapsamında alınması gerekli g ö r ü l e n
•tedbirlere i l a v e t e n , T D B ' n i n tasfiye edilerek v e y a ş u b e y e dönüştürülerek B a n k a n ı n g e r ç e k
m a l i b ü n y e s i n i n netleştirilmesi talimatı verilmiştir. A y n ı y a z ı d a ayrıca, v e r i l e n talimatlara
i s t i n a d e n alınacak tedbirlere ilişkin bir u y g u l a m a planının 15 g ü n içerisinde K u r u m u m u z a
g ö n d e r i l m e s i talimatı d a verilmiştir.
B u talimat üzerine B a n k a c a alınması ö n g ö r ü l e n tedbirlere ilişkin bir plan hazırlanarak
u y g u n l u k a l ı n m a s ı için K u r u m u m u z o n a y ı n a s u n u l m a s ı gerekmektedir. A y n c a , 2 8 . 1 1 . 2 0 0 0
tarihli y a z ı ile verilen talimatlar bîr bütün olarak değerlendirildiğinde, T D B ister tasfiye
e d i l s i n isterse ş u b e y e dönüştürülsün,. B a n k a y a i l a v e risk y ü k l e n m e m e s i g e r e k i r k e n , B a n k a
sahipleri T D B ' y i M a l t a Ş u b e s i n e devretmişler, d e v i r işlemi sonucunda 4 9 3 . 7 6 3 . 0 6 2 U S D
tutarındaki T D B y ü k ü m l ü l ü ğ ü n ü n B a n k a tarafından hiçbir maddi değeri o l m a y a n alacaklar
karşılığında ü s t l e n i l m e s î n e v e bu y o l l a B a n k a varlıklarının azaltılmasına v e G r u p lehine
m e n f a a t yaratılmasına s e b e b i y e t vermişlerdir. K u r u m u m u z u n 2 8 . 1 1 . 2 0 O 0 tarihli y a z ı s ı n a
i l i ş k i n olarak Bankadan alınan 14.12.20OO tarihli yazı üzerine B a n k a y a g ö n d e r i l e n 22.12.2O0O
tarih ve 2 9 4 3 sayılı y a z ı m ı z d a , 28.11.20OO tarihli y a z ı d a kastedilenin, T D B n e z d i n d e k ı
depoların B a n k a y a nakit girişi sağlayacak ş e k i l d e tasfiye e d i l m e s i o l d u ğ u , nakit girişi
s a ğ l a n m a d a n gerçekleştirilen kaydi b i r l e ş m e n i n Bankanın mali b ü n y e s i n e o l u m l u a n l a m d a bir
katkısının o l m a y a c a ğ ı , bu nedenle herhangi bir nakit tahsilat y a p m a k s ı z ı n ayrı bir tüzel
kişiliği olan T D B ' n i n aktif ve p a s i f hesaplarının banka kayıtlarına a l ı n m a s ı n ı n u y g u n
g ö r ü l m e d i ğ i ifade edilmiştir.
5 ) K u r u m u m u z tarafından B a n k a h a k i m sermayedarı Erol A K S O Y da dahil o l m a k
üzere, T D B ' n i n Bankanın Malta Ş u b e s i n e devri v e devir işlemlerinde gerçekleştirilen u s u l s ü z
i ş l e m l e r d e s o r u m l u l u ğ u bulunan şahıslar hakkında Şişli C u m h u r i y e t B a ş s a v c ı l ı ğ ı n a s u ç
d u y u r u s u n d a b u l u n u l m u ş o l u p , davalar halen d e v a m etmektedir.
D i ğ e r taraftan, Bankalar Y e m i n l i M u r a k ı p l a n n c a , T M S F tarafından B a n k a y a atanan
y ö n e t i m v e d e n e t i m kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu uyarınca mali sorumlulukları
h a k k ı n d a 3 0 . 0 6 . 2 0 0 3 tarihli rapor d ü z e n l e n m i ş o l u p , s ö z konusu rapor gereği y a p ı l m a k üzere
F o n a gönderilmiştir.
A y n c a , IO/9 sayılı M e c l i s Araştırma K o m i s y o n u tarafından T M S F y ö n e t i m i n e g e ç e n
bankaların işlemleri ile ilgili olarak d ü z e n l e n e n 2 . 3 . 2 . sayılı Ö z e l Raporda y e r alan Trade
D e p o s i t Bank Ltd.'nin tktisat Bankası A . Ş . ' n i n Malta Şubesi ile birleştirilerek k a m u n u n
zarara uğratılması konusunda d ö n e m i n B D D K yöneticilerinin sorumluluklarının b u l u n u p
b u l u n m a d ı ğ ı k o n u s u n d a soruşturma y a p ı l m a s ı n ı n tavsiye e d i l m e s i üzerine, B a ş b a k a n l ı k
Müfettişi koordinatörlüğünde oluşturulan bir k o m i s y o n tarafından k o n u i n c e l e n m i ş ve rapora
bağlanmıştır. S ö z konusu Soruşturma Raporu yargıya intikal e t m i ş o l u p , yargı süreci h a l e n
d e v a m etmektedir.
/*
I
Bilgilerini arz ederim.

/
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T A S A R R U F M E V D U A T I SIGORTA F O N U
SAYI

: TMSF.BHI.223/IU38-

21/03/2005

K O N U : Soru önergesi
DEVLET BAKANLIĞI ve
B A Ş B A K A N YARDIMCILIĞI'NA
(Sn. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER)
İLGİ: 03/03/2005 tarih ve B.02.0.0Ol/(01) 919 - 7/4840 sayılı yazınız,
İlgi'de kayıtlı yazınız ekinde yer alan Hatay Milletvekili Abdülaziz Yazar'ın soru
önergesinde cevaplanması talep edilen sorulara ilişkin Kurumumuzun görüşleri ve konu ile
ilgili bilgiler aşağıda değerlendirmelerinize sunulmaktadır.
]-) İktisat Bankası A.Ş. Fon'a alınmadan önce Erol Aksoy ve ailesinin hakim ortağı
olduğu K K T C ' d e kurulmuş olan Trade Deposit Barık'ın (TDB) 04/12/2000 tarihinde İktisat
Bankası Malta Şubesi'ne devredildiği, bu devir sonrasında 251.050.366. USD mevduat intikal
ettirildiği, ancak daha sonra Bankalar Yeminli murakıplarmca anılan Şubeye 2003 yılında
yapılan teftişlerde, bu tutarın 299.532.382. U S D olduğu tespit olunmuştur. Dolayısıyla iktisat
Bankası, Trade Deposit Bank'ı devralmakla, 299.532.382. USD tutarındaki off-shore
mevduatın ödenmesini üstlenmiştir.
2 3-) Devralınan off-shore mevduatlar 185 kişi ve kuruluşa ait olup, Trade Deposit
B a n k ' m İktisat Bankası'na devrolunduğu 04/12/2000 tarihi ile 01/10/2001 tarihleri arasında
mevduatın büyük bir bölümü hesap sahiplerine ödenmiştir ve halen (15/03/2005 tarihi
itibariyle) 11 mudiye ait 1.464.675. USD mevduat hesabı bakiyesi bulunmaktadır.
4-) Trade Deposit Bank'in iktisat Bankası'na devredilmesi nedeniyle off-shore
mevduat Banka mevduatına dönüşmüş ve mudilere ödeme yapılması yasa] zorumluluk haline
gelmiştir.
Ancak yine yürürlükteki Bankalar mevzuatına göre; 01/06/2000 tarih ve 2000/682
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 1. maddesi ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurulu'nun(BDDK) 31/10/2003 gün ve 1143 sayılı Kararı'nın 1. rnaddesi'ne göre
"Türkiye'de münhasıran kıyı bankacılığı faaliyeti göstermek üzere kurulan bankalarda
bulunan mevduat, mevduat sigortasına tabi değildir" hükmü yer almaktadır. Dolayısıyla offshore bankalarda açılan hesaplar mevduat sigortası kapsamında değildir. Bu nedenle, söz
konusu yasal mevzuat gereğince off-shore Bankası mudilerine ödeme yapılması mümkün
bulunmamaktadır.
5-) Trade Deposit B a n k ' m İktisat Bankası'na devredilmesi işlemleri ile ilgili olarak
Banka müfettişlerince, T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunca ve Bankalar
Yeminli Murakıplarmca inceleme yapıldığı gibi, 10/9 sayılı Meclis Araştırma Komisyonu
Başkanlığının talebi ile, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başdenetçisi, Maliye
Bakanlığı Hesap Uzmanı ve Bankalar Yeminli Murakıbından oluşan bir komisyon tarafından
27/12/2004 tarih ve 29/04-147, R-13 sayılı bir soruşturma raporu da düzenienrniştir.
Yapılan teftişler sonucunda sorumlu olan yöneticiler hakkında BDDK tarafından suç
duyurusunda bulunulmuş ve T M S F Denetlemeler Dairesi ile Bayındırbank Teftiş Kurulunca
da söz konusu mevduat Ödemeleri nedeniyle haksız ve sebepsiz iktisapta bulunanlar olup
olmadığı konusunda yemden incelemeler başlatılmıştır

k

Bilgilerinize arz ederim.

Şakir Ercan G Ü L
İkinci Başkan
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6.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'in, Dalaman'da MOPAK A.Ş. nin çevre kirliliğini önlemek
için yaptığı yatırımlara ve işçi sigortalarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/4865)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıda yer alan konunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat
BAŞESGİOĞLU tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim.

Dr. Ali ARSLAN
Muğla Milletvekili

Dalaman'da üretim yapan MOPAK A.Ş. kağıt fabrikasını
Özelleştirme İdaresinden satın alırken çevre konusunda da duyarlı
olacağını ve ona göre fabrika içinde yenileştirme yapacağını tahahhüt
etmiştir.
2001 yılında devralınan fabrikadan bugüne kadar 640 kişi işten
çıkarılmıştır. Son atılan 240 kişinin işten çıkarılma nedeni olarak
selüloz üreten bölümünün kapatılacağı gerekçe gösterilmiştir.
Fabrikada çalıştırılanların bir bölümünü sigortası devletçe
karşılanan çıraklık eğitim merkezi stajer öğrenciler oluşturmaktadır.
Son çıkarılan iş yasasıyla birlikte iş güvencesi yasasının işe
yaramadığının örneği Dalaman MOPAK'ta yaşanmaktadır. İş veren
çeşitli gerekçeler göstererek özellikle sendikalı çalışanları sürekli işten
çıkarmaktadır.
Selülozun pahalı üretilişi, maliyet yüksekliği, çevreye karşı
duyarlılık gibi gösterilen nedenler inandırıcı değildir. İşten çıkarmanın
asıl nedeni örgütlü mücadeleyi fabrikaya sokmamaktır.
1- MOPAK A.Ş. çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda bugüne
kadar fabrikaya hangi yatırımları yapmıştır?
2- MOPAK A.Ş. bugüne kadar işçilerin sigortası için devlete ne
kadar para ödemiştir?
3- Özelleştirme sonrasında MOPAK'm sözleşme şartlarını yerine
getirilip getirilmediğinin takibi yapılmış mıdır?
4- Selüloz-lş ile MOPAK A.Ş. arasındaki sorunların çözümü için
aracı olmayı düşünüyor musunuz?
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T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Korulu Başkanlığı

Sayı : B . 1 3 . A P K . 0 - l 2 - 0 0 - 0 0 / 3 a c - <?i>S
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Konu: Yazılı Soru önergesi
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
İlgi

: 18.02.2005 tarih ve 9274/28704 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ekinde alınan Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'a ait 7/4865 Esas No'lu
yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve
değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur.
Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre; M O P A K Kağıt Karton San. ve
Tic. A.Ş.'ye devredilen SEKA Dalaman tesislerinde, bu şirket tarafından tesisin tüm
ünitelerinde olduğu gibi atık su arıtma tesisinde verimi artırmaya yönelik bakım ve onarım
çalışmaları yapılmıştır. Arıtma tesisi lagünlerinde bulunan ve çalışmayan 14 adet
havalandırıcı çalışır duruma getirilmiştir. Pişirme ünitesinde meydana gelen ve koku
problemine neden olan terebentin gazları soda kazanımda yakılarak bertaraf edilmektedir.
M O P A K Kağıt Karton San. ve Tic. A.Ş.'nin SSK Muğla Sigorta İl Müdürlüğü
nezdinde tescilli 3 adet işyerinin bulunduğu, 2001/Kasım ile 2004/Arahk döneminde Sosyal
Sigortalar Kurumuna vermiş olduğu prim belgelerinden dolayı 27.025,67 YTL. prim
tahakkuk ettirildiği ve tamamının ödendiği,
Dalaman'da bulunan işyerinin 2001 /Mayıs ayı ile 2004/Arahk aylarında Sosyal
Sigortalar Kurumuna vermiş olduğu prim belgelerinden dolayı toplam 385.902,56 YTL. prim
tahakkuku bulunduğu ve tahakkuk ettirilen primin tamamen ödendiği,
Yine, Dalaman'da bulunan işyerinin de, 2001/Nisan ile 2004/Aralık döneminde Sosyal
Sigortalar Kurumuna vermiş olduğu prim belgelerinden dolayı tahakkuk eden toplam
7.421.212,94 YTL. prim tutarının tamamının ödendiği anlaşılmıştır.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından alman bilgilere göre; İşletmenin faaliyetlerine
ilişkin bilgiler alıcı tarafından sözleşme tarihini izleyen üç yıl süreyle birer yıllık periyotlarda
düzenli olarak anılan Başkanlığa gönderilmiş ve bu bilgiler ışığında işletmede, 01.04.200131.03.2004 tarihleri arasındaki dönemde yıllık ortalama 61.500 ton kraft selülozu ile 85.000
ton kağıt ve karton üretiminin gerçekleştirildiği, alıcı tarafından işletmeye 14 trilyon TL.
tutannda yatırım harcamasının yapıldığı ve 31.03.2004 tarihi itibariyle işletmede çalışan
personel sayısının 707 kişi olduğu anlaşılmıştır.
Bu surette, M O P A K Kağıt Karton San. ve Tic. A.Ş.'nin özelleştirme İdaresi
Başkanlığına karşı 21.03.2001 tarihli sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir yükümlülüğü
kalmadığı ilgili Kurumca ifade edilmektedir.
Dalaman İşletmesi'nde 4857 sayılı Kanun'a tabi kapsam içi statüde çalışmakta iken
alıcıya devredilen 489 personelin iş akitleri, devir-teslim tarihi 30.03.2001 itibariyle alıcı
firma tarafından feshedilmiştir. Bu personellerin kıdem tazminatları ile ücret, ikramiye vb.
diğer haklan SEKA tarafından, ihbar tazminatları ise, alıcı firma tarafından ödenmiştir.
Selüloz-İş Sendikası tarafından, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt
Kanunu'nun 13 üncü maddesi uyarınca, MOPAK Kağıt Karton San. ve Tic. A.Ş.'nc ait
Bakırköy/İSTANBUL,
Kemalpaşa/İZMİR,
Dalaman/İZMİR,
Dalaman/MUĞLA
ve
Taşköprü/KASTAMONU adreslerinde faaliyet gösteren 5 işyerinde toplu iş sözleşmesi
yapmak üzere, 03/09/2004 başvuru tarihi itibariyle, yetki tespiti başvurusunda bulunulduğu,
Söz konusu işyerleri ile ilgili başvuru tarihinden önce Bakanlığımıza yapılan
bildirimlerle, ulaşan bilgilerin başvuru tarihi itibariyle değerlendirilmesi sonucunda anılan
sendikanın Yasa'nın aradığı gerekli çoğunluğu sağladığı tespit edilerek yetki tespit yazısının
taraflarına gönderildiği,
Ancak, söz konusu yetki tespit yazısının işveren tarafından, şirketlerine ait BURSA
adreslerinde faaliyet gösteren 2 işyerinin daha bulunduğu ve işletmede anılan sendikanın
Yasa'nın aradığı gerekli çoğunluğu sağlayamadığı gerekçesiyle itiraz edildiği, davanın halen
İstanbul 5. İş Mahkemesinde devam etmekte olduğu anlaşılmıştır.
Yargı süreci devam ettiğinden, bu aşamada, konuya ilişkin Bakanlığımızca yapılacak
herhangi bir işlem bulunmamaktadır.
^^y?ir^crpesı^-j
"
Bilgilerinize arz ederim.
M u m BÂŞESGİOĞLU
Bakan
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Z- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Devlet Denetleme Kurulunun hazırladığı raporlara ilişkin
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHIN'in cevabı (7/4879)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Aşağıdaki
sorularımın
Başbakan
Sn.R.Tayyip
Krdoğan
yapılı
olarak
cevaplandırılmasını
Anayasa'mıı
98
ve
İçtüzüğün
06.
gereğince saygıyla talep ederim.
Atilla Kart
CHr» K o n y a

tarafından
maddeleri

Milletvekili

Bilindiği
gihi;
Anayasanın
108.
maddesi
gereğince
Cum'.ıurbaşkanlığr ' n a bağlı olarak görevini sürdüren
Devlet Deneticim: Kurulu;
Cumhurbaşkanrmn
isteği
üzerine,
tüm
kamu.
kurum
ve
kuruluşlarında
ve
semıayesirıin
yarasından
fazlasına
bu k u r u m
ve kurulukların
katıldığı
her
türlü
k u r u l u ş t a , k a m u k u ı u m u n i t e l i ğ i n d e olan m e s l e k k u r u l u ş l a r ı n d a , h e r d ü z e y d e k i işy.î v e
işveren
meslek
kuruluşlarında,
kamuya
yararlı
demeklerlc-vakıflarda,
her
türlü
inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapmaktadır.

Ir>8
ve
5°.
Hükümetler
döneminde,
B a ş b a k a n l ı ğ a kat,- adet r a p o r intikal e t m i ş t i r ?

tarafından

llıı

r a p o r l a r hangi k o n u l u r d a

Devlet

Denetleme

Kurulu

ha^ırlanrnı.ştır?

*1- K-urul r a p o r l a r ı n d a i n c e l e n m e s i , teftihi, t a h k i k i v e y a d a v a açılmadı
istenilen koı ıul aı", B a ş b a k a n l ı k t a r a l ı n d a n yetkili mercilere- k a ç KÜn içinde intikal
el Lİı ilmi >tı i''.' B a ş b a k a n l ı k
Makamında
herhangi
bir s e b e p l e
bekletilen
rapor
soy
koru.su rnıultır?
Sıı.C'.ımUuıbaş.kanı
tarafından
yapılan
değeılendirme
sonucunda
y e r e y i ya[)ilmak ü / e r e d o p r u d a n idari ve adli i ııeı c-ilere intikal e d e n r a p o r \;ıı m ı d ı r ?
T.C
DEVLET BAKANLIĞI VE
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI
Sayı

:B.02.0.002/

{ ^

^T Ç}

rvuiiıı .

.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
İLCİ

si

^-^/^20os

: a> T B M M Ba$k.nın, 21.02.2005 tarih ve KAN.KAR.IV1D.A.01.0.GNS.0.1Ü.00.027/4879-9375/28962 sayılı yazısı.
b) Başbakanlığın 03.03.2004 tarih ve B.O2.0.K KCİ.0.12/106-422-1I/92 I
sayılı yazısı.
c) Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığının, 10.03.2OOS tarih
ve B.Ol.fl.DDK-48-38 sayılı yazısı.
d) B a ş b a k a n l ı k Teftiş K u r u l u Başkanlığının, 2 2 . 0 3 . 2 0 0 5 tarih v e B.02.0. 1K B /
0 9 2 / 0 3 4 3 sayılı yazısı.

Konya
Milletvekili
Sayın Atilla K A R T ' ı n ,
Sayın
Barbakanımıza
tevcih
ettiği,
Sayın
Başbakanımızın
da
kendileri
adına
Bakanlığım
koordinatörlüğünde
c e v a p l a n d ı r ı l m a s ı n ı istediği, 7/4879 esas nolu yazılı soru önergesi cevabı
hazırlanarak
ekte sunulmuştur
Bilgilerinizi

v egereğini arz

l\k: I) ligi <v> y a z ı ve eki 1
2) İlt;i (il) yuzı vt rki

SAYI
KOMU

etlerim.

M e h m e t Alı Ş A H I N
D e v l e t Bakanı ve
Hıışbııkiin Yardımcısı

T-C
CUMHURBAŞKANLIĞI
Devlet Denetleme Kurulu

: B.D1.0.DDK-4R-38
Snııı Üı;eıassin<: îlı^k.n R-ılyl

10 0 3

ni'VI.CT BAKANLIĞI

VE DA^İBAKAM

2005

YARDIMCILIĞINA

( S a y ı n lVîel-,n-.ct Alı ŞAV-İJN)
İ L G İ : Uti.IH.70ns Rüıılü, B . 0 2 . U . ( J O : > / I 5.11 sayılı y a z ı n ı z

lluı
^orn

yıı/ı

ekinde

öncıgositıde

gönderilen

yamilanmasıı\ı

ve

CHP

İ3tcdiğı

Konya

VI illet vek:. li

Kuı u l u n ı n z u

ikinci riK-ıtlricnın 2. b e n d i n e ilişkin bilenler ckiı ç i z e l g e d e
,
A r*r L-clt-1 1 11 1

Atilla

ilgilendiren

KAK. I" m

birinoi

sunulmuştur.

ya/.ılı

madde

ı U-.

yjji^
Dr. AlpiüsiiiuNAZLIOCL'J
/
riimhi.it .jSkanlıjı

r-:K 1 1 . ı f c ı , v « i s t

DcvlcıDemnİKiiı^KıiHilufliişkıın
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CUMHURBAŞKANLIĞI DEVLET DENETLEME KURULU 58. v c 59. HÜ
BAŞBAKANLIĞA VE DİĞER KURULUŞLARA GÖNDERİLEN RAPOR

Rapor
Nosu
2002/10

2002/10-1
2002/11

(_2J>02/11-1_
~
2002/12
2003/1
2003/l^T
•2003/1 -2
2003/1-3
2003/1-4
2003/1-5

Konusu
Yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Devredilen Etibank A.Ş.ye
İlişkin Araştırma ve Denetleme Raporu ve I Adet Ek Rapor
Yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Devredilen Sümerbank A.Ş.ye
İlişkin Araştırma ve Denetleme Raporu ve 1 Adet Ek Rapor
Rekabet Kurumunun 1999, 2000, 2001 Yılları İş ve İşlemlerinin
Araştırılması ve Denetlenmesine İlişkin Rapor
Tasfiye Edilen veya Yönelimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna
Devredilen Bankalarla İlgili Araştırma ve Denetleme Raporu ve 5 Adet Ek
Rapor

2003/2

ÖÇKK Başkanlığının 2001, 2002 Yılları Arasındaki Eylem ve İşlemlerine
İlişkin Araştırma ve Denetleme Raporu

2003/3

Atatürk Onman Çiftliği Taşınmazlarının Yönetilip İşletilmesine İlişkin
Araştırma ve Denetleme Raporu

2003/4
2003/S
2003/6

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün
Korunmaya Muhtaç Çocuklara Yönelik Çalışmalarına İlişkin Araştırma ve
Denetleme Raporu
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün 2001,
2002 Yıl 1 an Eyl e m ye İşlemleri n m Araştırılıp Deneti cnıncsi Raporu
Elektrik Enerjisi Üretimi Alanında Sürdünilen Yap-İşlct-Devrcl (Y1D),
Yap- İşlet (Yİ) ve İşletme Hakkı Devri (İHD) uygulamaları Hakkında
Arn.şlırm;? Raporu

'

Rapor
Nosu

Ba
G
Konusu

1

1

2003/7
2004/1
2004/1-1
2004/1-2
2004/2
2004/3
2004/4
2004/5
2004/6
2004/6-1
7

,_

2004/8
2005/1

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 2001, 2002, 2003 Yılları Eylem ve
İşlemlerinin Araştırılıp Denetlenmesi Raporu

2

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun 2000, 2001, 2002 Yıllan Eylem ve
0
İşlemleriyle Bu Dönem Dışında Gerekli Görülen Konulara İlişkin
İşlemlerin Araştırılıp Denetlenmesi Raporu ve 2 Adet Ek Rapor
Temel Eğitim Programı ve Bu Programın Gerçekleştirilmesinde 16.08.1997
Günlü, 4306 Sayılı Yasanın Katkılarının Araştırılıp Denetlenmesi Raporu
Türk Standardları Enstitüsünün 2001, 2002, 2003 Yıllan Eylem ve
İşlemlerinin Araştırılıp Denetlenmesi Raporu
Türk Patent Enstitüsünün 2001, 2002, 2003 Yıllan Eylem ve İşlemlerinin
Araştırılıp Denetlenmesi Raporu
Petrol işleri Genel Müdürlüğünün 2001, 2002, 2003 Yıllan Eylem ve
İşlemlerinin Araştırılıp Denetlenmesi Raporu
Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2001,
2002 ve 2003 Yıllan Eylem ve İşlemlerinin Araştırılıp Denetlenmesi
Kapsamında, Konuyla İlişkisi Oranında Denizcilik Müsteşarlığının Eylem
ve İşlemlerinin de Araştırılıp Denetlenmesi Raporu ve î Adet Ek Rapor
! Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 2002, 2003, 2004 Yıllan Eylem ve
|
1 İşlemlerinin Araştırılıp Denetlenmesi Raporu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünün
2001, 2002, 2003 Yıllan Eylem ve İşlemlerinin Araştırılıp Denetlenmesi
Raporu
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığının 2002, 2003, 2004 Yılları Eylem ve
İşlemlerinin Araştırılıp Denetlenmesi Raporu
|

T.B.M.M.

B : 76

29 . 3 . 2005

O :5

l.C
BAŞBAKANLIK
Teftiş Kurulu Başkanlığı

Sayı : BMATKBJ$</?/#]tf
Konu :

ilMllMS

'

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA
(Sn. Mehmet Ali ŞAHİN)

İlgi

: 08/03/2005 tarihli ve B.02.0.002/1531 sayılı yazınız.

Konya Milletvekili Sn, Atilla KART'ın 7/4879 Esas Nolu soru önergesine verilecek
cevapta değerlendirilmek üzere hazırlanan bilgi notu ilişikte gönderilmektedir.
Bilgi ve gereğini arz ederim.

OUMNO4~-'*~
ÖmerDİNÇEK
Müsteşar
EKLER:
Ek: 1- Bilgi Notu.
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KONYA MİLLETVEKİLİ SN.ATİLLA KART1 İN 7/4789 ES
SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU
1- 58 ve 59. llükümciler döneminde Cumhurbaşkanlığı Devlet Dcncltcme Kurulu la rafı
aşağıdaki konularda hazırlanmıştır.

Rapor
No.su
2002/10
2002/10-1
2002/11
2002/11-1
2002/12
2003/1
2003/1-1
2003/1-2
2003/1-3
2003/1-4
2003/1-5
2003/2
2003/3

Konusu
Yönetimin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Devredilen Etibank
A.Ş.'ye İlişkin Araştırma ve Denetleme Raporu ile bir adet ek rapor.
Yönetimin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Devredilen Sümerbank
A.Ş.'ye İlişkin Araştırma ve Denetleme Raporu ile bir adet ek rapor.
Rekabet Kurumunun 1999, 2000, 2001 Yıllan İş ve İşlemlerinin
Araştırma ve Denetlenmesine ilişkin rapor.
Tasfiye Edilen Veya Yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna
Devredilen Bankalarla İlgili Araştırma ve Denetleme Raporu ile 5 adet
ek rapor.

özel Çevre Koruma Başkanlığının 2001-2002 Yılları Arasındaki Eylem
ve İşlemlerine İlişkin Araştırma ve Denetleme Raporu.
Atatürk Orman Çiftliği Taşınmazlarının Yönetilip İşletilmesine İlişkin
Araştırma ve Denelleme raporu.

2003/4

2003/5

2003/6

İ
ı

2003/7
2004/1
2004/1-1
2004/1-2
2004/2

2004/3
2004/4
2004/5
j

2004/6
2004/6-1

i Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genci Müdürlüğ
Korunmaya Muhtaç Çocuklara Yönelik Çalışmalarına İlişkin Araş
ve Denetleme Raporu.
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün 2
2002 Yıllan Eylem ve İşlemlerine ilişkin Araştırma ve Dene
Raporu.
Elektrik Enerjisi Üretimi Alanında Sürdürülen Yap-İşlei-Devret (Y
Yap-İşlet (Yİ) ve İşletme Hakkı Devri (İHD) Uygulamaları Hak
Araştırma Raporu
Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 2001, 2002 ve 2003 Yıllan E
ve İşlemlerinin Araştırılıp Denetlenmesi Raporu.
Türkiye Radyo-Telcviyyon Kurumunun Eylem ve İşlemleri
Araştırma ve Denetleme Raporu.
Temel Eğitim Programı ve Bu Programın Gerçekleştirilme
16/08/1997 Günlü, 4306 Sayılı Yasanın Katkılarının Araş
Denetlenmesi Raporu.
Türk Standartları Enstitüsünün (TSE) Eylem ve İşlemleriyle
Araştırma v e Denetleme Raporu.
Türk Patent Enstitüsünün (TPE) 2001,2002 ve 2003 Yılları Eyl
İşlemlerinin Araştırılıp Denetlenmesi Raporu.
| Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün 2001, 2002 ve 2003 Yılları Eyl
İşlemlerinin Araştırılıp Denetlenmesi Raporu.
1 Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlü
1 2001, 2002, 2003 Yıllarındaki Eylem ve İşlemleriyle, Den
Müsteşarlığının Eylem ve İşlemlerinin Araştırılıp Denetlenmesi R

1

2004/7

j Toplu Konul İdaresi Başkanlığının 2002-2003-2004 Yıllan Eylem ve
1

1

2004/8

İşlemleriain Araştırılıp Denetlenmesi Rapora.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünün
200], 2002 ve 2003 Yılları J-ylem ve İşlemlerinin Araştırılıp
Denetlenmesi Raporu.

1

i
j

2005/1

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığının 2002, 2003 ve 2004 Yılları
hylem ve İşlemlerinin Araşlınlıp Denetlenmesi Raporu.

2- Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu raporlannda incelenmesi, teftişi, tahk
Başbakanlık tarafından yetkili mercilere 2443 sayılı Yasanın 6'ncı maddesinde yer aldığı üzere en g
Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığına ise bilgi verilmekledir
Başbakanlık Makamında herhangi bir sebeple bekletilen Rapor sî>z konusu değildir.

T.B.M.M.

B:76

29.3.2005

O: 5

8.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, küçük esnaf ve sanatkârların Bağ-Kur borçlarının
yapılandırılmasına ve sağlık hizmetlerinden yararlandırılmasına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGÎOĞLU'nun cevabı (7/4884)
TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA
Aşağıdaki sorulanının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın M u r a t
B A Ş E S K Î O G L U tarafından yazılı olarak cevaplandırılması h u s u s u n d a gereğini
arz ederim.
Saygılarımla.

&^~2,

^

^-—

Orhan ERASLAN
Niğde Milletvekili
2 0 0 4 yılı k ü ç ü k e s n a f v e s a n a t k a r l a r ı m ı z y ö n ü n d e n h a d s e v i y e d e s ı k ı n t ı l ı
bir yıl olmuştur. Ç o ğ u z a m a n sîftahsız d ü k k a n a ç ı p k a p a t a n k ü ç ü k e s n a f v e
sanatkarlarımızın durumu gerçekten vahimdir. Karnını doyurmakta zorluk çeken
bu vatandaşlarımızın d u r u m u g ü n d e n g ü n e zayıflamış ve B a ğ - k u r b o r c u n u
ö d e y e m e z hale gelmiştir.
S O K U 1: B i n l e r c e e s n a f ı m ı z b a g - k u r a b o r ç l u b u l u n m a k t a d ı r . B a ğ - k u r
borçlarının faizlerinin ertelenmesi ve b o r c u n taksttlendirilmesi d ü ş ü n ü l m e k t e
midir?
S O R U 2: Bağ-kura borçlu olan küçük esnaf ve sanatkarlarımız, sağlık
yardımından yararlandırılmamaktadır. Bu durum açıkça Anayasaya aykırıdır.
Hiçbir sosyal güvencesi o l m a y a n l a r yeşil kart aracılığıyla sağlık y a r d ı m ı n d a n
y a r a r l a n ı r k e n , B a ğ - k u r l u o l d u ğ u için yeşil karttan d a a l a m a y a n k ü ç ü k e s n a f v e
sanatkarların
sağlık ve
sağlıklı
yaşam
hakkı
borç
ödenmesi
şartına
b a ğ l a n m a k t a d ı r . B u a n a y a s a y a aykırı u y g u l a m a y a n e Tornan s o n verilecektir?
T.C
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı
Sayı
Konu

-. B. 13.APK.0-12-00-00/ 52C '33,^
: Yazılı Soru Önergesi

J S

MART

?005

TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSt BAŞKANLIĞINA
ilgi: 21.02.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-9333 sayılı yazınız.
İlgi yazınız ekinde alınan Niğde Milletvekili Orhan ERARSLAN'a ait 7/4884 Esas
No'lu Yazılı Soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve
değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur.
Prim tahsilinde zaman zaman yaşanan olumsuzluklardan dolayı, sigortalıların ödeme
güçlüklerini gidermek amacıyla en son 2003'te borç yapılandırılması uygulanmıştır.
Ancak, yine de, sigortalıların prim ödemelerindeki zorluklar ve prim ödeme
kolaylığı konularındaki yoğun beklenti içerisinde olmaları nedeniyle prim ödemelerinde yeni
bir düzenleme çalışmaları sürdürülmektedir.
1479 sayılı Kanun'un ek 12 nci maddesi "Bu Kanun'a göre ilk defa veya yeniden
sigortalı olanların sağlık yardımlarından yararlanmaları en az sekiz ay eksiksiz sağlık sigortası
primi ödemiş olmaları, sağlık ve sigorta prim borcu bulunmaması şartına bağlıdır." hükmü
02/08/2003 tarih, 25187 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4956 sayılı
Kanun'un 38 inci maddesi ile "Bu Kanun'a göre ilk defa sigortalı olanların sağlık
yardımından yararlanmaları en az sekiz ay, yeniden sigortalı olanların ise, en az dört ay
eksiksiz sağlık sigortası primi ödemiş olmaları, sağlık ve sigorta prim borcu bulunmaması
şartına bağlıdır." şeklinde değiştirilmiştir.
Bu nedenle. Kuruma tabi aktif sigortalılığı devam eden borçlu sigortalılar yukarıda
bahse konu kanun hükmünde belirtilen sağlık sigortasından yararlarıma şartlarını yerine
getirmeleri halinde Kurumun sağlık hizmetlerinden yararlanmaktadırlar.
Bağ-Kur'a prim borcu olan sigortalılara talepleri halinde, prim borcu olması sebebiyle
sağlık hizmetinden yararlanamayacağı şeklinde belge verilmektedir.
/Syb^Ze^/24-^-f-t
Bilgilerinize arz ederim.
Mumt RAŞF.SGİOĞLU
Bakan
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T.B.M.M.
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9.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, Niğde Telekom Müdürlüğündeki keyfî uygulama id
dialarına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'm cevabı (7/4907)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakam Sayın Binali Y I L D I R I M tarafından
yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim.
Saygılarımla

Orhan E R A S L A N
Niğde Milletvekili

Vatandaşlarımızdan tarafıma ulaşan imzalı-imzasız mektuplarla, telefon
ve diğer iletişim vasıtalarıyla yapılan ihbara göre; Niğde Telekom M ü d ü r l ü ğ ü
P a z a r l a m a Müdürünün, N i ğ d e ' n i n alışık olmadığı şekilde diğer yetkilileri de
aşarak, personeller üzerinde keyfi ve partizan uygulamalarda bulunduğu, yine
aynı şekilde keyfi olarak Telekom bayiliklerini iptal ettiği bildirilmektedir.
S O R U : Bu konuyla ilgili olarak herhangi bir önlem almayı
soruşturma yapmayı düşünür müsünüz?

yada

TC.
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı
SAYI : B. 1 1 . 0 . A P K . 0 . 1 0 . 0 1 . 2 1 . / E A / - ^ I >
KONU .Niğde Milletvekili
Sayın Orhan ERASLAN'ın
yazılı soru önergesi

/

J2-lt3'S

25 Mart 2005

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİTBMM Başkanlığının 21.02.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-9333 sayılı yazısı.
Niğde Milletvekili Sayın Orhan ERASLAN'ın 7/4907-9306 sayılı yazılı soru önergesinin
cevabı ekte sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim.

finali YILDIRIM
Ulaştırma Bakanı
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/

T.B.M.M.
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NİĞDE MİLLETVEKİLİ SAYIN ORHAN ERASLANTN 7/4907-9306
SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI
Vatandaşlarımızdan tarafıma ulaşan imzalı-imzasız mektuplarla, telefon ve
diğer iletişim vasıtalarıyla yapılan ihbara göre; Niğde Telekom Müdürlüğü Pazarlama
Müdürünün, Niğde'nin alışık olmadığı şekilde diğer yetkilileri de aşarak, personeller
üzerinde keyfi ve partizan uygulamalarda bulunduğu, yine aynı şekilde keyfi olarak
Telekom bayiliklerini iptal ettiği bildirilmektedir.
SORU- Bu konuyla ilgili olarak herhangi bir önlem almayı yada soruşturma
yapmayı düşünür müsünüz?
CEVAP- Tüm-Kamu Kurum ve Kuruluşlarında olduğu gibi, Türk Telekom
A.Ş.Me de yürütülen İş ve işlemler, mevzuatla belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde
yürütülmektedir. Herhangi bir personelin mevzuatla kendisine verilen yetkileri keyfi
olarak kullandığının tespiti halinde de ilgili personel hakkında yine mevzuatta
öngörüldüğü şekilde gerekli işlemler yapılmaktadır.
Halen Niğde İl Telekom Müdürlüğü bünyesinde Pazarlama Müdürlüğü
görevini yürüten personelle ilgili yapılan incelemede; şahsın 19.02.2003 tarihinden
itibaren Niğde İl Telekom Müdürlüğünde Pazarlama Müdürlüğü görevini vekaleten
yürüttüğü, görevde bulunduğu süre içerisinde konusuna vakıf, müşterilerle diyalogu
iyi ve görevini en iyi şekilde yerine getirmenin gayreti içerisinde olduğu, bugüne
kadar hakkında yapmış olduğu iş ve işlemlerden dolayı herhangi bir inceleme ve
soruşturmaya muhatap olmadığı anlaşılmıştır.
Öte yandan Niğde ilinde Telekom bayiliklerinin iptal edilmesi ile ilgili yapılan
incelemede;
İlgili şahsın görevde bulunduğu süre içerisinde;
-05.12.2001 tarihinde Serdar AKOVA'ya verilen tahsilat yetkisiz Telekom
Bayiliğinin adı geçenin 29.04.2004 tarihli dilekçesine istinaden aynı tarihte,
-23.03.2002 tarihinde Mustafa AKSEL adına kayıtlı tahsilat yetkisi?; Telekom
Bayiliğinin adı geçenin 17.11.2004 tarihli dilekçesine istinaden aynı tarihte,
-17.04.2003 tarihinde Selçuk PEKTAŞ adına kayıtlı tahsilat yetkili Telekom
Bayiliğinin, adı geçenin 14.07.2004 tarihli dilekçesine istinaden ve İl Telekom
Müdürlüğünce oluşturulan komisyon karan ile 20.07.2004 tarihinde iptal edildiği,
Bu iptallerin tamamının bayilerin kendi istekleri üzerine yapıldığı ve herhangi
bir yetkili tarafından keyfi olarak bayilik iptalinin söz konusu olmadığı anlaşılmıştır.
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10.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, İstanbul'daki Haydarpaşa Limanı ve Garının
sorunlarına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binalı YILDIRJM'ın cevabı (7/4910)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Aşağıdaki s o r u l a r ı m ı n U l a ş t ı r m a Bakanı S n . Blnalî Y I L D I R I M t a r a f ı n d a n yazılı
o l a r a k cevaplandırılmasını a r z e d e r i m .

Kemal DEMİREL
Bursa Milletvekili
H a y d a r p a ş a Limanı ü l k e m i z açısından özsel bîr y e r e sahiptir. İ s t a n b u l
d e n d i ğ i n d e İlk a k l a g e l e n m e k a n l a r d a n bir tanesidir. T a r i h i yapısı H a y d a r p a ş a ' n ı n
v a z g e ç i l m e z bir y a p ı o l m a s ı n d a e n ö n e m l i e t k e n l e r d e n bir tanesidir.
G e ç t i ğ i m i z yıllarda H a y d a r p a ş a limanı v e çevresinin y e n i d e n yapılanmasıyla
ilgili bazı ç a l ı ş m a l a r o l d u ğ u açıklanmış, a n c a k b u n u n l a Sgrfi a y n n b l a r basında y e r
a l m a m ı ş t ı . G e ç t i ğ i m i z a y l a r d a b u y ö n d e k i ç a l ı ş m a l a n n y e n i d e n başladığı - y o n O n d e
basında a ç ı k l a m a l a r a k m a y a başlamıştır.
H a y d a r p a ş a U m a n ı n ı n ıslah v e güzelleştirme çalışmaları adı alfanda yaprldığf
belirtilen
bu
projeyle
ilgili
olarak
kamuoyunun
aydınlatılması
gerektiği
d ü ş ü n c e s i n d e y i m . Elu çalışmalar yapılırken, g e r e k t a r i h i d o k u n u n k o r u n m a s ı , g e r e k s e
işlevsel özelliklerin devamlılığının sağlanması için g e r e k l i ö z e n gösterilmeli v e b u
y ö n d e h a r e k e t edilmelidir.
t.
?3
4.
5.
6.
7.
8.
g.

H a y d a r p a ş a limanı v e g a n tarihi dokusuyla ülkemiz için ö z e l bir ö n e m e sahiptir.
Bu yapının k o r u n m a s ı y ö n ü n d e n e l e r y a p m a y ı planlıyorsunuz?
H a y d a r p a ş a g a n n ı n v e çevresinin olasr bir ç e v r e değişikliği t r e n seferleriyle ilgili
o l a r a k değişiklikler y a r a t a c a k mıdır?
T r e n seferlerinin devamlılığı açısından H a y d a r p a ş a g a n nasıl bir ö n e m
taşımaktadır?
H a y d a r p a ş a g a n n ı n yapısının değiştirilmesiyle İlgili çalışmalarınız- v a r mıdır? Bu
y ö n d e projelendirilmiş çalışmaJannız h a n g i a ş a m a d a d ı r ?
V a r s a b u çalışmalar n e l e r i içermektedir?
Basında değişik s a m a n l a r d a y e r alan y a z ı l a r d a , H a y d a r p a ş a ' n ı n
ticaret
m e r k e z i n e dönüştürüleceği söylemleri y e r a l m a k t a d ı r . Bu y ö n d e k i çalışmaların
a m a c ı nedir?
Böyle bir çalışma ile Mgîfl olarak gerekli kuruluşlardan u y g u n g ö r ü ş alınmış
mıdır?
H a y d a r p a ş a ' n ı n sahip o l d u ğ u özellik v e zenginliklerin d a h a etkin kullananı, b u
b ö l g e y o k e d i l m e d e n v e tarihi d o k u s u b o z u l m a d a n s a ğ l a n a m a z m ı ? B u k o n u d a
n e l e r y a p m a y ı planlıyorsunuz?
T r e n seferlerinin d a h a iyi d ü z e y e getirilmesi v e hızlı t r e n seferlerinin y e n i d e n
başlatılmasıyla ilgili söylemlerinizin o l d u ğ u bir d ö n e m d e , H a y d a r p a ş a g a n n ı n
t r e n s e f e r l e r i n e k a p a t ı l m a olasılığının olduğu böyle bir çalışmaya yaklaşımınız
no y ö n d e d i r ?
TC.
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI
A r a ş t ı r m a P l a n l a m a ve K o o r d i n a s y o n K u r u l u

Başkanlığı
'£5

SAYI
KONU

; B . l 1 . O . A P K . O . 1O.01 .2 1 , / E A / - S I S
: Bursa Milletvekili
Sayın Kemai D E M İ R E L ' i n
yazılı soru ö n e r g e s i

/

/ 5

A<a«t ^005

' / "

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
I L O İ T B M M B a ş k a n l ı ğ ı n ı n 21.02.2005 tarih ve A.01 .Ü.GNS.0.1 0 . 0 0 . 0 2 - 9 3 3 3 sayılı yazısı.
Bursa Milletvekili Sayın K e m a l D E M İ R E L ' i n
cevabı hazırlanarak e k t e s u n u l m u ş t u r .

7 / 4 9 1 0 - 9 3 7 0 sayılı yazılı soru önergesiniı

Bilgilerinize arz e d e r i m .

iinali Y I L D I R I M
Ulaştırma Bakanı
E K :
C e v a p formu(3 S a y l a )
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN
7/4910-9370 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI
Haydarpaşa Limanı ülkemiz açısından özel bir yere sahiptir. İstanbul
dendiğinde ilk akla gelen mekanlardan bir tanesidir. Tarihi yapısı Haydarpaşa'nın
vazgeçilmez bir yapı olmasında en önemli etkenlerden bir tanesidir.
Geçtiğimiz yjllarda Haydarpaşa limanı ve çevresinin yeniden yapılanmasıyla
ilgili bazı çalışmalar olduğu açıklanmış, ancak bununla ilgili aynntılar basmda yer
almamıştı. Geçtiğimiz aylarda bu yöndeki çalışmaların yeniden başladığı yönünde
basında açıklamalar çıkmaya başlamıştır.
Haydarpaşa Limanının ıslah ve güzelleştirme çalışmaları adı altında yapıldığı
belirtilen bu projeyle ilgili olarak kamuoyunun aydınlatılması gerektiği
düşüncesindeyim. Bu çalışmalar yapılırken, gerek tarihi dokunun korunması, gerekse
işlevsel özelliklerin devamlılığının sağlanması için gerekli özen gösterilmeli ve bu
yönde hareket edilmelidir.
SORU 1- Haydarpaşa limanı ve garı tarihi dokusuyla ülkemiz için özel bir
öneme sahiptir. Bu yapının korunması yönünde neler yapmayı planlıyorsunuz?
CEVAP 1- İstanbul Haydarpaşa Gan, Liman sahası ve civarının konumu ve
taşıdığı nitelikler itibariyle tüm verilerle birlikte değerlendirilerek dünyadaki
benzerlerine yakışır şekilde Uluslararası platformda cazibe merkezi haline getirilerek,
TCDD ve Ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacak bir proje geliştirilmekte olup,
projede sahip olunan tarihi doku ve özelliklerin korunması öncelikli ilkemizdir.
SORU 2- Haydarpaşa garının ve çevresinin olası bir çevre değişikliği tren
seferleriyle ilgili olarak değişiklikler yaratacak mıdır?
CEVAP2-Gebze-Haydarpaşa-Sirkeci-Halkalı Banliyö Hatlarının İyileştirilmesi
ve Boğaz Tüp Geçişi (MARMARAY) Projesi İnşaatı'nın tamamlanma tarihi olarak
planlanan 28 Nisan 2009 tarihinden itibaren Haydarpaşa Gan, tren trafiğine açık
olmayacaktır.
SORU 3- Tren seferlerinin devamlılığı açısından Haydarpaşa Gar'ı nasıl bir
önem taşımaktadır?
CEVAP 3- MARMARAY Projesinin tamamlanması ile Haydarpaşa Gar'ı tren
trafiğine açık olmayacak ancak, demiryolu işletmeciliğinde bir aksama da
olmayacaktır.
SORU 4- Haydarpaşa gannın yapısının değiştirilmesiyle ilgili çalışmalarınız
var mıdır? Bu yönde projelendirilmiş çalışmalarınız hangi aşamadadır?
CEVAP 4- 4234 sayılı Yasanın geçici 5. maddesi ile Haydarpaşa Gar ve Liman
sahasında arazilerin TCDD'ye devri öngörülmüş olup, tapu devir işlemleri devam
etmektedir.
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Yasa ile bölgenin her ölçekteki imar planım yapmaya, yaptırmaya,
değiştirmeye, re'sen onaylamaya ve her türlü ruhsatı vermeye Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı yetkili kılınmıştır, İmar planı işlemleri TCDD Genel Müdürlüğü tarafından
yapılacak olup, onay için Bayındırlık ve İskan Bakanlığına gönderilecektir. Bu
çerçevede halihazırda haritalar tamamlanmış ve imar planı çalışmalarına başlanmıştır.
SORU 5- Varsa bu çalışmalar neleri içermektedir?
CEVAP 5- Yukarıda da açıklandığı üzere, harita çalışmaları tamamlanmış
olup, imar planı yapım çalışmalarına başlanmıştır. Projenin kapsamı Haydarpaşa Gar
ve Liman sahasıdır.
SORU 6- Basında değişik zamanlarda yer alan yazılarda, Haydarpaşa'nın
ticaret merkezine dönüştürüleceği söylemleri yer almaktadır. Bu yöndeki çalışmaların
amacı nedir?
CEVAP 6- MARMARAY projesi'nin tamamlanması ile Haydarpaşa Gar'ı ve
çevresi, tren işletmeciliği açısından atıl konuma gelmiş olacaktır. İstanbul
metropolünde son derece önemli niteliklere sahip olan Haydarpaşa Gar sahasının
bulunduğu konum ve taşıdığı özellikler değerlendirilmek suretiyle, Kamu
kaynaklannı kullanmadan, Hazine garantisi olmadan, bölgenin Ulusal ekonomiye
kazandırılması temel amaç olarak hedeflenmiştir.
SORU 7- Böyle bir çalışma ile ilgili olarak gerekli kuruluşlardan uygun görüş
alınmış mıdır?
CEVAP 7- TCDD tarafından yürütülen diğer projeler gibi bu konudaki
çalışmalar da ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinelt bir şekilde yürütülmektedir.
SORU 8- Haydarpaşa'nın sahip olduğu özellik ve zenginliklerin daha etkin
kullanımı, bu bölge yok edilmeden ve tarihi dokusu bozulmadan sağlanamaz mı? Bu
konuda neler yapmayı planlıyorsunuz?
CEVAP 8- Haydarpaşa Gar'ı ve çevresi için geliştirilmekte olan projede, ulusal
ekonomiye katkı ile birlikte bölgenin tarihi dokusunun korunması öncelikli hedeftir.
Uygulanacak proje ile tarihi doku korunacaktır.
SORU 9- Tren seferlerinin daha iyi düzeye getirilmesi ve hızlı tren seferlerinin
yeniden başlatılmasıyla ilgili söylemlerinizin olduğu bir dönemde, Haydarpaşa
garının tren seferlerine kapatılma olasılığının olduğu böyle bir çalışmaya
yaklaşımınız ne yöndedir?
CEVAP 9- Temeli Sayın Başbakanımız tarafından atılarak inşaat çalışması
başlatılmış bulunan kısa adı MARMARAY olan projenin tamamlanması ile
Haydarpaşa Gar'ı ve çevresi işlevsiz kalmış olacaktır. Bölgenin atıl olarak tutulması
yerine, tarihi dokusu bozulmadan uluslararası ticaret, kültür, sanat, kongre ve turizm
merkezleri olarak kullanılmak üzere düzenlemeler yapmak suretiyle hizmete
sunulmasının Ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlayacağı aşikardır.
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11.- İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL'un, TürkTelekom ile bir Amerikan firması arasındaki
görüşmelere ilişkin Başbakandan sorusu ve Ulaştırma Bakam Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/4916)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın sayın Başbakan tarafından YAZILI olarak yanıtlanması için
gerekli işlemin yapılmasını saygılarımla arz ederim, 11.02.2005

Kemal ANADOL /
İzmir Milletvekili
CHP Grup Başkanvekili
Sayın Suat ÇAĞLAYAN 10 Şubat 2005 tarihli Yeni Asır gazetesindeki köşesinde,
7 Şubat 2005 tarihli Washington Post gazetesinde Yuki Nogushi imzasıyla çıkan yazıdan
alıntı yaparak; Xyrous adlı bir Amerikan firmasının Türkiye'de internet yoluyla ucuz telefon
görüşmesi sistemi kurmak için Türk TelekomMa nasıl görüşmeler yaptığını ve bu
görüşmelerin gerçekleşmesi için 'iş bitirici bir Türk işadamının' nasıl aracılık yaptığım
anlatmıştır.
1) Türkiye, Xyrous Communications LLC adlı Amerikan şirketi aracılığıyla internet
üzerinden ucuz telefon ağına girmiş midir?
2) Amerika Birleşik Devletlerinin kontrolünde olan bu telefon ağının Türkiye'de de
kurulması için Türk Telekom ile Xyrous firması arasında yapılan görüşmelere katılan
uzmanlar kimlerdir?
3) Xyrous adlı firma İle Türk Telekom arasında gerçekleşen ilk görüşmelerin
uzamasının ve sonuçlanmamasının altında yatan nedenler nelerdir?
4) Türk Telekom ile Xyrous firması arasını yapılan görüşmelere daha sonra aracılık
eden ve Washington Post gazetesindeki yazıda 'iş bitirici' olarak nitelenen Türk işadamı
kimdir?
5} Bu işadamının Adalet ve Kalkınma Partisi" ne olan yakınlığı nedir?
6) Türk Telekom ile Xyrous firması arasında gerçekleşen ilk görüşmelerde, Xyrous
firmasının önüne konan koşullar ile, 'iş bitirici' Türk işadamının bu firmaya sağladığı koşullar
arasında ne gibi farklılıklar vardır?
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T.C.
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

SAYI : B. I I . O.APK. 0.10.01.21. / E A / - ^ 1 8 /
! ' l l l S l |
KONU : İzmir Milletvekili
Sayın Kemal ANADOL'un
yazılı soru önergesi
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
İLGİ;a)TBMM Başkanlığının 21.02.2005 tarih ve A.01.O.GNS.O.10.O0.02-7/49169381/29046 sayılı yazısı.
b)Başbakanlığın 03.03.2005 tarih ve B.02.0.KKG-0.12/106-423-3/952 sayılı yazısı.
İzmir Milletvekili Sayın Kemal ANADOL tarafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen ve
Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını
tensip ettikleri 7/4916-9381 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim.

ötrfSlfYILDIRIM
Ulaştırma Bakanı
İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN K E M A L A N A D O L ' U N
7/4916-9381 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI
Sayın Suat Ç A Ğ L A Y A N 10 Şubat 2005 tarihli Yeni Asır gazetesindeki
köşesinde, 7 Şubat 2005 tarihli Washington Post gazetesinde Yuki Nogushi
imzasıyla çıkan yazıdan alıntı yaparak; Xyrous adlı bir Amerikan
firmasının
Türkiye'de internet yoluyla ucuz telefon görüşmesi sistemi kurmak için Türk
Telekom'Ia nasıl görüşmeler yaptığını ve bu görüşmelerin gerçekleşmesi için "iş
bitirici bir Türk işadamının" nasıl aracılık yaptığını anlatmıştır.
SORU 1- Türkiye, Xyrous Communications LLC adlı Amerikan şirketi
aracılığıyla internet üzerinden ucuz telefon ağına girmiş midir?
SORU 2- Amerika Birleşik Devletlerinin kontrolünde olan bu telefon ağının
Türkiye'de de kurulması için Türk Telekom ile Xyrous firması arasında yapılan
görüşmelere katılan uzmanlar kimlerdir?
SORU 3 - Xyrous adlı firma ile Türk Telekom arasında gerçekleşen ilk
görüşmelerin uzamasının ve sonuçlanmamasının altında yatan nedenler nelerdir?
S O R U 4~ Türk Telekom ile Xyrous firması arasında yapılan görüşmelere
daha sonra aracılık eden ve Washington Post gazetesindeki yazıda "iş bitirici"
olarak nitelenen Türk işadamı kimdir?
SORU 5- Bu iş adamının Adalet ve Kalkınma Partisi'ne olan yakınlığı
nedir?
SORU 6- Türk Telekom ile Xyrous firması arasında gerçekleşen İlk
görüşmelerde, Xyrous firmasının önüne konan koşullar ile, "iş bitirici" Türk
işadamının bu firmaya sağladığı koşullar arasında ne gibi farklılıklar vardır?
CEVAP: Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğünün;
Communications
LLC
şirketi
ile,
halihazırda
herhangi
bir
bulunmamaktadır.
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12.- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR'ın, Diyanet İşleri Başkanlığının suni fertilizasyonla ilgili açıklamasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/4935)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Aşağıdaki soruların Sağlık Bakam Recep Akdağ tarafından yazılı olarak
yanıtlanması için gereğini arz ederim.
Saygılarımla,

1.

2.

3.
4.

Prof.Dr.Mehmet Neşşan
CHP Denizli Milletvekili
14.02.2005
Diyanet İşleri Başkanlığının suni fertilizasyonda eş dışı kişinin yumurta veya sperm
hücresinin kullanılmasının zina olarak kabul edildiğine dair açıklamasını nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Bugüne kadar "tüm dünyada uygulanan bu tıbbi yöntemi" uygulattırmış olan
insanları zinacı olarak ilan etme anlamına gelen bu açıklamayı, bilim adamı sıfatınızla
düzelttirmek için bir girişim başlatacakmısımz?
Çağdaş dünyanın kullandığı bilimsel tıp yöntemlerinin ülkemizde de uygulanması
kararını verirken bu açıklamayı dikkate alacakııusınız?
AB Ülkelerinde yaygın uygulanan ve Başbakanın Avrupa'ya sağlık hizmeti satacağım
dediği günlerde buna benzer açıklamalar. Sağlıkta Dönüşüm yaklaşımınızı nasıl
etkileyecektir?
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması
Genel Müdürlüğü
ANKARA

Sayı: B100AÇS0110000-5040 - g a . O
Konu: Yazdı soru önergesinin
cevaplandırılması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

I 8 HART 2005

İLGİ: 21 Şub^t 2005 tarih ve A.01.0.GÎMS.0.10.00.02-9369 sayılı yazıları.
Denizli Milletvekili Sayın Mehmet NEŞŞAR tarafından, Diyanet İşleri
Başkanlıgınıd "Suni Fertilizasyon" la ilgili açıklamasına ilişkin olarak Bakanlığımca
cevaplandırılması tensip olunan yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte
sunulmaktadır.
Arz ed|erim.

Prof.Dr. Recep AKDAĞ
Sağlık Bakanı
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Denizli Milletvekili Sayjn Mehmet NEŞŞAR' in "Diyanet İşleri Başkanlığı' run suni
fertilizasyonla ilgili açıklamalarına" dair 7/4935 sıra sayılı yazılı soru önergesinin
cevabıdır:
Soru 1) Diyanet İşleri Başkanlığının suni fertilizasyonda eş dışı kişinin yumurta
veya sperm hücresinin kullanılmasının zina olarak kabul edildiğine dair
açıklamasının nasıl değerlendiriyorsunuz?
Cevap 1) Çocuk sahibi olamayan evli çiftlerden tıbben uygun görülenlerin
"Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri" aracılığıyla çocuk sahibi olmalarının
sağlanmasına yönelik, uygulamanın esasları, bu çalışmayı yapacak merkezlerin
açılması, denetlenmesi ve benzeri konular,, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Teme]
Kanunu ile 181 sayılı Bakanlığımız Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun
H ü k m ü n d e Kararnameye dayanılarak çıkarılan ve 21 Ağustos 1987 tarih ve 19551
sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri
Yönetmeliği" nde düzenlenmiştir.
1987 yılından itibaren yürürlükte olan söz konusu Yönetmeliğin 1 inci
maddesinde; "çocuk sahibi olamayan evli çiftlerden tıbben uygun görülenlerin "bu
yöntemlerden yararlanabileceği belirtilmiş olup; aynı yönetmeliğin 17 nci
Maddesinde "kendilerine üremeye yardımcı tedavi uygulanan adaylardan alman
yumurta ve spermler ile elde edilen embriyoların, bir başka maksatla veya başka
adaylarda....kullanılması, uygulanması ve bu yönetmelikte belirtilenlerin dışında her
ne maksatla olursa olsun bulundurulması, kullanılması, nakledilmesi ve satılması
yasaktır" hükmü yer almaktadır.
Soru 2) Bugüne kadar "tüm dünyada uygulanan bu tıbbi yöntemi" uygulattırmış
olan insanları zinacı olarak ilan etme anlamına gelen bu açıklamayı, bilim adamı
sıfatınızla düzelttirmek için bir girişim başlatacakmısınız?
Cevap 2) Yukarıda belirtilen hüküm çerçevesinde, ülkemizde evli çiftler dışında
sperm, yumurta veya embriyo transferi hukuken mümkün değildir.
Konunun tıbbi yönünün değerlendirilmesinin yanısıra sosyal ve hukuki açıdan
da ele alınması gerekmektedir. Ülkemizdeki hukuki zemin ve halen uygulanmakta
olan Medeni Kanun açısından bakıldığında; soy bağının oluşması, babalık hakkı ve
yükümlülükleri ve miras konularında da büyük güçlükler ortaya çıkabilecek
niteliktedir. Bu konuda düzenleme yapılırken hukuk ve tıp alanındaki bilim
adamlarından görüş alınmıştır.
Soru 3) Çağdaş dünyanın kullandığı bilimsel tıp yöntemlerinin ülkemizde de
uygulanması kararını verirken bu açıklamayı dikkate alacakmısımz?
Cevap 3) Ülkemizde, dünya' daki gelişmiş ülkeler düzeyindeki teknoloji kullanılarak
çocuk sahibi olmak isteyen evli çiftlere hizmet verilmesini sağlanmasına
çalışılmaktadır.
Soru 4) AB ülkelerinde yaygın uygulanan ve Başbakanın Avrupa' ya sağlık
hizmeti satacağım dediği günlerde buna benzer açıklamalar. Sağlıkta Dönüşüm
yaklaşımınızı nasıl etkileyecektir?
Cevap 4) Ülkemizdeki uygulamalar AB ülkelerinin önemli bir kısmındaki
uygulamalara
paraleldir.
Bu
alandaki
uygulamalar
sağlıkta
dönüşüm
çalışmalarımızda herhangi bir olumsuz değişikliğe neden olmayacaktır.
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13.- Balıkesir Milletvekili Orhan SÜR'ün, 22 nci Yasama Döneminde yurtdışına görevli giden
milletvekillerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sorusu ve Türkiye Büyük Millet
Meclisi Başkanvekili ismail ALPTEKÎN'in cevabı (7/4945)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Aşağıdaki sorularımın T B M M Başkanlığınca yazılı olarak
yanıtlanmasını arz ederim.Saygılarımla.
O r h a n S5t>R
B d l ı k n i r 1Vfl||etv«k«li

IVIeclis b a ş k a n ı m ı z ı n v e b a k a n l a r ı m ı z ı n y u r t d ı ş ı z i y a r e t l e r i n e g e n e l d e
b e r a b e r l e r i n d e bir g u r u p milletvekilli ile çıktıkları b i l i n m e k t e d i r .
3.Kasım.2002 Seçimlerinden bu yana Meclis Başkanımız ve
B a k a n l a r ı m ı z ı n y u r t d ı ş ı g e z i l e r i n e k a t ı l a n v e T B M !M t a r a f ı n d a n g ö r e v l i
sayılan;
1- K a ç milletvekilimiz vardır v e kaçar kez y u r t dışına b u şekilde
çıkmışlardır?
2 - ICiminle b e r a b e r v e hangi tarihlerde kaç g ü n l ü k gezilere
katılmışlardır?
3 - H e r gezi için ayrı ayrı milletvekiUerimize y a p ı l a n ö d e m e l e r n e d i r ?
4- B u tür görevlendirmeler için yapılan ^ B İ a m ö d e m e nedir?
T.C.
TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI
GENEL SEKRETERLİĞİ
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
KAN.KAR.MD.
Sayı: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4945-9416/29114

2 8 -0J- 2005

Konu:
Sayın Orhan SÜR
Balıkesir Milletvekili
İLGİ: 15.2.2005 tarihli yazılı soru önergeniz.
22 nci Yasama Döneminde yurtdışına görevli giden milletvekillerine ilişkin ilgi
önergenizde yer alan sorularınız ekte cevaplandırılmıştır.
Bilgilerinizi rica ederim.
Saygılarımla.
F.K.I.F.R

1 - Soı uların cevaplan (\ sayfa)
2 - TRMTVf Başkanının resmi ziyaretlerine ilişkin cetvel.
3.- Raşbakan ve bakanlasın resmi ziyaretlerine ilişkin cetvel.

İşrfîail ALPTEKİN
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanvekili

Ek-1
T.C-

TÜRJKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I
G E N E L SEKRETERLİĞİ
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
- 1CEVAPLAR:
Cevap 1, 2, 3, 4.- 3.11.2002-7.2.2005 tarihleri arasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanırun (Ek-2), Başbakanın ve bakanlann (Ek-3) yurtdışı eiyaretlcrine katılan
milletvekillerinin isimleri, hangi tarihlerde ve nerelere gittiklerine ilişkin bilgiler ekte
gösterilmiştir.
Başkanlığımızca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının yurtdışı ziyaretlerine iştirak
eden milletvekillerine yasal harcırahları ve yollukları ödenmektedir.
Bakanların yurtdışı seyahatlerine katılan milletvekillerine ise Türkiye Büyük Millet
Meclisince herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.
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Amasya MV
Çorum MV
Özel uçak.
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İGoTevYeri. İGorev tarihleri.
Hindistan
15-21/12/2002
Hindistan
15-21/12/2002
. Hindistan
15-21/12/2002

2003 YILI
Bülent ARINÇ
TBMM Başkanı
Dengir Mir Mehmet FIRA Mersin MV
Hüseyin KANSU
İstanbul MV
Mahmut DUYAN
Mardin MV
ULAŞIM Gideri.
özel uçak.

Bosna-Herse
Bosna-Herse
Bosna-Herse
Bosna-Herse

28-30/04/2003
28-30/04/2003
28-30/04/2003
28-30/4/2003

Bülent ARINÇ
Hacı BİNER
Hasan AYDIN
Telat KARAPINAR
ULAŞIM Gideri.

TBMM Başkam
VanMV
İstanbul MV
Ankara MV

Japonya
Japonya
Japonya
Japonya

31/05-07/06/2003
31/05-07/06/2003
31/05-O7/06/2003
31/05-07/06/2003

Bülent ARiNÇ
Enin ŞİRİN
Erda! KARADEMİR
Erdoğan KAPLAN
Mehmet Asım KULAK
Mehmet DÜLGER
Mehmet ERASLAN
Mehmet Fehmi UYANIK
Mehmet GÜNER
Mehmet KÜÇÜKAŞIK
Nihat ERİ
Niyazi PAKYÜREK
OnurÖYMEN
Osman SEYFİ
Süleyman TURGUT
Şükrü ELEKDAĞ
Tevfik ENSARİ
Ufuk ÖZKAN
Yüksel ÇAVUŞOĞLU
ULAŞIM Gideri.

TBMM Başkanı
İstanbul MV
İzmir MV
Tekirdağ MV
Bartın MV
Antalya MV
Hatay MV
Diyarbakır MV
Bolu MV
Bursa MV
Mardin MV
Bursa MV
İstanbul MV
Nevşehir MV
Manisa MV
İSuâribu! ı «IV
İzmir MV
Manisa MV
Karaman MV
Uçak

KKTC
KKTC
KKTC
KKTC
KKTC
KKTC
KKTC
KKTC
KKTC
KKTC
KKTC
KKTC
KKTC
KKTC
KKTC
İC'TC
KKTC
KKTC
KKTC

13-15/01/2003
HARCIRAH TALEP ETMEMİŞTİR.
13-15/01/2003
13-15/01/2003
13-15/01/2003
13-15/01/2003
13-15/01/2003
13-15/01/2003
13-15/01/2003
13-15/01/2003
13-15/01/2003
13-15/01/2003
13-15/01/2003
13-15/01/2003
13-15/01/2003
13-15/0 1/iuuJ
13-15/01/2003
13-15/01/2003
13-15/01/2003

8ü!snt ARINÇ
Berhan ŞİMŞEK
Hasan KARA
Mehmet OZLEK
ULAŞIM Gideri

TBMM Başaknı
İstanbul MV
Kilis MV
Şanlıurfa MV
Uçak

Macaristan
Macaristan
Macaristan
Macaristan

25-27/06/2003
25-27/06/2003
25-27/06/2003
25-27/06/2003

TBMM Başkanı
İstanbul mV

Avusturya
Avusturya

19-22/01/2004
19-22/01/2004

200-1 YİLİ
Bülent ARINÇ
Anmet Sırrı ÛZBEK
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Ali Osman SALİ
İbrahim ÖZDOĞAN
Suat KILIÇ
Yaşar TÛZÛN
ULAŞIM Gideri

Balıkesir M V
Erzurum M V
Samsun M V
Bilecik MV
Uçak

Avusturya
Avusturya
Avusturya
Avusturya

19-22/01/2004
19-22/01/2004
19-22/01/2004
19-22/01/2004

Bülent ARINÇ
Enver YILMAZ
Kemal DEMlREL
Mahmut KAPLAN
Sadutlah ERGİN
ULAŞIM Gideri.

T B M M Başkanı
Ordu MV
Bursa M V
Şanlıurfa MV
Hatay M V
ö z e l uçak.

Suriye
Suriye
Suriye
Suriye
Suriye

07-10/04/2004
07-10/04/2004
07-10/04/2004
07-10/04/2004
07-10/04/2004

Bülent ARINÇ
Atilla KART
Ertuğrul YALÇINBAYIR
Mevlüt AKGÜN
Sadık YAKUT
ULAŞIM Gideri.

TBMM Başkanı
Konya MV
Bursa MV
Karaman MV
Kayseri M V
Uçak

Fas
Fas
Fas
Fas
Fas

23-27/05/2004
23-27/05/2004
23-27/05/2004
23/27/05/2004
23-27/05/2004

Bülent ARINÇ
Ahmet KÜÇÜK
Hüseyin BAYINDIR
İbrahim Hakkı AŞKAR
Mehmet DANIŞ
Nevzat PAKDlL
ULAŞIM Gideri.

TBMM Başkanı
Çanakkale MV
Kırşehir MV
Afyon MV
Çanakkale MV
T B M M Başkanvekil i
Uçak

Almanya
Almanya
Almanya
Almanya
Almanya
Almanya

13-18/06İ/2004
13-18/0€)/2004
13-18/Of j/2004
13-18/0i5/2004
13/18/03/2004
13-18/06/2004

Bülent ARINÇ
TBMM Başkanı
Feyzi BERDlBEK
Bingöl MV
Ahmet Gökhan SARİCA Kırklareli MV
ULAŞIM
Uçak.

İtalya
İtalya
İtalya

25-28/01/2005
25-28/01/20005
25-28/01/2005

Bülent ARINÇ
Ahmet BÜYÜKKAŞLAR
Dursun AKDEMİR
Orhan TAŞ
Süleyman BÖLÜNMEZ
Zekeriya AKINCI

TBMM Başkanı
Konya MV
İğdır MV.
Sivas MV
Mardin MV
Ankara MV

Azerbaycan
Azerbaycan
Azerbaycan
Azerbaycan
Azerbaycan
Azerbaycan

06-09/02/2005

Vi'-r^-1 A P T A M T Û C ;

13-İTMV.

A?;a-br>.vcan

ULAŞİM

ü z e l uçak.

2005 YILI

06-09/02/2005
06-09/02/2005
KATİLMADİ
06-09/02/2005

•(3 Kasım 2002-7 Şubat 2005 tarihleri arası T B M M Başkanı'nın yurtdışı ziyaretleri için
bütçeden yapılan harcama toplamı YTL'ye çevrilmiştir.)
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BAKAN
DEVLET BAKANI
KURŞAD TU2MEN
ENER. VE TABİ KAY. BAK.
HİLMİ GÜLER

MİLLETVEKİLİ - İLİ
ŞABAN DİŞÜ-SAKARYA
EGEMEN BAĞIŞ-İSTANBUL
ÖMER ÇELİK-ADANA
SAUH KAPUSUZ-ANKARA
MEHMET DULGER-ANTALYA
EMİN BİLGİÇ-ISPARTA
NAZIM EKREN-İSTANBUL

TARİH
23.12,2002-24.12.2002

ZİY
2G

ULAŞTIRMA BAK.
BİNALI YILDIRIM

OSMAN ASLAN-DİYARBAKIR
AHMET UZER-GAZİANTEP

22.12.2003-26.12.2003

5G

DIŞİŞLERİ BAK. VE BAŞ.YRD. MEVLUT ÇAVUŞOGLU-ANTALYA
ABDULLAH GUL
SABRI VARAN-GUMUŞHANE
TANER YILDIZ - KAYSERİ
SİNAN YERLİKAYA-TUNCELİ

15.12.2003-21.12.2003

7G

SAĞLIK BAKANI
RECEP AKDAĞ

NEVZAT DOĞAN-KOCAELİ
YAŞAR YAKIŞ-DUZCE

8.12.2003-11.12.2003

4G

BAŞBAKAN

ÖMER ÇELİK-ADANA
EGEMEN BAĞIŞ-İSTANBUL
ŞABAN DİŞLİ-SAKARYA

11.12.2003-14.12.2003

4G

SAĞLIK BAKANI
RECEP AKDAĞ

BAYRAM ÛZÇELIK-BURDUR

17.12.2003-19.12.2003

3G

MİLLİ EG.BAK.
HÜSEYİN ÇELİK

HİKMET OZDEMİR-ÇANKIRI

8.12.2003-12.12.2003

5G

BAŞBAKAN

YAŞAR YAKIŞ-DUZCE
ÖMER ÇELİK-ADANA
EGEMEN BAĞIŞ-İSTANBUL
ŞABAN DİŞLİ-SAKARYA
HALUK İPEK-ANKARA
MEHMET DULGER-ANTALYA

15.11.2003

1G

MEHMLT GUNER-BOLU
FARUK ÇELİK-BURSA
HÜSEYİN BESU-ISTANBUL
MEHMET B. DENİZOLGUN-İSTANB JL
İBRAHİM R.ÛZAL-İSTANBUL
NÜKHET HOTAR-İZMİR
SELAMİ YİĞİT-KARS
KULVETUR.BAK.
ERHLAN MUMCU

ZULFU DEMİRBAĞ-ELAZlG
MEHMET SARI-GAZİANTEP
ABDURREZZAK ERTEN-İZMİR
MEHMET YILDIRIM-KASTAMONU
NİYAZİ OZCAN-KAYSERİ
RECEP YILDIRIM-SAKARYA

10.11.2003-13.11.2003

4G

BAŞBAKAN

ÖMER ÇELİK-ADANA
EGEMEN BAGIŞ-İSTANBUL
ŞABAN DİŞU-SAKARYA
AKİFGULLE-AMASYA
REMZİYE OZTOPRAK-ANKARA
AGAH KAFKAS-ÇORUM
MUZAFER GULYURT-ERZURUM
ZEKİ KARABAYIR-KARS
ZİYAEDDİN AKBULUT-TEKİRDAG

21.10.2003-23.10.2003

3G

SAN. VE TİC. BAK.
ALİ COŞKUN

NEVZAT YALÇINTAŞ-İSTANBUL

18.10.2003-20.10.2003

3G

MİLLİ EG.BAK.
JHUSEYİN ÇELİK

TAYYAR ALTIKULAÇ-İSTANBUL

19.11.2003-22.11.2003

4G

[DIŞİŞLERİ BAK. VE BAŞ.YRD. YAŞAR YAKIŞ-DUZCE
ABDULLAH GUL

21.10.2003-22.10.2003

2G

BAŞBAKAN

15.10.2003-18.10.2003

4G

ÖMER ÇELİK-ADANA
EGEMEN BAĞIŞ-İSTANBUL

MİMET-ÇUBUKÇU-İSTANBUL
MAZIM EKREN-İSTANBUL
BAŞ 3AKAN

DMER ÇELİK-ADANA
EGEMEN BAGIŞ-İSTANBUL
NİMET ÇUBUKÇU-İSTANBUL
NAZIM EKREN-İSTANBUL
ŞABAN DİŞLİ-SAKARYA

BAŞBAKAN

ÖMER ÇEUK-ADANA
EGEMEN BAGIŞ-İSTANBUL
ŞABAN DİŞLİ-SAKARYA
HÜSEYİN BESLİ-İSTANBUL

1

1.9.2003-3.9.2003

3GU

3.10.2003-4.10.2003

2GU

|

BAŞBAKAN

BÜLENT GEDİKLİ-ANKARA
FARUK ÇELİK-BURSA
EGEMEN BAĞIŞ-lSTANBUL
ŞABAN DİŞÜ-SAKARYA
NAZIM EKREN-İSTANBUL

19.9.2003-22.9.2003

4GU

DEVLET BAKAN!
KÜRŞADTUZMEN

HALİL OZYOLCU-AĞRI
AHMET İNAL-BATMAN
M.NEZİR NASIROGLU-BATMAN
MUSTAFA ELİTAŞ-KAYSERİ
SELAHATTİN DAG-MARDİN

30.9.2003-2.10.2003

3G

BAŞBAKAN

ÖMER ÇEUK-ADANA
EGEMEN BAGIŞ-İSTANBUL
NAZIM EKREN-İSTANBUL

5.9.2003-7.9.2003

3G

BAŞBAKAN

ÖMER ÇELİK-ADANA
EGEMEN BAĞIŞ-İSTANBUL
ŞABAN DİŞLİ-SAKARYA
NAZIM EKREN-İSTANBUL
NIMET ÇUBUKÇU-İSTANBUL

31.08.2003

1G

ULAŞTIRMA BAK.
BİNAU YILDIRIM

MUSTAFA TUNA-ANKARA

7.9.2003-14.9.2003

8 U

BAY. VE İS.BAK
ZEKİ ERGEZEN

ABDURRAHİM AKSOY-BİTLİS
NECATI CETİNKAYA-ELAZIĞ
HÜSEYİN KANSU-İSTANBUL
CUNEYİT KARABIYIK-VAN

11.8.2003-13.8.2003

3G

BAŞBAKAN

ÖMER CELİ K-ADANA
EGEMEN BAGIŞ-İSTANBUL
ŞABAN DİŞU-SAKARYA
FARUK KOCA-ANKARA
SEMİHA OYÜŞ-AYDIN
YAŞAR YAKIŞ-DUZCE
FATMA ŞAHİN-GAZİANTEP
İBRAHİM ÖZAL-ISTANBUL
GÜLSEREN TOPUZ-İSTANBUL
NAZIM EKREN-ISTANBUL

1.7.2003-2.7.2003

2G

BAŞBAKAN

AYHAN ZEYNEP TEKİN-ADANA
REMZİYE OZTOPRAK-ANKARA
MUSTAFA ILICALI-ERZURUM
HAUDEINCEKARA-ISTANBUL
ILYAS ÇAKIR-RİZE
ŞABAN DİŞU-SAKARYA

11.7.2003-12.7.2003

2G

KUL.VE TUR. BAK.
ERKAN MUMCU

HÜSEYİN BESLİ-ISTANBUL
SÜLEYMAN GUNDUZ-SAKARYA

27.6.2003-30.6.2003

4G

BAŞBAKAN

ÖMER ÇELİK-ADANA
EGEMEN BAGIŞ-İSTANBUL
ŞABAN DİŞU-SAKARYA
REHA DENEMEÇ-ANKARA
AHMET RIZA ACAR-AYDIN
M.MEHDI EKER-DİYARBAK1R
ALİ İ8İŞ-İSTANBUL

12.6.2003-17.6.2003

6G

HUSI-YİNBESLİ-İSTANBUL
NAZIM EKREN-İSTANBUL
BAŞBAKAN

OME=l ÇELİK-ADANA
EGEMEN BAĞIŞ-İSTANBUL
YAŞAR YAKIŞ-DUZCE

20.6.2003-21.6.2003

2G

DEVLET BAKA Yİ
MEHMET AYDIN

MEHMET EMİN BİLGİÇ-ISPARTA

13.6.2003-15.6.2003

3G

ÇAL. VE SOS. 3UV. BAK.
MURAT BAŞESGIOGLU

BAYFIAM MERAL-ANKARA
MAH :UZ GULER-BİNGOL
AGAH KAFKAS-ÇORUM
BEKİ =t BOZDAĞ-YOZGAT

3.6.2003-19.6.2003

17

BAŞBAKAN

OMEA ÇELİK-ADANA
EGEMEN BAĞIŞ-İSTANBUL
MEHMET DULGER-ANTALYA
HÜSEYİN BESÜ-ISTANBUL
CENGİZ KAPTANOGLU-İSTANBUL

09.05.2003

1G

DEVLET BAKANI
GULDALAKŞIT

ZEYNEP K. USLU-JSTANBUL

26.5.2003-27.5.2003

2G

İULAŞTIRMA BAK.
BİNALI YILDIRIM

MUSTAFA ILICAU-ERZURUM
MEVLUT ÇOŞKUNER-ISPARTA
MUHARREM DOGAN-MARDİN

22.4.2003-25.4.2003

4G

BAŞBAKAN

ÖMER ÇELİK-ADANA
EGEMEN BAĞIŞ-İSTANBUL

B.4.2003-9.4.2003

2G

TURİZİM BAKANI
GULDALAKŞIT

NACİ ASLAN-AĞRI
REHA DENEMEÇ-ANKARA
NAZIM EKREN-İSTANBUL
ADEM BAŞTURK-KAYSERİ
MUSTAFA DEMİR-SAMSUN

7.3.2003-11.3.2003

5G

1

ASİM AYKAN-TRABZÖN
TURİZİM BAKANI
GÜLDALAKŞİT

AYHAN ZEYNEP TEKfN-ADANA
AHMET YAŞAR- AKSARAY
KEMAL DEMİREL-BURSA
İBRAHİM KÖŞDERE-ÇANAKKALE
SUAT KILIÇ-SAMSUN

26.3.2003-29.3.2003

4

İMDAT SUTLUOĞLU-RİZE

İMDAT SÜTLUOĞLU-RİZE

16.3.2003-23.3.2003

8

ULAŞTIRMA BAK.
BİNALI YILDIRIM

M.MUSTAFA AÇIKALIN-İSTANBUL

23.3.2003-27.3.2003

5

DEV LET BAKANI
KÜFŞADTÜZMEN

ABDULLAH VELİ SEYDA-ŞIRNAK

19.2.2003-22.2.2003

4

DEVLET BAKANI
ÎKURŞADTUZMEN

NURETTİN AKTAŞ-GAZİANTEP
MAHMUT DURDU-GAZİANTEP
MEHMET SAR1-GAZİANTEP
AHMET UZER-GAZİANTEP
MUSTAFA EYİCEOGLU-MERSIN
ABDULLAH VEU SEYDA-SIRNAK

31.1.2003-2.1.2003

3

İÇİŞLERİ BAKANI
ABDÜLKADİR AKSU
DIŞİŞLERİ BAK. VE BAŞ.YRD.
YAŞAR YAKIŞ
KULTUR BAKANI
HÜSEYİN ÇELİK
iENER.VETABlKAY.BAK.
M.HİLMİ GÜLER

REHA DENEMEÇ-ANKARA
NURETTİN CANİKLİ-GİRESUN
EGEMEN BAGlŞ-lSTANBUL
İDRİS N. ŞAHİN-İSTANBUL
ŞABAN DlŞU-SAKARYA

7.1.2003-11.1.2003

5

1
DEV.ET BAKANI
ALİ BABACAN
D EV _ET BAKANI
KURŞADTÜZMEN
ULAŞTIRMA BAK.
BİN/,Lİ YILDIRIM
TUR 'ZİM BAKANI
GULDALAKŞİT

1
jÛMER ÇEÜK-ADANA
EGEMEN BAĞIŞ-İSTANBUL
ŞABAN DİŞLİ-SAKARYA
REHA DENEMEÇ-ANKARA
M.İHSAN ARSLAN-DİYARBAKIR
İNURETTİN CANİKLİ-GIRESUN
HÜSEYİN BESÜ-İSTANBUL
NAZIM EKREN-İSTANBUL
İBRAHİM OZAL-İSTANBUL
VAHİT ERDEM-KIRIKKALE
FARUK OZAK-TRABZON

BAŞI3AKAN

13.1.2003-17.1,2003

5G

ÖMER ÇELİK-ADANA
EGEMEN BAĞIŞ-İSTANBUL

27.5.2004- 29.5.2004

3G

DEVLET BAKANI
MEHMET AYDIN

M.SAİT YAZICIOĞLU-ANKARA
ŞABAN DİŞLİ-SAKARYA

28.5.2004-1.62004

5G

BAŞBAKAN

ÖMER ÇELİK-ADANA
EGEMEN BAĞIŞ-İSTANBUL
ŞABAN DİŞLİ-SAKARYA
M.NURI AKBULUT-ERZURUM
HÜSEYİN BESLMSTANBUL
AVNİ DOGAN-KAHRAMANMARAŞ
HÜSNÜ ORDU -KÜTAHYA

20.5.2004-21.5.2004

2G

BAŞBAKAN

ÖMER ÇELİK-ADANA
EGEMEN BAĞIŞ-İSTANBUL
ŞABAN DİŞLİ-SAKARYA

01.05.2004

1G

1

jSAGUK BAKANI
RECEP AKDAG

ALI ARSLAN-MUĞLA

16.5.2004-19.5.2004

4G

BAŞBAKAN

ÖMER ÇELIK-ADANA
EGEMEN BAGİŞ-ISTANBUL

26.4.2004-28.4.2004

3G

ŞABAN DİŞLİ-SAKARYA
AKİF GÜLLE-AMASYA
HÜSEYİN BESU-İSTANBUL
EYÜP FATSA-ORDU
BAŞBAKAN

ÖMER ÇELİK-ADANA
EGEMEN BAGIŞ-İSTANBUL
ŞABAN DİŞLİ-SAKARYA

20.4.2004-21.4.2004

2G

BAŞBAKAN

ÖMER ÇELİK-ADANA
EGEMEN BAGIŞ-İSTANBUL
ŞABAN DİŞLİ-SAKARYA
REHA DENEMEÇ-ANKARA
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU-ANTALYA
FATMA ŞAHİN-GAZİANTEP
HÜSEYİN BESU-İSTANBUL
İBRAHİM OZAL-İSTANBUL
G ÜLSER EM TOPUZ-ISTANBUL
ABDULKAOİR KART-RlZE

11.4.2004-14.4.2004

4G

BAŞBAKAN

ÖMER ÇELİK-ADANA
EGEMEN BAGIŞ-İSTANBUL
YAŞAR YAKIŞ-DÜZCE

29.3.2O04 31.3.2004

3GU

BAŞBAKAN

ÖMER ÇELİK-ADANA
EGEMEN BAGIŞ-İSTANBUL
ŞABAN DİŞU-SAKARYA
M. EMİN MURAT BİLGİÇ-ISPARTA

1.4.2004-3.4.2004

3G

BAŞBAKAN

ÖMER ÇEUK-ADANA
EGEMEN BAGIŞ-İSTANBUL
YAŞAR YAKIŞ-DUZCE
MEHMET DULGER-ANTALYA

25.4.2004-26.4.2004

2 GÜ

SANVETİCBAK
ALİ COŞKUN

REHA DENEMEÇ-ANKARA
SONER AKSOY-KUTAHYA

16.32004-18.3.2004

3GU

İHASAN ALİ ÇELİK-SAKARYA
KUL.VE TUR. BAK.
ERKAN MUMCU

AHMET YAŞAR- AKSARAY
ALİ AYDINLIOGLU-BALIKESIR
KEMAL DEMİREL-BURSA
AHMET UZER-GAZİANTEP
TAYYAR ALTIKULAÇ-ISTANBUL
'AVNİ DOGAN-KAHRAMANMARAŞ
MUHARREM DOĞAN-MARDİN
HÜSEYİN OZCAN-MERSİN
ORHAN SEYFI TERZİBAŞIOĞLU-MUĞLA

12.3.2004-15.3.2004

DEV, BAK. VE BAŞ.YRD.
ABDULLATİF ŞENER

MUSTAFA OZTÜRK-SİNOP
M.YAŞAR OZTURK-YOZGAT

6.4.2004-8.4.2004

SAĞLIK BAKANI
RECEP AKDAG

NEVZAT DOGAN-KOCAELİ

15.4.2004-18.4.2004

MUHARREM KARSLI-fSTANBOL

4.3.2004-7.3.2004

REHA DENEMEÇ-ANKARA

25.22004-29.2.2004

DEVLET BAKANI
KURŞADTUZMEN
DEV. BAK. VE BAŞ.YRD.
ABDULLATİF ŞENER

DIŞİŞLERİ BAK. VE BAŞ.YRD. , MUSTAFA OZYURT-BURSA
ABDULLAH GUL
FATMA ŞAHIN-GAZİANTEP
NEVZAT YALÇINTAŞ-ISTAN8UL

23.2.2004-26.2.2004

DEVLET BAKANI
KURŞAD TUZMEN

AHMET YENİ-SAMSUN

24.2.2004-27.2.2004

MİLLİ EG.BAK.
HUSEYÎN ÇELİK

TEMEL YILMAZ- GÜMÜŞHANE

7.3.2004-10.3..2004

DIŞİŞLERİ BAK. VE BAŞ.YRD. ŞABAN DİŞLİ-SAKARYA
ABDULLAH GUL
|

4.2.2004-6.2.2004

BAŞBAKAN

ÖMER ÇELİK-ADANA
EGEMEN BAĞIŞ-İSTANBUL
ŞABAN DİŞU'SAKARYA
REHA DENEMEÇ-ANKARA

23.1.2004-24.1.2004

2G

MİLLİ EG.BAK.
HÜSEYİN ÇELİK

BURHAN KIUÇ-ANTALYA

5.1.2004-8.1.2004

4G

DIŞİŞLERİ BAK. VE BAŞ.YRD.
ABDULLAH GUL

CEMAL KAYA-AGRI
TEMEL YILMAZ- GÜMÜŞHANE
TAYYAR ALTIKULAÇ-İSTANBUL

9.1.2004-11:1.2004

3G

BAŞBAKAN

ÖMER ÇELİK-ADANA
EGEMEN BAĞIŞ-İSTANBUL

25.1.2004-1.2.2004

BG

ULAŞTIRMA BAK.
BİNALI YILDIRIM

MUSTAFA OZTÜRK-SİNOP
ÖMER ÇELİK-ADANA

20.1.2004-21.1.2004

2G

BAŞBAKAN

EGEMEN BAGİŞ-ISTANBUL
ŞABAN DJŞLI-SAKARYA
CANAN ARITMAN-İ2MIR
İSMAİL KATMERCMZMİR
SONER AKSOY-KUTAHYA
HASAN ALI ÇELİK-SAKARYA
HALUK KOÇ-SAMSUN

7.2.2004-10.2.2004

4G

SANVETICBAK
ALİ COŞKUN

NEVZAT YALÇINTAŞ-İSTANBUL

17.1.2004-18.1.2004

2G

MALİYE BAKANI
KEMAL UNAKITAN

İBRAHİM KOŞDERE-ÇANAKKALE

14.1.2004-15.1.2004

2G

BAŞBAKAN

ÖMER ÇELİK-ADANA
EGEMEN BAĞIŞ-İSTANBUL
ŞABAN DİŞU-SAKARYA

17.1.2004-19.1.2004

3G

İASIM KULAK- BARTIN
CENGİZ KAPTANOĞLU-ISTANBUL
DEV. BAK. VE BAŞ.YRD
M.AU ŞAHİN

AHMET İNAL-BATMAN

03.01.2004

1

BAŞBAKAN

ÖMER ÇEUK-ADANA
EGEMEN BAĞIŞ-1STANBUL
ŞABAN DİŞU-SAKARYA

8.1.2004-10.1.2004

3G

BAŞBAKAN

ÖMER ÇEUK-ADANA
EGEMEN BAGIŞ-İSTANBUL
ŞABAN DİŞU-SAKARYA
HALUK İPEK-ANKARA
ALI IBİŞ-ISTANBUL
M.AU OZPOLAT-1STANBUL
IDRİS N. ŞAHİN-ISTANBUL
ZEYNEP K. USLU-ISTANBUL
HAYATI YAZICI-İSTANBUL
NİHAT ERJ- MARDİN
OSMAN ÇOŞKUNOGLU-UŞAK
MEHMET KARTAL-VAN

1812.2004-20.12.2004

3G

BAŞBAKAN

ÖMER ÇEUK-ADANA
EGEMEN BAGIŞ-İSTANBUL
ŞABAN DİŞU-SAKARYA

15.12.2004-17.12.2004

3G

BAŞBAKAN

ÖMER ÇEUK-ADANA
EGEMEN BAGIŞ-İSTANBUL
ŞABAN DİŞU-SAKARYA
TUNCAY ERCENK-ANTALYA
SADULLAH ERGİN-HATAY
YÜKSEL CAVUŞOGLU-KARAMAN
ABDULLAH ÇETİNKAYA-KONYA
NURİ ÇILINGİR-MANİSA

22.12.2004-23.12.2004

2G

[MUHARREM DOGAN-MARDIN

SABAHATTİN CEVHEHİ-ŞANLIURFA
BAŞBAKAN

ÖMER ÇELİK-ADANA
ŞABAN DİŞLI-SAKARYA

9.12.2004-10.12.2004

2G

DEVLET BAKANI
KURŞADTÜZMEN

ATILA EMEK-ANTALYA
ŞERİF BİRİNÇ-BURSA
HASAN OZYER-MUGLA

6.12.2004-9.12.2004

4G

D E M E T BAKANI
KUFIŞADTUZMEN

HÜSEYİN EKMEKCİOGLU-ANTALYA
FETANI BATTAL-BAYBURT
SABAHATTİN YILDIZ-MUŞ
FAZLI ERDOGAN-ZONGULDAK

23.11.2004-26.11.2004

4G

SAMVETİCBAK
ALİ COŞKUN

ATİLLA BAŞOGLU-ADANA
NECATI CETİNKAYA-ELAZIG
ABDULLAH VELİ SEYDA-ŞIRNAK

27.11.2004-1.12.2004

5G

BAŞBAKAN

ÖMER ÇEÜK-ADANA
EGEMEN BAGIŞ-İSTANBUL
YAŞAR YAKIŞ-DUZCE
H.MURAT MERCAN-ESKtŞEHİR

16.11.2004-17.11.2004

2G

DEVLET BAKANI
BEŞİR ATALAY

İSMAİL ALPTEKİN-ANKARA
KEMAL SAĞ-ADANA
HALİL ÜNLÜTEPE-AFYON
NACİ ASLAN-AGRI
HAMZA ALBAYRAK-AMASYA
HACI İBRAHİM KABARİK-BARTİN
M.AÜ SUÇİN-BATMAN
FAHRETTİN POYRAZ-BİLECİK
R.KERİM ÖZKAN-BURDUR
METİN KAŞIKOGLU-DUZCE
MEHMET IŞIK-GİRESUN
RECEP OZEL-ISPARTA
MEHMET SEKMEN-İSTANBUL

16.11.2004-18.11.2004

3G

İALİ OGÜTEN-KARABUK
MUSTAFA DURU-KAYSERİ
RAMAZAN CAN-KIRIKKALE
VELİ KAYA KİUS
EYÜP AYAR'KOCAEÜ
İZZET CETİN-KOCAELİ
ORHAN ERDEM-KONYA
ERDOĞAN OZEGEN-NİĞDE
D.MEHMET KASTAL-OSMANİYE
AYHAN SEFER USTUN-SAKARYA
CAHİT CAN-SİNOP
FERAMUS ŞAHİN-TOKAT
KÜLT. VE TUR. BAK
ERKAN MUMCU

MEVLUT ÇOŞKUNER-ISPARTA
ALI IBİŞ-ISTANBUL
ERDAL KARADEMfR-İZMİR
HASAN ÖZYER-MUGLA
MUSTAFA DEMİR-SAMSUN
ORHAN TAŞ-SİVAS
HALİL KAYA-VAN

9.11.2004-12.11.2004

4G

BAŞBAKAN

EGEMEN BAĞIŞ-ISTANBUL
ÖMER ÇEÜK-ADANA
SABAN DİŞU-SAKARYA

28.10.2004-29.10.2004

2G

BAŞBAKAN

ÖMER ÇEÜK-ADANA
EGEMEN BAGİS-İSTANBUL

19.10.2004-21.10.2004

3G

BAŞBAKAN

ÖMER ÇELİK-ADANA
EGEMEN BAĞIŞ-ISTANBUL
NİMET ÇUBUKCU-ISTANBUL

22.9.2004-23.9.2004

2G

İBAŞBAKAN

ÛMER ÇELİK-ADANA
EGEMEN BAGİS-İSTANBUL
ŞABAN DİŞU-SAKARYA
YAŞAR YAKIŞ-DUZCE

2.10.2004-3.10.2004

2G

İAKİFGULLE-AMASYA
H.MURAT MERCAN-ESKİŞEHİR
GÜLSEREN TOPUZ-İSTANBUL
ZEKERİYA AKÇAM-IZMİR
NÜKHET HOTAR GOKSEL-IZMİR
IVAHIT ERDEM-KIRIKKALE
BAŞ3AKAN

ÛMER ÇELİK-ADANA
EGEMEN BAĞIŞ-İSTANBUL

5.10.2004-7.10.2004

3G

BAŞBAKAN

ÖMER ÇELİK-ADANA
ŞABAN DIŞU-SAKARYA
AHMET İNAL-BATMAN
İRFAN GUNDÜZ-İSTANBUL
NİYAZI OZCAN-KAYSERI

27.8.2004-29.8.2004

3G

BAŞBAKAN

ÖMER ÇELİK-ADANA
EGEMEN BAĞIŞ-İSTANBUL
ŞABAN DIŞU-SAKARYA

13.9.2004-14.9.2004

2G

DIŞİŞLERİ BAK. VE BAŞ.YRD.
ABDULLAH GUL

OSMAN AKMAN-ANTALYA
M.EMİN TUTAN-BURSA
MEHMET S.KESİMOGLU-KIRKLARELİ

8.9.2004-13.9-2004

6G

MİLLİ EG.BAK.
HÜSEYİN ÇELİK

MUHARREM KARSLI-İSTANBUL

25.8.2004-29.82004

5G

BAŞBAKAN

ÖMER ÇELİK-ADANA
EGEMEN BAGIŞ-ISTANBUL
ŞABAN DİŞÜ-SAKARYA
ALI KUÇÜKAYDIN-ADANA
KENAN ALTUN-ARDAHAN
ENSAR OĞÜT-ARDAHAN
ADEMTATLI-GİRESUN
M.SAİT ARMAĞAN-ISPARTA

11.8.2004-12.8.2004

2G

Y.SELAH ATTIN BEYRİBEY-KARS
I.SAMİ TANDOGDU-ORDU
ENGİNALTAY-SİNOP
I.HAKKIIJİRÜK-ŞIRNAK
BAŞBAKAN

EGEMEfv'BAĞIŞ-fSTANBUL

13.08.2004

1G

8AY. VE IS.BAK.
ZEKİ ERGEZEN

MAHMUT KAPLAN-ŞANLIURFA
ABDULLAH VELİ SEYDA-ŞIRNAK

18.8.2004-23.8.2004

6G

MİLLİ EG.BAK.
HÜSEYİN ÇELİK

OSMAN KILIÇ-SİVAS

22.7.2004-27.7.2004

6G

BAŞBAKAN

ÖMER ÇEÜK-ADANA
EGEMEN BAGIŞ-İSTANBUL
ŞABAN DİŞLİ-SAKARYA
AKİF GUUE-AMASYA
CAVİT TORUN-DİYARBAKIR
SERPİL YILDIZ-İZMİR
MUSTAFA UNALDI-KONYA

19.7.2004-21.7,2004

3G

BAŞBAKAN

ÖMER ÇELİK-ADANA
6.7.2004-7.7.2004
EGEMEN BAĞIŞ-İSTANBUL
MUZAFFER R. KURTULMUŞOGLU-ANKARA
İBRAHİM KÖŞDERE-ÇANAKKALE
HÜSEYİN BESU-ISTANBUL
SERPİL YILDIZ-İZMİR
MUSTAFA UNALDI-KONYA
MEHMET ÇERÇİ-MANİSA
FERAMUS ŞAHİN-TOKAT

2G

DIŞİŞLERİ BAK. VE BAŞ.YRD. RESUL TOSUN-TOKAT
ABDULLAH GÜL

2.7.2004-4.7.2004

3G

MİLLİ EG.BAK.
İHUSEYİN ÇELİK

24.6.2004-28.6.2004

5G

MEHMET ÇİÇEK-YOZGAT

BAŞBAKAN

EGEMEN BAĞIŞ-İSTANBUL
ÖMER ÇELİK-ADANA
ŞABAN DİŞLİ-SAKARYA

8.6.2004-13.6.2004

6G

BAŞBAKAN

ÖMER ÇELİK-ADANA
EGEMEN BAGİŞ-ISTANBUL
ŞABAN DİŞLİ-SAKARYA
TUNCAY ERCENK-ANTALYA
HACI İBRAHİM KABARIK-BARTIN
İRFAN R. YAZICIOGLU-DİYARBAKIR
YÜCEL ARTANTAŞ-IĞDIR
SINAN OZKAN-KASTAMONU
BEŞIR HAMİDI-MARDİN

15.6.2004-16.62004
17.6.2004-18.6.2004

2G
2G

SAĞLIK BAKANI
RECEP AKDAG

MEDENİ YILMAZ-MUŞ

22.6.2004-25.62004

4G

ÇALIŞMA VE SOS. GüV. BAK. MAHFUZ GULER-BİNGOL
MURAT BAŞESGİOGLU
HÜSEYİN TANRIVERDİ-MANİSA
FERAMUS ŞAHIN-TOKAT

1.6.2004-17.6.2004

17

ENER. VE TABI KAY. BAK.
M.HİLMİ GÜLER
ORMAN BAKANI
OSMAN PEPE

NEJAT GENCAN-EDIRNE
SONER AKSOY-KUTAHYA

1.6.2004-4.6.2004

4G

DEVLET BAKANI
KURŞAD TUZMEN

AKİF GULLE-AMASYA
MUSTAFA TUNA-ANKARA
NURETTİN AKTAŞ-GAZİANTEP
MEHMET SARI-GAZİANTEP
FATMA ŞAHİN-GAZİANTEP
AHMET UZER-GAZİANTEP
ZÜHEYİR AMBER-HATAY
FUAT ÇAY-HATAY
GÖKHAN DURGUN-HATAY

295.2004-2.6.2004

5G

MEHMET ERASLAN-HATAY
MEHMET SOYDAN-HATAY
İSMAİL SOYLU-HATAY
ABDULAZIZYAZAR-HATAY
NEVZAT PAKDİL-KAHRAMANMARAŞ
HASAN KARA-KİLİS
SELAHATTIN DAĞ-MARDİN
NİHAT ERİ- MARDİN
M.BEŞİR HAMİDİ-MARDİN
VAHİT CEKMEZ-MERSİN
AU OKSAL-MERSİN
MEHMET SARI-OSMANİYE
ŞUKRU UNAL-OSMANİYE
ZÜLFİKAR İZOL-ŞANLIURFA
MAHMUT KAPLAN-ŞANLIURFA
M.ATİLLA MARAŞ-ŞANLIURFA
M. VEDAT MEUK-ŞANLIURFA
A.MUFİT YETKİN-ŞANLIURFA
DEVLET BAKANI
GULDAL AK$IT

AYHAN ZEYNEP TEKİN-ADANA
NEVİN GAYE ERBATUR-ADANA
İNCİ OZDEMİR-İSTANBUL

28.2.2005-11.3.2005

12

BAŞBAKAN

ÖMER ÇELİK-ADANA
EGEMEN BAGIŞ-İSTANBUL
ŞABAN DİŞLİ-SAKARYA

21.2.2005-22.2.2005

2G

BAŞBAKAN

ÖMER ÇEÜK-ADANA
EGEMEN BAĞIŞ-İSTANBUL
FERİDUN F. BALOGLU-ANTALYA
HÜSEYİN KANSU-1STANBUL
HAKKI ÜLKU-İZMİR
MEHMET YILMAZCAN-KAHRAMMARAŞ
AUM TUNÇ-UŞAK

15.2.2005-17.2.2005

3G

DEVLET BAKAM
KURÇAO TUZMEN

MEHMET OZYOL-ADIYAMAN
MESUT DEGER-DİYARBAK1R
ÜNAL KACIR-İSTANBUL

15.2.2005-18.2.2005

4 G

BAŞBAKAN

ÖMER ÇELİK-ADANA
EGEMEN BAGIŞ-İSTANBUL
AKİFGULLE-AMASYA
AHMET KOCA-AFYONKARAHİSAR
M.MESUT OZAKCAN-AYDIN
VAHİT KİLER-BITLİS
EKREM ERDEM-ISTANBUL
FATİH ARIKAN-KAHRAMANMARAŞ
ŞUKRU AYALAN-TOKAT
NADİR SARAÇ-ZONGULDAK

5.2.2005-10.2.2005

6 G

SAN. VETİC.BAK.
ALI COŞKUN

FAZLİ ERDOGAN-ZONGULDAK

4.2.2005-8.2.2OO5

5G

DIŞİŞLERİ BAK. VE BAŞ.YRD.
ABDULLAH GUL

OSMAN KAPTAN-ANTALYA
HAMİT TAŞÇI-ORDU
M.FARUK BAYRAK-ŞANLfURFA

1.2.2005-6.2.2005

6G

BAŞBAKAN

ÖMER ÇELİK-ADANA
HÜSEYİN BESLI-ISTANBUL
ORHAN ERASLAN-NİĞDE

10.1.2005-12.1.2005

3G

BAŞBAKAN

ÖMER ÇELİK-ADANA
EGEMEN BAGIŞ-İSTANBUL

26.1.2005-30.12005

5G

KUL. VE TUR. BAK
ERKAN MUMCU

ERTUĞRUL YALÇINBAYIR-BURSA
MİRAÇ AKDOGAN-MALATYA
MEHMET ERDEMİR-YOZGAT

9.1.2005-12.1.2005

4 G

(DIŞİŞLERİ BAK. VE BAŞ.YRD. VAHİT KIRİŞCI-ADANA
ABDULLAH GÜL
ŞEVKET GURSOY-ADIYAMAN
GÖKHAN DURGUN-HATAY
ALİ İBİŞ-İSTANBUL
ALİSEZAL-KAHRAMANMARAŞ
TANER YILDIZ-KAYSERİ
A.ERDEM CANTİMUR-KÜTAHYA
HÜSEYİN TANRIVERDI-MANİSA

3.12005-7.1.2005

£G
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14.- Edirne Milletvekili Rasim ÇAKIR'ın, Şeker Kurumunun kapatılmasına ve bazı iddialara
ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/4974)
TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakam Sayın Ali COŞKUN, tarafından yazılı
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.
f]

Rasim ÇAKI
Edirne Milletvekili

A

1) Şeker Kurumu ve Hizmet biriminin kaldırılması yönünde bağlayıcılığı olan herhangi
bir uluslar arası taahhüdünüz var mı?

2) T.C. Hükümetinin Bakanlıkları veya kurumlanndan herhangi birisinin Şeker
Kurumunun lüzumsuz olduğuna dair resmi bir görüşü var mı?
3) Şeker Kurulundaki NBŞ, PANKOBÎRLÎK, En büyük özel Şeker Fabrikası
Temsilcisinin dışanya alınarak şeker sektörü dışından ancak ziraatla ilgisi varmış gibi
gösterilenlerin dahil edildiği ve Sanayi Bakanlığı bünyesinde yeni ve özerk olmayan
bir kurul oluşturma çalışmanız var mı?
4) Özelleştirilen Kütahya Şeker Fabrikasının ortağı Torunlar Gıda ile bir ilişkiniz var mı?
Kütahya Şeker Fabrikasının Özelleştirilmesinden sonra hisselerin bir kısmının AKP
milletvekillerinden birinin kardeşine devredildiğini biliyor musunuz? Enerji
yolsuzluğuna benzer işadamı-siyasetçi özelleştirme idaresi bürokratları üçgeni olabilir
mi? Enerji yolsuzluğunda adı geçen Milletvekilinin Kütahya Şeker Fabrikası ile ilgisi
var mı?
5) Şeker Kurumunun görevine son verildikten sonra Bakanlığınıza nişasta bazlı şeker
kota arttırım talebi oldu mu ? Olduysa hangi şirketler?
6) Nişasta sütü ve fruktoz şurubunun tatlandırıcı kapsamından çıkarılmasına yönelik bir
çalışmanız var mı ?
7) Nişasta Bazlı Tatlandırıcıların katı madde esasına göre değerlendirilmesine yönelik bir
çalışmanız var mı?
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T.C
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

SAYI : B 14.0.BHİ 0 1 - i h<-\
KONU : Yazılı Soru Önergesi

*

3

MART

20D5

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
İLGÎ : 15.02.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4974- 9457/29198 sayılı yazınız
Edirne Milletvekili Rasim ÇAKIR'ın "Şeker Kurumunun kapatılmasına ve bazı
iddialara" ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/4974) esas nolu yazılı soru
önergesine ilişkin cevabımız ekte takdim edilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

AU C O Ş
Sanayi v e T i c a r e t

E D İ R N E MİLLETVEKİLİ SAYIN RASİM Ç A K I R ' I N
YAZILI S O R U ÖNERGESİNE İLİŞKİN C E V A P L A R I M I Z
C E V A P 1 : Hükümetimizce veya Bakanlığımızca, Şeker Kurumu ve Hizmet birimlerinin
kaldırılmasına yönelik herhangi bir uluslararası taahhütte bulunulmamıştır.
C E V A P 2 : Şeker Kanununun Geçici 8 inci maddesine ilişkin olarak Bakanlığımızca ilgili
tüm kamu kurum ve kuruluşlarından görüş alınmıştır. Bu görüşlerin hemen hemen
tamamında, önerilen süreler değişmekle birlikte Kurumun gerekli olduğu noktasında görüş
birliği bulunmaktadır. Bakanlığımızca bu görüşler de dikkate alınarak hazırlanan ve
Başbakanlığa gönderilen yazıda. Şeker Kurumu ve organlarının görev, yetki ve görev
süresinin 31/12/2007 tarihine kadar uzatılması yönünde öneride bulunulmuştur.
C E V A P 3-6-7: 2004/8330 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla 31.12.2004 tarihi itibariyle Şeker
Kurumu ve hizmet birimlerinin görevinin sona erdirilmesi nedeniyle doğan boşluğun
doldurulması, Şeker
Kanununun uygulanması sırasında ortaya çıkan sorunların
çözümlenmesi ve kanunla Şeker Kurumuna verilen görevlerin başka bir idari bünye içinde
yerine getirilmesi amacıyla
Şeker Kanununda değişiklik yapılması için kanun taslağı
üzerinde çalışılmaktadır. Henüz kanun tasanshaline gelmemiştir.
C E V A P 4 : Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.'de bulunan %50 oranındaki kamu hissesi 23
Milyon 820 Bin A B D Dolan bedelle en yüksek teklifi veren Torunlar A.Ş.'ne satılmıştır. Bu
şirketle hiçbir ilgim yoktur. Torunlar A.Ş. tarafından satın alınan Kütahya Şeker Fabrikası
A.Ş.'nin hisselerinin bir bölümünün daha sonra başkalarına devredilmesi özelleştirme
işlemleri dışındadır.
C E V A P S : Kota artırım talebi konusunda Bakanlığımıza, gerek şeker üreten çeşitli şirketler
ve bunların demekleri, gerek şekerli mamul üreten çeşitli şirketler ve bunların dernekleri
tarafından değişik zamanlarda birçok başvuru olmuştur.
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15.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞIMŞEK'in, ÇAYKUR Genel Müdürlüğü İdarî ve Sosyal İş
ler Daire Başkanının görevden alınmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri
Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı (7/4978)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından
yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 17.02.2005

Berhan ŞİMŞEK
İstanbul Milletvekili
\- Ç A Y K U R Genel Müdürlüğü İdari ve Sosyal İşler Daire Başkanı Sabit
Çelik'in, 6 Kasım 2004 tarihinde Rize'de gerçekleştirdiğiniz bir
toplantıda Ç A Y K U R Toplantı salonuna AKP bayrakları asılmasına izin
vermediği için görevden alındığı iddiaları doğru mudur? Bîr bürokrat için
iktidarda olsa bile bir siyasi partinin bayrağını astırmaması göreve
getirilme, görevde yükselme ve görevden alınma gerekçesi olabilir mi?
2- Bu görevden alma gerekçesi; kadrolaşma iddialarına ilişkin yaptığınız
değerlendirmelerde söylediğiniz "ehliyetli ve liyakatli
olduğunu
düşündüğümüz insanları göreve getirmeye çalışıyoruz"
sözüyle
uyuşmakta mıdır?
3- Kamu kurum ve kuruluşlarında, bu kuruluşların toplantı salonu, dinlenme
tesislerinde bir partinin partinin gövde gösterisine dönüşen toplantılar
düzenlemesi, bir partinin bayraklarının asılması, yurttaşların gözünde
Lamu kurum ve kuruluşlarının tarafsızlığını yitirmesine yol açmaz mı?
T.C.
TARIM V E KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
Araştırma Planlama ve Koordinasyon
Kurulu Başkanlığı

ı Q ,

Sayı
Konu

29 MART 2005

:KDD.SÖ.1.01/* ö Z O
: Yazılı Soru önergesi
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ

: Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 15.03.2005 tarih ve
B.02.0.KKG.0.12/106-424-6/1192 sayılı yazısı

İlgi yazı ekinde alınan Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'e ait 7/4978 esas nolu yazılı soru
önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim.

\Ar
Sami GÜÇLÜ
Bakan

EKLER:
1 - Görüş II 4978
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: Berhan ŞİMŞEK
İstanbul Milletvekili
: 7/4978

SORU 1. ÇAYKUR Genel Müdürlüğü fdari ve Sosyal İşler Daire Başkanı Sabit
Çelik'in, 6 Kasım 2004 tarihinde Rize'de gerçekleştirdiğiniz bir toplantıda ÇAYKUR
Toplantı salonuna AKP bayrakları asılmasına izin vermediği için görevden alındığı
iddiaları doğru mudur? Bir bürokrat için iktidarda olsa bile bir siyasi partinin bayrağını
astırmaması göreve getirilme, görevde yükselme ve görevden alınma gerekçesi
olabilir mi?
CEVAP 1. Adı geçenin bir siyasi partinin bayrağını asmadığı gerekçesiyle görevden
alındığı yönündeki iddialar doğru değildir. Tamamen hizmetin gereği olarak mevzuat
çerçevesinde yapılan bir görev değişikliğidir.
SORU 2. Bu görevden alma gerekçesi; kadrolaşma iddialarına ilişkin yaptığınız
değerlendirmelerde söylediğiniz "ehliyetli ve liyakatli olduğunu düşündüğümüz
insanları göreve getirmeye çalışıyoruz" sözüyle uyuşmakta mıdır?
CEVAP 2. ÇAYKUR Genel Müdürlüğü'nde kadrolaşma şeklinde hiçbir atama söz
konusu değildir. Her türlü görevden alma ve atamalar hizmetin gereği olarak
mevzuatlar çerçevesinde yapılmaktadır.
SORU 3. Kamu kurum ve kuruluşlarında, bu kuruluşların toplantı salonu, dinlenme
tesislerinde bir partinin, partinin gövde gösterisine dönüşen toplantılar düzenlemesi,
bir partinin bayraklarının asılması, yurttaşların gözünde kamu kurum ve kuruluşlarının
tarafsızlığını yitirmesine yol açmaz mı?
CEVAP 3. ÇAYKUR Yönetim Kurulunun 10.12.1999 tarih ve 274 sayılı kararı
uyarınca, Merkez ve Taşra ünitelerinde bulunan sosyal tesisler, talep edilen sosyal
konulu toplantılar ve etkinlikler için bedeli ödenmek koşulu ile tahsis edilmektedir. Bu
karar çerçevesinde salon tahsisine kamu tüzel ve özel kuruluşların yazılı olarak
müracaat etmeleri sonucu gerekli izin verilmektedir.
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16.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN'ın, Et ve Balık Ürünleri AŞ'nin faaliyetlerine
ve yeni statüsüne ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/4980)
TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
A n a y a s a v e İç l ü z o k g e r e ğ i n c e a ş a ğ ı d a k i s o r u l a r ı m ı n B a ş b a k a n
S a y ı n R e c e p T a y y i p Erdoğan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını
arz e d e r i m .

R a m a z a n K.errm Ö z k a n
Burdur Milletvekili
Ü l k e m i z hayvancılığının geliştirilmesine yönelik olarak
1952
y ı l ı n d a Ticaret B a k a n l ı ğ ı n a bağlı olarak kurulan EBK. k ı s a bir s u r e d e
s e k t ö r ü n e n b ü y ü k et entegre şirketi k o n u m u n a gelmiştir.
20.05.1992
tarihli B a k a n l a r K u r u l u kararı ite
özelleştirme
k a p s a m m a alınan kurum. YUksek Planlama Kurulunun
22.01.1993
t a r i h l i k a r a r ı i l e "r%t v e B a l ı k Ü r ü n l e r i A . Ş " h a l i n e d ö n ü ş t ü r ü l m ü ş o l u p
b u g ü n i ç i n "7 k o m b i n a i l e f a a l i y e t l e r i n i s ü r d ü r m e k t e d i r .
A n o n i m Ş i r k e t o l a r a k hi/.ıtıet v e r d i ğ i g ü n d e n ş i m d i y e k a d a r
h i ç b i r karlı d ö n e m g e ç i r m e y e n k u r u m a 6 9 0 t r i l y o n T l , .
kaynak
aktarıldığı
belirtilerek,
günümüzdeki
konumu
itibarıyla
ülke
h a y v a n c ı l ı ğ ı n a d e s t e k t e n öte köstek olur bir h a l e g e l d i ğ i ö z e l l e ş t i r m e
İdaresi
B a ş k a n l ı ğ ı n c a hazırlanan raporda da belirtilmiştir.
Aynı
raporda E B K ' n u n o yıllardaki
yönetim kadrolarının yeteneksiz v e
>cıci'^.z o l m a l a r ı n ı n k u r u m u n bu g ü n k ü k o n u m a g e l m e s i n d e e n ö n e m l i
unsur o l d u ğ u bildirilmiştir.
Bu
g ü n ülkemîir hayvancılığının geliştirilnıesi
ve
yeniden
y a p ı l a n d ı r ı l m a s ı a m a c ı y l a k u r u m u n altı k o m b i n a s ı n ı n ( E r z u r u m , V a n ,
B i n g ö l . D i y a r b a k ı r , A n k a r a - S i n c a n v e S a k a r y a > T a r ı m v e K.öyişleri
Bakanlığına bağlanması konusu gündeme gelmektedir.
El ve B a l ı k Orünleri A . Ş . ' nin kuruluş a m a ç l a r ı n d a n
ilki
" K a s a p l ı k h a y v a n , et, b a l ı k v e k ü m e s h a y v a n l a r ı n ı a l m a k , s a t m a k ithal
e t m e k , işleyerek m a m u l h a l i n e getirmek, yan ürünleri ü r e t m e k , bunları
m u h a f a z a e t m e k , iç v e dış p i y a s a d a satarak d e ğ e r l e n d i r m e k v e halkın
beslenmesine yardımcı olmak"tır. B u amaçlarının da bağlı bulunduğu
kurum genel müdürlüğünün tensiplerinde olduğu v e de bu amaçları
gerçekleştirmek için karlılık v e verimlilik ilkelerine bağlı kalınacağı
göz önüne alındığında;
1.

A d ı g e ç e n k o m b i n a l a r ı n ilgili şirketten ayrılarak, T a r ı m v e
TCöyişleri
Bakanlığına
bağlanmasının
ileri
dönemlerdeki
u y g u l a m a l a r d a bir takım
sıkıntılar yaratacağını d ü ş ü n ü y o r
musunuz ?

2.

B u şirket v e bağlı bulunduğu kombinaların birlikte v e m e v c u t
kurumun
tüzel
kişiliği
de
korunarak
ilgili
Bakanlığa
bağlanmasını düşünür müsünüz ?

3.

hiu s a y e d e
kurum
genel
müdürlüğünün
de
Tarım
ve
Köyişlcri B a k a n l ı ğ ı n ı n çatısı altında o l m a s ı n ı n u y g u l a n a c a k
o l a n h a y v a n c ı l ı k politikalarında yararlar s a ğ l a y a c a ğ ı n ı
ve
B a k a n l ı ğ ı n kontrol v e denetimleri ile k u r u m a y e n i bir işlerlik
kazandırılacağını düşünüyor musunuz ?

^4-. t i s k i y ö n e t i m k a d r o l a r ı n ı n b a ş a r ı s ı z o l m a l a r ı n ı n b u g ü n k ü
duruma
gelinmesinde
önemli
rol
oynamasının
ÖİB
raporlarında yer almasından hareketle, bu yeni
oluşumun
bilgili,
uzman
ve
deneyimli
yönetim
kadroları
ile
d e s t e k l e n m e s i n i n , bir z a m a n l a r s e k t ö r ü n e n b ü y ü k b ö l ü m ü n ü
t e ş k i l e d e n F2BKL' t u m d a y e n i d e n y a p ı l a n d ı r ı l m a s ı a n l a m ı n a
g e l e c e ğ i n i ve oluşturulacak bu kurumun ülke h a y v a n c ı l ı ğ ı n a
önemli katkılarda bulunacağım ve önemli oranda istihdam
o l a n a ğ ı s a ğ l a n a c a ğ ı m d ü ş ü n ü y o r m u s u n u z '?
5.

EBK.'nun yeni statüsü v e işlevi ne z a m a n netleşecektir.
konuda ne gibi çalışmalar yapılmaktadır ?
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T.C.
BAŞBAKANLIK
Ö z e l l e ş t i r m e İdaresi B a ş k a n l ı ğ ı

SAYI

• B.o2.ı.öifl.o.65.oo.oo/

4 1 7 2

2 9 Mart 2005

KONU

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
B u r d u r Milletvekili R a m a z a n K e r i m Ö Z K A N tarafından T ü r k i y e B ü y ü k Millet Meclisi
B a ş k a n l ı ğ ı n a t e v c i h edilen 7 / 4 9 8 0 e s a s sayılı y a z ı l ı s o r u ö n e r g e s i n d e y e r a l a n sorulara verilen
cevaplar aşağıda sunulmuştur;
Ülkemiz
hayvancılığının
bağlı olarak kurulan EBK
gelmiştir.

geliştirilmesine
kısa bir sürede

yönelik
sektörün

olarak 195 2 yılında Ticaret
en büyük et entegre şirketi

Bakanlığına
konumuna

20.OS.1992
tarihli Bakanlar
Kurulu Kararı ile özelleştirme
kapsamına
alınan
Yüksek Planlama
Kurulunun
22. Ol. 1993 tarihli kararı ite "Et ve Batık Ürünleri A.Ş."
dönüştürülmüş
olup hu gün için 7 kombina
ile faaliyetlerini
sürdürmektedir.

kurum
haline

Anonim
Şirket
olarak
hizmet
verdiği günden
şimdiye
kadar
hiçbir
karlı
dönem
geçirmeyen
kuruma
69Ö trilyon
TL kaynak aktarıldığı
belirtilerek,
günümüzdeki
konumu
itibariyle
ülke hayvancılığına
destekten
öte köstek
olur bir hale geldiği özeUeştirme
İdaresi
Başkanlığınca
hazırlanan
raporda
da belirtilmiştir.
Aynı raporda
EBK'nun
o
yıllardaki
yönetim
kadrolarının
yeteneksiz
ve yetersiz
olmalarının
kurumun
hu günkü
konuma
gelmesinde
en önemli unsur olduğu
bildirilmiştir.
Bu gün ülkemiz
hayvancılığının
geliştirilmesi
ve yeniden
yapılandırılması
kurumun
altı kombinasının
(Erzurum,
Van, Bingöl, Diyarbakır,
Ankara-Sincan
Tarım ve Köy işler i Bakanlığına
bağlanması
konusu gündeme
gelmektedir.

amacıyla
Sakarya)

ve

Et ve Batık Ürünleri A.Ş. 'ntn kuruluş amaçlarından
ilki "Kasaplık hayvan, et, balık ve
kümes
hayvanlarını
almak,
satmak
ithal etmek,
işleyerek
mamul
haline getirmek,
yan
ürünlerini
üretmek,
bunları muhafaza
etmek, iç ve dış piyasada
satarak değerlendirmek
ve
halkın beslenmesine
yardımcı
otmak"tır.
Bu amaçlarının
da bağlı bulunduğu
kurum
Genel
Müdürlüğünün
tensiplerinde
olduğu
ve de bu amaçları
gerçekleştirmek
için karlılık
ve
verimlilik ilkelerine bağlı kalınacağı göz önüne
alındığında;
SORU
1- Adı geçen
kombinaların
ilRİli şirketten
Bakanlığına
bağlanmasının
ileri dönemlerdeki
uygulamalarda
düşünüyor
musunuz?
SORU 2- Bu şirket ve bağlı bulunduğu
kombinaların
kişiliği de korunarak
ilgili Bakanlığa
bağlanmasını
düşünür

ayrılarak;
bir takım

Tarım
sıkıntılar

birlikte ve mevcut
müsünüz?

ve

Köyişleri
yaratacağını

kurumun

tüzel

SORU 3- Bu sayede kurum Genel Müdürlüğünün
de Tarım ve Köyişleri
Bakanlığının
çatısı altında olmasının
uygulanacak
alan hayvancılık
politikalarında
yararlar sağlayacağını
ve
Bakanlığın
kontrol ve denetimleri
ile kuruntu yeni bir işlerlik kazandırılacağını
düşünüyor
musunuz?
SORU
4- Eski
yönetim
kadrolarının
başarısız
olmalarının
bu günkü
duruma
gelinmesinde
önemli rol oynamasının
ÖİB raporlarında
yer almasından
hareketle,
bu yeni
oluşumun
bilgili, uzman ve deneyimli yönetim
kadroları
ile desteklenmesinin,
bir
zamanlar
sektörün
en büyük bölümünü
teşkil eden EBK'nun
da yeniden yapılandırılması
anlamına
geleceğini
ve oluşturulacak
bu kurumun ülke hayvancılığına
önemli katkılarda bulunacağını
ve
önemli oranda istihdam olanağı sağlayacağını
düşünüyor
musunuz?
SORU
çatışmalar

5- EBK'nun
yeni
yapılmaktadır.

statüsü

ve işlevi

ne zaman

netleşecektir.

Bu konuda

ne

gibi

CEVAPLAR
1-2-3-4-5Et v e Balık Ürünleri A.Ş.(Şirket) 2 0 . 0 5 . 1 9 9 2 tarih v e 3 0 8 8 sayılı
B a k a n l a r Kurulu Kararı ile özelleştirme k a p s a m ve p r o g r a m ı n a alınmıştır. Şirketin p o r t f ö y ü n d e
b u l u n a n i ş l e t m e ve varlıklarının ö n e m l i bir bölümü özelleştirilmiştir. Şirket hali hazırda 7 k o m b i n a
ve I işletme ile faaliyetlerini y ü r ü t m e k t e d i r . Şirkete b u g ü n e k a d a r 5 8 6 . 4 6 9 . 7 6 0 A B D Doları
k a y n a k aktarılmıştır. Şirketin bu haliyle faaliyetlerini yürütmesi e k o n o m i k a ç ı d a n sağlıklı
o l m a y a c a k t ı r . A v r u p a Birliği ile y a p ı l a n u y u m çalışmaları ç e r ç e v e s i n d e T a r ı m B a k a n l ı ğ ı s e k t ö r d e
r e g ü l a t ö r bir k u r u l u ş a ihtiyacı o l d u ğ u n u belirtmiş v e bu ç e r ç e v e d e Şirketin r e g ü l a s y o n g ö r e v i n i
bu yapısıyla y ü r ü t ü p y ü r ü t e m e y e c e g i ve/veya yeni oluşturulacak
regülasyon kuruluşunun
s a ğ l a y a c a ğ ı faydalar iki k u r u m tarafından da değerlendirilmektedir. T a r ı m B a k a n l ı ğ ı n a devir
hususunda henüz görüş oluşmamıştır.
Bilgilerinizi ve g e r e ğ i n i takdir ve tensiplerinize a r z e d e r i m .
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17.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELÎK'in, Şanlıurfa GAP Havaalanı ve Gazian
tep Havaalanı Projelerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
AbdüllatifŞENER'in cevabı (7/4988)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın R. Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı
olarak yanıtlanması hususunu bilgilerinize arz eder. Saygılar sunarım.
M. Vedat MELİK
Şanlıurfa Milletvekili
Tarihi ve doğal güzellikleri ile tanınan Güneydoğu Anadolu Projesinin merkezi
Şanlıurfa aynı zamanda bir Ortadoğu ve dünya kenti olma özelliği de
taşımaktadır. Urfa ekonomisi, son yıllarda, ticaret, sanayi, tanm ve turizm gibi
pek çok alanda önemli adımlar atmaktadır. Bütün bu olumlu unsurların
yanında, ilin ciddî ekonomik, sosyal sorunları da bulunmaktadır. Bu sorunların
aşılmasında devletin katkısına hiçbir dönemde olmadığı kadar ihtiyaç
duyulmaktadır. Şanlıurfa'nın GAP projesinin dışa açılan kapısı olduğu gerçeği
ve bir turizm merkezi olma potansiyeli de göz önüne alındığında, kentin
özellikle hava ulaşımı ile ilgili problemlerini giderici önlemler alınması gerektiği
bilindiğinden, GAP projesi ile birlikte bölgede meydana gelecek üretim
patlaması ve bunun sonucundaki ihracat potansiyelini değerlendirmek için bir
zorunluluk olan kargo taşımacılığının da yapılabileceği uluslararası bir
havalimanı inşası devam etmektedir. Şanlıurfa'nın ekonomik, sosyal, kültürel
ve turizm alanındaki gelişmesi için önemli bir basamak olacak Şanlıurfa GAP
uluslar arası hava alanı projesinin ivedilikle hizmete açılması gerekmektedir.
Buna ilişkin olarak;
SORULAR
1. Şanlıurfa GAP Havaalanı projesinde gerçekleşme oranı yüzde kaçtır?
2. 2005 yılı için Şanlıurfa GAP Havaalanı projesine ayrılan ödenek miktarı
nedir? Ayrılan ödenek ile havaalanının öngörülen sürede bitirilmesi mümkün
olabilecek midir?
3. Anlatmaya çalıştığım sebeplerden ötürü bir an önce tamamlanması elzem
olan bu projeye ek ödenek ayırmayı planlamakta mısınız?
4. Güney Doğu Anadolu Bölgesinde, Şanlıurfa GAP Havaalanı projesi dışında
devam eden başka havaalanı projeleri var mıdır? Gaziantep Havaalanı
projesine 2005 yılı için ne kadar ödenek ayrılmıştır?
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T.C.
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI

Sayı

: B.02.0.001/ O l ^ \ T- \S

2-3 /oJ/2005

Konu : 7/4988-9519 esas sayılı
yazılı soru önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
İlgi

:a)07.03.2005 tarih ve AO l. 0.GNS.0.) 0.00.02-7/4988-9519/29390 sayılı yazınız.
b)Başbakanhğın 15.03.2005 tarih ve B.02.KKG.0.12/106-424-16/1150 sayılı yazısı.

Şanlıurfa Milletvekili Sayın Mehmet Vedat MELİK tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih
edilen ve Sayın Başbakan tarafından da koordinatörlüğümde cevaplandırılması tensip olunan 7/498B9519 sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak GAP İdaresi Başkanlığının 25/03/2005
tarih ve B.02.2.GAP.0.SPİD.05.02/0937 sayılı yazısı ve eki ilişikte sunulmaktadır.
Bilgilerinize arz ederim.

Doç.Dr.Abdütlatif ŞENER
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
T.C.
BAŞBAKANLİK
Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Sayı :

B.02.2.GAP.Û.SPİD.05.02/ O Ş T ^

Ankara

Konu:

Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in
Yazılı Soru önergesi

2 5 -33-2CC5

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA
(Sayın Doç. Dr. Abdüllattf ŞENER)
İLGİ: 15.03.2005 tarih ve B.02.0.001/(01)-1082 sayılı yazınız.
İlgi yazınız ekinde talep etmiş olduğunuz Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat
Melik'in Başbakana tevcih ettiği yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar hazırlanarak ilişikte
sunulmaktadır.
Bilgilerinize arz ederim.
LKLER:
1- GAP İdaresi Başkanlığı'nın 25.03.2005 tarih ve 0937 sayılı
yazısı ve eki
EK: Soru Önergesinin cevaplan

r\j^.

/
f
\

Muammer Yaşar ÖZGÜL
Başkan
\
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Soru 1: Şanlıurfa GAP Havaalanı projesinde gerçekleşme oranı yüzde kaçtır?
Cevap 1: GAP Uluslararası Havaalanı inşaatı projesinin 2004 yılı sonu itibariyle fiziki
gerçekleşmesi % 84'tür.
Soru 2. 2005 yılı için Şanlıurfa GAP Havaalanı projesine ayrılan ödenek miktarı nedir?
Ayrılan ödenek ile havaalanının öngörülen sürede bitirilmesi mümkün olabilecek midir?
Cevap 2. Ulaştırma Bakanlığı ilgili kuruluşu Devlet Hava Meydanları işletmesi (DHMÎ)
Genel Müdürlüğü'nün 2005 yılı yatırım programında GAP Havaalanı İnşaatı projesine ayrılan
ödenek 3 milyon YTL'dir. Proje 2007 yılında tamamlanacaktır. Ancak projenin bütün olarak
tamamlanma tarihinden önce, hizmete yönelik tesislerin yapımına ağırlık verilmesi yoluyla,
havaalanı inşaatının kısmi olarak tamamlanarak biran önce hizmete verilmesine yönelik
çalışmalar da mevcuttur.
Soru 3 : Anlatmaya çalıştığım sebeplerden ötürü bir an önce tamamlanması elzem olan
bu projeye ek ödenek planlamakta mısınız?
Cevap 3: Bugün itibariyle yörenin hava ulaşım ihtiyacı herhangi bir kapasite sorunu
yaşanmaksızm Şanlıurfa Havaalanından karşılanmaktadır. Şanlıurfa GAP Havaalanı İnşaatı
ise Ülkemizin çok yönlü ve entegre projesi olan "GAP" kapsamında planlanmıştır. Bu
nedenle havaalanının bitim tarihi de GAP'ın ilgili basamaklanna uyumlu olarak tespit
edilmiştir. Ancak, söz konusu yatırımın bir an evvel tamamlanması için gerekli olması halinde
ek ödenek dahil her türlü tedbir alınacaktır.
Soru 4: Güney Doğu Anadolu Bölgesi'ndet Şanburfa GAP Havaalanı projesi dışında
devem eden başka havaalanı projeleri var mıdır? Gaziantep Havaalanı projesine 2005
yılı için ne kadar ödenek ayrılmıştır?
Cevap 4: Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Şanlıurfa GAP Havaalanı tnşaatı ve Gaziantep
Havaalanı İnşaatı dışında herhangi bir havaalanı projesi bulunmarhaktadır. Gaziantep
Havaalanı kapsamında; "Gaziantep Havaalanı Pistinin Standartlara Uygun Hale Getirilmesi"
ve "Gaziantep Havaalanı Üst Yapı İkmal İnşaatı" olmak üzere iki adet proje bulunmaktadır.
2005 yılı yatırım programı kapsamında; Gaziantep Havaalanı Pist inşaatına 2 810 000._ YTL
ve Gaziantep Havaalanı Terminal Binası İnşaatına da 4 milyon YTL ödenek ayrılmıştır.
T.C.
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başltanlıgı

* < Alaıt2005
SAYI
:B.11.0.APK.0.10.01.2l./EA/-'&O6
KONU : Şanlıurfa Milletvekili
Sayın M.Vedat MELtK'in
yanlı soru önergesi
GAP tDARESI BAŞKANLİĞİNA
Şanlıurfa Milletvekili Sayın M.Vedat MELtK'in 7/4988 sayılı yazılı soru önergesirin
cevabı hazırlanarak ekte gönderilmektedir.
Bilgilerîniîy rica ederim.

:UTH
Jakan a.
Müsteşar V.

EK :
1 Cevap formu
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ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ SAYIN M . V E D A T MELİKLİN
7/4988 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ V E CEVABI
Tarihi ve doğal güzellikleri ile tanınan Güneydoğu Anadolu Projesinin
merkezi Şanlıurfa aynı zamanda bir Ortadoğu ve dünya kenti olma özelliği de
taşımaktadır. Urfa ekonomisi, son yıllarda, ticaret, sanayi, tarım v e turizm gibi pek
çok alanda önemli adımlar atmaktadır. Bütün bu olumlu unsurların yanında, ilin
ciddi ekonomik, sosyal sorunları da bulurımaktadır. Bu sorunlarm aşılmasında
devletin
katkısına
hiçbir
dönemde
olmadığı
kadar
ihtiyaç
duyulmaktadır.Şanlıurfa'nın G A P projesinin dışa açılan kapısı olduğu gerçeği ve
bir turizm merkezi olma potansiyeli de göz önüne alındığında, kentin özellikle bava
ulaşımı ile ilgili problemlerini giderici Önlemler alınması gerektiği bilindiğinden,
G A P projesi ile birlikte bölgede meydana gelecek üretim patlaması ve bunun
sonucundaki ihracat potansiyelini değerlendirmek için bir zorunluluk olan kargo
taşımacılığının da yapılabileceği uluslar arası bir havalimanı inşası devam
etmektedir. Şanlıurfa'nın ekonomik, sosyal, kültürel ve turizm alanındaki gelişmesi
için önemli bir basamak olacak Şanlıurfa G A P uluslar arası hava alanı projesinin
ivedilikle hizmete açılması gerekmektedir.
Buna ilişkin olarak;
S O R U - 1 : Şanlıurfa G A P Havaalanı projesinde gerçekleşme oranı yüzde
kaçtır?
C E V A P - 1 : G A P Uluslar Arası Havaalanı İnşaatı projesinin 2004 yıl sonu
itibarıyla fiziki gerçekleşmesi % 84 dür..
Ş O R U - 2 : 2005 yılı için Şanlıurfa G A P Havaalanı projesine ayrılan ödenek
miktarı nedir? Ayrılan ödenek ile hava alan-nın öngörülen sürede bitirilmesi
m ü m k ü n olabilecek midir?
C E V A P - 2 : Bakanlığımız ilgili kuruluşu DHMİ G e n e f M ü d ü r l ü ğ ü n ü n 2005
yılı yatırım programında G A P Uluslararası Havaalanı İnşaatı projesine ayrılan
ödenek 3.000.000 .- YTL. dü\ Proje, 2007 yılında tamamlanacaktır. Ancak
projenin bütün olarak tamamlanma tarihinden önce, hizmete yönelik tesislerin
yapımına ağırlık verilmesi yoluyla, havaalanı inşaatının ki3mi tamamlanarak
biran önce hizmete verilmesine yönelik çalışmalarda mevcuttur.
S O R U - 3 A n l a t m a y a çalıştığım sebeplerden ötürü bir an önce tamamlanması
eîzem olan bu projeye ek ödenek ayırmayı planlamakta mısınız?
C E V A P - 3 : Bugün itibariyle yörenin hava ulaşım ihtiyacı herhangi bir
kapasite sorunu yaşanmaksızın Şanlıurfa Havaalanından karşılanmaktadır.
Şanlıurfa G A P Uluslararası Havaalanı İnsaau ise Ülkemizin çok yönlü v e enteere
projesi olan " G A P Projesi" kapsamında planlanmıştır. Bu nedenle hava alanımn
bitim tarihi de G A P Projesinin ilgili basamaklarına uyumlu olarak tespit
edilmiştir. Ancak, söz konusu y a t s ı m ı n biran evvel tamamlanması için gerekli
olması halinde ek ödenek dahil her türlü tedbir alınacaktır.
S O R U - 4 : Güney Doğu Anadolu Bölgesinde, Şanlıurfa G A P Havaalanı
projesi dışında devam eden başka hava alanı projeleri var mıdır ? Gaziantep Hava
alanı projesinde 2005 yılı için ne kadar ödenek ayrılmıştır?
C E V A P - 4 ; Güney Doğu Anadolu Bölgesinde, Şanlıurfa G A P Uluslararası
Havaalanı İnşaatı ve Gaziantep Havaalanı însaetı dışında herhangi bir havaalanı
projesi bulunmamaktadır. Gaziantep Havaalanı kapsamında;
"Gaziantep
Havaalanı Pistinin Standartlara Uygun Hale Getirilmesi" ve "Gaziantep Havaalanı
Üst Yapı İkmal İnşaatı" olmak üzere iki adet proje bulunmaktadır. 2005 yılı
yatırım, programı kapsamında; Gaziantep Havaalanı Pist İnşaatına 2.810.000.YTL. ve Gaziantep Havaalanı Terminal Binası inşaatına da 4.000.000.-YTL
ödenek ayrılmıştır.
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75.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Köy Hizmetleri
makine parkına ve çalışanların durumuna ilişkin Başbakandan
Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı (7/5025)

O :5

Konya Bölge
Müdürlüğünün
sorusu ve Tarım ve Köyişleri

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
A ş a ğ ı d a k i sorulanının B a ş b a k a n S n . R - T a y y i p E r d o ğ a n
y a z ı l ı olarak c e v a p l a n d ı n l m a s ı ı u Anayasa'nuı 9 8 v e İçtüzüğün 9 6 .
g e r e ğ i n c e s a y g ı y l a talep ederim.

tarafından
maddeleri

Atilla Kart
C H P K o n y a Milletvekili

Buindigi gibi; yapılan yasal düzenlemeyle» Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün ıi
ve Bölge Müdürlükleri, .İl özel İdare' lerine devredilmiştir. Bu kapsamda Konya'da mevcut olan
Bölge Müdürlügü'nün, makine parkı ve çalışanlarının diğer illere dağıtılacağı yolunda, hem
camiada ve hem de Konya kamuoyunda söylentiler doğmuş olup, bu konuda endişeli bir bekleyiş
sureci başlamıştır. Dağıtımla ilgili olarak yetki belirsizliğinin bulunması bu endişeleri daha da
artırmaktadır.
Konya ilinin; yüzölcüm olarak en büyük il olması, 2.5 milyon civarındaki nüfus
yapısı ve kırsal kesimin yoğunluğu göz önüne alındığında; Bölge Müdürlügü'nün mevcut olan
makine parkının yetersiz olacağını kabul etmek gerekir. Bu potansiyelin başka illere herhangi bir
şekilde kaydırılması halinde, Konya için yapılacak ve yapılması gereken hizmetlerde büyük
aksamaların dogması kaçınılmaz olacaktır.
B u gelişmeler ve değerlendirmeler ışığında, hizmetin a k s a m a m a s ı v e
verimliliğin sağlanması adına aşağıdaki hususların cevaplandırılmasını talep
e t m e k gereği doğmuştur;
1- K o n y a B ö l g e Müdürlüğü nezdinde m e v c u t olan m a k i n e parkı h a n g i
kalemlerden.
oluşmaktadır?
Bu
makine
parkının
nasıl
değerlendirilmesi
düşünülmektedir? B u parkın, başka illere gönderilmesi s ö z konusu mudur? K o n y a 2 .
B ö l g e Müdürlügü'nün m a k i n e parkının dağıtımı v e çalışanlarının görevlendirilmeleri
k o n u s u n d a yapılan çalışmalar hangi aşamadadır? B u çalışmalar hangi birimler
tarafından sürdürülmektedir?
2 - K o n y a İl v e B ö l g e Müdürlüğü nezdinde halen g ö r e v yapmakta o l a n
ç a l ı ş a n sayısı nedir? Çalışanların Vo 30-35*inin emekli olacağı yolundaki bilgiler
doğru mudur? B u takdirde m e v c u t çalışan sayısı hizmetlerin sürdürülebilmesi
bakımından yeterli olacak mıdır?
T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
Araştırma Planlama ve Koordinasyon
Kurulu Başkanlığı
Say. : KDDSÖ.1.02/ İ } <^<y
25 MART 2005
Konu: Yazılı Soru Önergesi
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
ilgi- Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlügü'nün 15.03.2OO5
tarih ve
B.02.0.KKG.0.12/106-425-12/1191 sayılı yazısı ekinde alınan, 07.03.2005 tarih ve
KAN.KAR.MD..A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5025-9581/29498 sayılı yarınız.
İlgi yazınız ekinde alınan Konya Milletvekili Atilla KART'a ait 7/5025 esas nolu yazılı
soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmuştur.
Bilgilerinize arz. ederim.

Sami GÜÇLÜ
Bakan
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YAZİLİ SORU ÖNERGESİ
Önerge Sahibi

: Atilla KART
Konya Milletvekili

Esas No

: 7/5025

Bilindiği gibi; yapılan yasal düzenlemeyle, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğümün II ve
Bölge Müdürlükleri, İl Özel İdarelerine devredilmiştir. Bu kapsamda Konya'da mevcut olan
Bölge Müdürlüğü'nun, makine parkı ve çalışanlarının diğer illere dağıtılacağı yolunda, hem
camiada ve hem de Konya kamuoyunda söylentiler doğmuş olup, bu konuda endişeli bir
bekleyiş süreci başlamıştır. Dağıtımla ilgili olarak yetki belirsizliğinin bulunması bu endişeleri
daha da artırmaktadır.
Konya ilinin; yüzölçüm olarak en büyük il olması, 2,5 milyon civarındaki nüfus yapısı
ve kırsal kesimin yoğunluğu göz önüne alındığında; Bölge Müdürlüğü'nun mevcut olan
makine parkının yetersiz olacağını kabul etmek gerekir. Bu potansiyelin başka illere herhangi
bir şekilde kaydırılması halinde, Konya için yapılacak ve yapılması gereken hizmetlerde büyük
aksamaların doğması kaçınılmaz olacaktır.
Bu gelişmeler ve değerlendirmeler ışığında, hizmetin aksamaması ve verimliliğin
sağlanması adına aşağıdaki hususların cevaplandırılmasını talep etmek gereği doğmuştur.
Soru-1-Konya Bölge Müdürlüğü nezdinde mevcut olan makine parkı hangi kalemlerden
oluşmakladır? Bu makine parkının nasıl değerlendirilmesi düşünülmektedir? Bu parkın, başka
illere gönderilmesi söz konusu mudur? Konya 2. Bölge Müdürlüğü'nun makine parkının
dağıtımı ve çalışanlarının görevlendirilmeleri konusunda yapılan çalışmalar hangi aşamadadır?
Bu çalışmalar hangi birimler tarafından sürdürülmektedir?
Cevap 1-Konya Bölge Müdürlüğü nezdinde bulunan makine park listesi 100 kalemden
oluşmakta olup, detayı ek listede gösterilmiştir. Kaldırılan Köy Hizmetleri Genel
Müdürlüğü'nun Devir İşlemlerine İlişkin Usul ve Esasların Yürürlüğe Konması Hakkında
20Ü5/8554 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 16.03.2005 tarih ve 25757 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Makine parkının değerlendirilmesi hususu, Bakanlar Kurulu
Kararı'nın 16. maddesine istinaden İl Valisi Başkanlığında kurulacak komisyon marifetiyle
yapılacaktır.
Bölge Müdürlüğünün taşınmazlarına ilişkin olarak; Maliye Bakanlığı tarafından Konya
Bölge Müdürlüğünün de içinde bulunduğu Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı 13 adet
Bölge Müdürlüğünün taşınmazları, (hizmet binası, eğitim birimleri, lojman, arazi v.b.)
kurulması düşünülen Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü'nun teşkilatlanmasında kullanılmak
üzere Tarım ve Köyişleri Bakanlığına tahsis edilmiştir.
Soru-2- Konya İl ve Bölge Müdürlüğü nezdinde halen görev yapmakta olan çalışan sayısı
nedir? Çalışanların % 30-35'inin emekli olacağı yolundaki bilgiler doğru mudur? Bu takdirde
mevcut çalışan sayısı hizmetlerin sürdürülebilmesi bakımından yeterli olacak mıdır?
Cevap 2- Konya Bölge ve İl Müdürlüğü nezdinde halen toplam 125 memur statüsünde, 937
sözleşmeli statüde olmak üzere toplam 1062 çalışan personel bulunmaktadır. Hizmetlerin
zamanında en verimli ve etkin bir şekilde sürdürülebilmesi Valilik Özel İdarelerince
sağlanacaktır.
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KÖY H1ZMLİLERİ 2 BÖLGE MUOÜRLUCÜ
MAKİNA PARK LİSTESİ
Sayfa
PLAKA

MARKASI

1

92-00046

42 AF 001

O p d Vetra

2

SN

KH NO

CİNSİ
Binek Tipi Otomobil

00-00038

42SG002

Opel Vetra

Binek Tipi Otomobil

3

92-00049

42KH790

Renault-12 Ts

Stationwg Tipi Otomobil

4

8340072

42 KU 367

Murat-Kârtai 131

Stationwfl.T)pl Otomobil

5

86-00008

42LP348

Murat-Karta» 131

Stalion wg .Tipi Otomobil

8

92-00041

42 EZ 589

Renault Toros

Stattan vrç .Tipi Otomobil
Stattan wg .Tipi Otomobil

7

92-00042

42 EZ 590

RenBultToro*

8

92-00043

42 EZ 591

Renault Toros

StaÜonwa.Tipi OtomobH

9

92-00044

42 EZ 593

Renault Toto»

Staflon wg Tipi Otomobil

10

92-00045

42 EZ 595

Renault Toros

Stattan wg .Tipi Otomobil

11

94-00000

42KV571

Renault Toros

Staüort wg Tipi Otomobil

12

85-00072

42AP7&4

Murat-Karta! 131

Statiorıvyş.Tipi Otomobil

13

77-07022

42NR795

DodgewlÛ0

Kaplı Kaçtı

14

75-05331

42FD287

Desotow100

Tek Şoför MaballiPickp

Oesoto D 100

Tek Şoför Mahalli Ffckp

15

75-05168

42 FA 655

16

84-05023

42FE047

toterDlOO

Tek Şoför Mahalli Plckp

17

02-07028

42FN037

İSUZU TFS.54M.20

Çift Şoför Mahalli Pikap

18

02-07029

42FN033

Isımı TFS54M.20

Çift Şoför Mahallî Pikap

19

02-07030

42NP503

Isuzu TPS.54H20

Çift Şoför Mahalli Pikap

20

02-07031

42NP378

buzu TFS.64M.20

Çift Şoför Mahalli Pikap

21

02-07032

42NP547

lsuzuTFS.54M.20

Çiti Ş « Ö T Mahalli Pikap

22

02-07033

42NP858

ISU2UTFS54Nİ20

Çift Şoför Mahalli Pikap

23

83-06004

42KZS96

PeugeutJ.9

MünibDs

24

82-16017

42KH791

Mcrceo:«3 0309

OtobOs

25

82-16021

42KKS21

B.M.C.Morrusi

OtobOs

26

81-16001

42KU238

B.M.CAustinTm50

Otobüs

27 ' 7B-16025

42FF939

Mercedes LK1513

Otobüs

28

03-16002

42FZ993

Peuçeut J, 9

K. Otobüs

29

03-16003

42HE076

PeugeutJ.9

K.Otobüs
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"

CİNS)
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j

Yatakhane Kamp Treyleri

YaîaWıaneKampJrejrteri_J
Yatakhane Kamp Treyleri

Yemekhane Kamp Treyteri_

"

83-83070

Yemekhane Kamp Treyleri.^

"

83-63021

1

Yemekhar» Kamp Treyl«i _

"

83-83022

1

Yemekhane Kamp Treyteri

73

86-82003

İŞASE.142

I 74

79*0008

42HY578

I

Boronkay

1

Semi Treyler

75-80008

42 EY 8*2

I

Boronfcay

I

Semi Treyler

75 (91-80001

[42 AR 484

I

Serin

"

82-84085

ŞASE.557B8

Morrison

"

82-94086

ŞASE .25318

Moirlun

"

95-94003

77

81-94010

ŞASE. 11409

Deotoz

78

83-94022

ŞASE .31183

Dizel

İ 7 9 J91-94005
i 80

97-94003

I

I

|

j

'

»

, -1 *- T i

JenaraMc
Jenaratör

•

<

Jeneratör
Jenaratör

1

Jenaratör

1

Hino

Jenaratör

i

Fonta*

Jenarûtör

J

Hond*

Jenaratör

I

97-94004

Honda

Jenaratör

1

"

97-94005

Honda

Jeneratör

1

BölĞeç.Karaman
• -

L

i

"

|

•

.. —
.

1
•

l ı

1

I

"

l\

. J

Kasalı Treyler

Morrison

hÎASS.8682

1

Yatak Yemek Kamp Treyleri

Oz0 tip

76

83-94013

GOREVLErVDtYgg^

Yatakhane Kamp Treyleri

—

77-83059

72

1

__

l.
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19.- Edirne Milletvekili Rasim ÇAKIR'm, teşviklerin aksamasına neden olan ayçiçeği üreticisi
kayıt sistemine,
- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, Konya-Karatay-Veteriner Sağlık Meslek Lisesi
öğrenci kontenjanına,
Mera alanlarındaki tahsis amacı değişikliklerine,
Kredi borçları nedeniyle icra takibine uğrayan çiftçilere,
İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı (7/5033, 5034, 5035, 5036)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Aşağıda gerekçesi belirtilen hususun Tanm Bakam Sayın Sami Güçlü tamundan yazılı
olarak cevaplandırılmasını, arz ederim.
Saygılarımla. 21/02/2005
\{
«v

L.^

-Rasim ÇAKIR
Edime Milletvekili

2004 yılı ayçiçeği üreticilerine uygulanan destekleme primi ödemesi 2004/36 no'hı
Bakanlar Kurulu tebliğine göre yapıimaktadır.Bu tebliğin 3jrıadde ( f ) bendi ve 7. maddeye
göre dosya hazırlama zorunluluğu maalesef üreticinin % 30 dolayında destekleme priminden
yararlanamaması gibi bir sonuç doğurmuştur.
Bu durum devletin kayıt sisteminde yanlış bilgilere yol açacağı gibi önümüzdeki yıl ürün
kaybına da sebep olacağı açıktır.
Ayçiçeği üreticisinin kayıt sistemini yem koşullara göre uyarlayabilmesi ve
mağduriyetlerinin önlenebilmesi için uygulamamn bir yıl daha ertelenip 2004/19 sayılı
bakanlar kurulu kararının tebliğinin 10.maddesinin (m şıkkını) uygulamayı düşünür müsünüz?

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLÎSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A
Aşağıdaki sorularımın Tarım v e Köyişleri Bakanı Sami G Ü Ç L Ü
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim.
Saygılarımla.

Ümmet KANDOĞANK,
D Y P Denizli Milletvekili
1- Konya ili, Karatay ilçesinde 1967 yılından beri eğitim verilen Veteriner
Sağlık Meslek Lisesinde 2004-2005 yılı için verilmesi gereken 50
öğrencilik kontenjan kaldırılmış mıdır?
2- Kaldırıldı ise hangi gerekçeler ile bu kontenjan kaldırılmıştır ?
3- Konya Karatay ilçesindeki Veteriner Sağlık Meslek Lisesine
sonra öğrenci alınacak mıdır ?
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T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T MECLÎSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A
Aşağıdaki sorulanının Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami G Ü Ç L Ü
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim.
Saygılarımla.
c

^ fllv
1
Ümmet K A N D O Ğ A k
D Y P Denizli MilletvekHi
4- Mera K a n u n u ' n u n yasalaştığı tarih olan 1998 yılından 2 7 Mayıs 2004
tarihine kadar Türkiye genelinde Mera alanlarında n e k a d a r bir alanda
tahsis amacı değişikliği olmuştur ?
5- M e r a K a n u n u ' n d a değişiklik yapılarak tahsis amacı değişikliği yetkisinin
illere devredilmesinden sonra Türkiye genelinde iller bazında ne kadar
mera alanında tahsis amacı değişikliği yapılmıştır?
6- D ü z c e ilinin tamamında ve Göl kaya ilçesinde 2004 yılından itibaren
b u g ü n e kadar mera arazilerinde Mera Komisyonu aracılığı ile tahsis
amacı değişikliği yapılmış mıdır?
7- Yapılmış ise tahsis amacı değişikliği yapılan m e r a arazilerinin toplam
alanı ne kadardır? B u tahsis amacı değişikliği Mera k a n u n u ' n u n hangi
maddelerine istinaden v e hangi gerekçeler ile yapılmıştır?
8- D ü z c e ilinde tahsis amacı değiştirilen meraların 5084 sayılı Yasa
kapsamında firmalara tahsisi sağlanmış mıdır? Bu mera alanları ne
kadardır?

TÜRKTYE B Ü Y Ü K M İ L L E T MECLÎSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A
Aşağıdaki sorularımın T a n m ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami G Ü Ç L Ü
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim.
Saygılarımla.
*—.—•>,—uu*
1
Ümmet K A N D O Ğ A » .
D Y P Denizli M i l l e t v e k i l i

1 - i k t i d a r ı n ı z döneminde T.C. Ziraat Bankasından v e T a n m Kredi
Kooperatiflerinden almış oldukları kredi borçlarım ödeyemedikleri için kaç
çiftçi hakkında icra karan alınmıştır?
2 - K r e d i borcundan dolayı icra takibine uğrayan v e cezaevine giren kaç
çiftçi vardır?
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T.C.
TARIM VE KÖYİ<>LERİ BAKANLIĞI
Araştırma Planlama ve Koordinasyon
Kurulu Başkanlığı
^
SAYI : KDD.SÖ. 1 . 0 1 4 ^ 6 5 ^
KONU: Sözlü ve Yazılı Soru Önergeleri

25 MART 2005

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: 07.03.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.O.tO.00.02-9544 sayılı yazınız.
İlgi yazı ekinde gönderilen, Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN'e ait 6/1474 esas nolu
sözlü soru önergesi ile, Edime Milletvekili Rasim ÇAKIR'a ait 7/5033 esas nolu ve Denizli
Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'a ait 7/5034, 7/5035, 7/5036 esas nolu yazılı soru
önergelerine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmaktadır.
Bilgilerinize arz ederim.

^SS.
2-

9

~l ™

Sami GÜÇ LÜ

«TJrtriSç 7 / S 0 3 3

Bakan

-*— r , 5 ı - Û 9 7 / S 0 3 5
3 - <_i<vrtl» 7 / S 0 3 6

YAZILI SORU ÖNERGESİ
ö n e r s e Sahibi
Esas No

: Rasim ÇAKIR
Edirne Milletvekili
: 7/5033

SORU) 2004 yılı ayçiçeği üreticilerine uygulanan destekleme primi ödemesi 2004/36 nolu
Bakanlar Kurulu tebliğine göre yapılmaktadır. Bu tebliğin 3.madde (f) bendi ve 7. maddeye göre
dosya hazırlama zorunluluğu maalesef üreticinin % 30 dolayında destekleme priminden
yararlanamaması gibi bir sonuç doğurmuştur.
Bu durum devletin kayıt sisteminde yanlış bilgilere yol açacağı gibi önümüzdeki yıl ürün
kaybına da sebep olacağı açıktır.
A y ç i ç e ğ i üreticisinin kayıt sistemini yeni koşullara göre uyarlayabilmesi v e
mağduriyetlerinin önlenebilmesi için uygulamanın bir yıl daha ertelenip 2004/19 sayılı
Bakanlar Kurulu kararının tebliğinin 10.maddesinin (m şıkkını) uygulamayı düşünür müsünüz?
CEVAP) Uygulama Tebliği gereğince (Tebliğ No: 2004/36) 2004 yılı ürünü destekleme primi
ödenmesine ilişkin devam ettirilen uygulamalar; ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) çalışmaları ile
uyumlu olarak sürdürülmektedir. Destekleme priminden faydalanacak üreticilerin özlük, ürün
ve arazi bilgilerinin Ç K S ' d e kayıtlı olması esastır.
ÇKS ile ilgili Uygulama Tebliğinin; maliki ölmüş tarım arazisinin tapuda mirasçıları adına
intikal işlemlerinin yaptırılmasını zorunlu kılması ve kendi adına düzenlenmesi gereken satış
belgesini ibraz edemeyen, anne, baba, eş ve çocuk adına harcama belgesi düzenlenen kişinin
aynı alan üzerinde 2004 yılı Ç K S ' d e özlük, ürün, arazi bilgilerinin kayıtlı olmaması
nedenleriyle bu durumda olan üreticilerin prim ödemesinden faydalanması mümkün
olmamıştır.
2004 yılı ürünlerine verilecek primin ÇKS ile entegre edilerek, ürün ekim sezonu öncesi ilan
edilmesi ve ödenmesine ilk defa bu yıl başlanmıştır. Bu sistemle üreticiler kayıt altına
alınmakta ve veritabanı oluşturulmaktadır. Vcritabanında derlenecek verilerle; daha sağlıklı ve
doğru bilgiler temin edilecek ve bu uygulama ile merkezi ödeme yapılması ve ödemelerin
daha önceki yıllara göre 8 ay önceden Nisan ayında gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.
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18.03.2005
: Ümmet KAN DOĞAN
Denizli Milletvekili
: 7/5034

SORU 1) Konya ili, Karatay ilçesinde 1967 yılından beri eğitim verilen Veteriner Sağlık
Meslek Lisesinde 2004-2005 yılı için verilmesi gereken 50 öğrencilik kontenjan
kaldırılmış mıdır?
SORU 2) Kaldırıldı ise hangi gerekçeler ile bu kontenjan kaldırılmıştır ?
CEVAP 1-2) Bakanlığımıza bağlı Tarım Meslek Liselerinde tarımda gelişen yeni
teknolojilere uygun ve özel sektör ihtiyaçları dikkate alınarak, Tarım Meslek Liseleri
Yönetmeliğinde değişiklik yapılmış ve söz konusu değişiklik 04.03.2003 tarih ve 25038
Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Tarım Meslek Liselerinde yapılan bu düzenleme ile; devlet bütçe imkanlarının ve
personel istihdamının daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılması, altyapı imkanları yetersiz
olan ve geliştirilmesi mümkün olmayan okulların, altyapısı uygun olan çok programlı Tarım
Meslek Liseleri ile birleştirilmesi, belirtilen okulların öğrenci alımlarının durdurulması, 20032004 Eğitim ve Öğretim yılında sadece asil listeden öğrenci kaydı yapılması yedek listeden
ön kayıtla öğrenci alınmaması ve mevcut öğrencilerin uygun okullara nakledilmesinin
sağlanması gerektiği bu amaçla okulların eğitim ve öğretim alt yapısı, öğrenci kapasitesi ve
öğrenci nakledilecek ilin yakınlığı dikkate alınarak Konya Tarım Meslek Lisesi Veteriner
Sağlık bölümünün, Konya Çumra Tarım Meslek Lisesi ile birleştirilerek Tanm Teknolojisi
ve Veteriner Sağlık Bölümleri eğitimini verecek şekilde çok programlı eğitim altyapısının
oluşturulması için birleştirilmesi kararlaştırılmış ve adı geçen okula 2004-2005 Öğretim
yılında kontenjan verilmemiştir.
SORU 3) Konya Karatay ilçesindeki Veteriner Sağlık Meslek Lisesine bundan sonra
öğrenci alınacak mıdır ?
CEVAP 3) 15.09.2004 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında
okullarımızın devri ile ilgili olarak bir protokol yapılmış olup, protokol çerçevesinde adı
geçen okulumuz da Milli Eğitim Bakanlığfna devredilecektir.

-196-

T.B.M.M.
YAZİLİ SORU ÖNERGESİ
Önerge Sahibi
Esas No

B : 76

29 . 3 . 2005

O :5

: Cmmet KANDOĞAN
Denizli Milletvekili
: 7/5035

SORU 1) Mera Kanunu'nun yasalaştığı tarih olan 1998 yılından 27 Mayıs 2004 tarihine kadar
Türkiye genelinde Mera alanlarında ne kadar bir alanda tahsis amacı değişikliği olmuştur ?
CEVAP 1) Bakanlığımızın 1998 yılından 27 Mayıs 2004 tarihleri arasındaki tahsis amacı
değişikliği ile ilgili alan;
Maden ve Petrol Arama
17. 025
dekar
1.700
dekar
Turizm ile ilgili
117.144
dekar
Kamu Yatırımları ile ilgili
25. 926
dekar
İmar Planları ile ilgili
dekar
123. 108
3083 uygulaması ile ilgili olarak :
Toplam
:
283. 203
dekar
SORU 2) Mera Kanunu'nda değişiklik yapılarak tahsis amacı değişikliği yetkisinin illere
devredilmesinden sonra Türkiye genelinde iller bazında ne kadar mera alanında tahsis amacı
değişikliği yapılmıştır? .
CEVAP 2) 5178 Sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte toplam 230 adet dosyada
1.203.156 dekarlık alanın tahsis amacı değişikliği işlemleri devam etmektedir.
Maden ve Petrol Arama
:
614.001
dekar
Turizm ile ilgili tahsis amacı değişikliği yapılmamıştır.
Kamu Yatırımları ile ilgili
668.106
dekar
dekar
tmar Planlan ile ilgili
434.085
442 sayılı Köy Kan, alan
:
dekar
100.052
Doğal afet bölgelerinde yerleşim yeri:
299
dekar
SORU 3) Düzce ilinin tamamında ve Gölkaya ilçesinde 2004 yılından itibaren bugüne
kadar mera arazilerinde Mera Komisyonu aracılığı ile tahsis amucı değişikliği yapılmış
mıdır?
SORU 4) Yapılmış ise tahsis amacı değişikliği yapılan mera arazilerinin toplam alanı ne
kadardır? Bu tahsis amacı değişikliği Mera kanunu'nun hangi maddelerine istinaden ve
hangi gerekçeler ile yapılmıştır?
CEVAP 3-4) 2004 yılından itibaren Düzce İlinin tamamında yapılan tahsis amacı değişikliği
toplam 1.162.036 dekar olup, 5178 sayılı Kanunun geçici 3. Maddesi gereği Gölyaka
ilçesindeki tahsis amacı değişikliği ise 370.537 dekar'dır.
SORU 5) Düzce ilinde tahsis amacı değiştirilen meraların 5084 sayılı Yasa kapsamında
firmalara tahsisi sağlanmış mıdır? Bu mera alanları ne kadardır?
CEVAP 5) 5084 sayılı yasa uygulamaları Bakanlığımızın görevleri dışındadır.
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: Ümmet KAN DOĞAN
Denizli Milletvekili
: 7/5036

SORU 1) İktidarınız döneminde T.C. Ziraat Bankasından ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden
almış oldukları kredi borçlarını ödeyemedikleri için kaç çiftçi hakkında icra kararı alınmıştır?
SORU 2) Kredi borcundan dolayı icra takibine uğrayan ve cezaevine giren kaç çiftçi vardır?
CEVAP 1-2) Konuyla ilgili olarak Ziraat Bankası A.Ş.'den alınan cevabi görüş aşağıda ver
almaktadır.
4876 sayılı Kanun kapsamında yaklaşık 178.000 üreticinin borcu yeniden yapılandırılmıştır.
Bankamız Yönetim Kurulu kararıyla 4876 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan, ancak
Ekim 2003 ve Ekim 2004 taksit tutarını ödeyemeyen veya eksik Ödeyen üreticiler ile Kanun
kapsamında bulunan, ancak borcunu yeniden yapılandırmak üzere hiç müracaat etmeyen
tarımsal kredi işlemlerinden borçlu üreticiler için mezkur Kanun kapsamında yeniden
yapılandırma imkanı sağlanmıştır.
Bu suretle, Bankamız kaynaklarından gerçek ve tüzel kişilere kullandırılan ve sorunlu hale
gelen tarımsal kredilerin yeniden yapılandırılması işlemleri 4876 sayılı Kanun ve Bankamız
Yönetim Kurulu kararlan çerçevesinde yürütülmekte olup, üreticilerin mağduriyetlerinin
Önlenmesi için, borçlarını anılan mevzuatımız çerçevesinde yeniden yapılandırma imkanları
bulunduğu ve müracaat etmeleri halinde kendilerine ödeme kolaylığı gösterileceği hususunda
yazılı bildirim yapılmak suretiyle konu hakkında bilgi sahibi olması sağlanmakta ve yeniden
yapılandırılan alacaklarımız hakkında yasal takip işlemleri yapılmamaktadır.
Öte yandan, Bankamızın amacının borçluların cezalandırılması, haklarında verilen hapis
cezalarının infazı suretiyle mağdur edilmeleri olmadığı dikkate alınarak; Bankamız tarımsal
kredi alacaklarının icra yoluyla takibinde, mal beyanında bulunulmaması veya icra
taahhütlerinin ihlal edilmesi halinde, borçluların hapis cezasıyla tecziyesi yoluna
başvurulmamakta olup, bu husus Bankamız iç düzenlemeleri ile tüm teşkilatımıza
duyurulmuştur. Bu nedenle, Bankamıza borcu nedeniyle üreticilerin cezalandırılması
uygulamamız bulunmamaktadır.
Konuyla ilgili olarak Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birlipi Genci Müdürlüğünden alınan
cevabi görüş aşağıda ver almaktadır.
Kooperatiflerimizce ortaklarına kullandırılan kredilerin vadelerinde ödenmemesi halinde,
ortaklarımıza 2 aylık idari takip süresi tanınmaktadır. Bu sürede de borçlarını ödememeleri
halinde ise alacaklarımızın tahsilini teminen yasal yollara başvurulmaktadır.
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20.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Atatürk'ün gizli bir vasiyeti olduğu iddialarına
kin sorusu ve Millî Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün cevabı (7/5041)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Aşağıdaki sorulanıma Milli Savunma Bakanı Sayın Vecdi G Ö N Ü L
yazılı olanak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 22.02.200S

iliş

tarafından

^L

Emin Ş İ R İ N
İstanbul MİLLETVEKİLİ
16.05.1990 tarihli Sabah Gazetesi, 24.03.2002 tarihli Sabah Gazetesi, 07.04.2002
tarihli Sabah Gazetesi, 21.03.2002 tarihli Sabah Gazetesi, Kasım 2003 tarihli Cem Dergisi,
07. 11.2004 tarihli Aydınlık Dergisi. 10.11.2004 tarihli Akşam Gazetesi ve 10.11.2004 tarihli
Gözcü Gazetesi haberlerinde, Atatürk'ün ölümünden 50 yıl sonra açıklanmasını istediği gizli
bir vasiyetinin olduğu ve bu vasiyetin eski Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından,
"Toplumun henüz hazır olmadığı gerekçesiyle" açıklanmasına 25 yıl daha yasak konulduğu
iddiaları yer almıştır.
1 - Yukarıda adı geçen gazete haberlerinde iddia edildiği üzere Atatürk'ün gizli bir
vasiyeti bulunmakta mıdır? Böyle bir vasiyet varsa, bu vasiyetin açıklanmasına neden
25 sene daha yasak getirilmiştir?
2- Vasiyetin açıklanmaması karan hangi mercii tararından verilmiştir? Bu merciin
Ata'run vasiyetine aykırı davranabilme yetkisi var mıdır? Hangi kanuni dayanağa göre
bu karan almıştır?
T.C.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI
ANKARA

KAN.KAR.

: 2005/7010-CS

£_l»U}J

^

MART 2005

tVED
KONU
İLGİ

: Yazılı Soru önergesi.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
: TBMM.Bşk lığının 07 MART 2005 gün ve KAN.KAR.MD. A.01.0. GNS. 0.10. 00.
02-7/5041/-9576/29484 sayılı yazısı

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN tarafından verilen "Atatürk'ün gizli bir vasiyeti
olüuğu iddialarına' ilişkin 7/5041 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı EK'te sunulmuştur.
Arz ederim.
•rVecdı GÖNÜL
lillî Savunma Bakanı

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN EMİN ŞİRİN TARAFINDAN VERİLEN
7/5041 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI
Büyük önder Atatürk'ün 05 Eylül 1938 tarihinde İstanbul Beyoğlu Altıncı Noteri'ne
yazdırdığı vefatından sonra Ankara 3 Sulh Hukuk Hâkimliği'nce (Tereke Hâkimliği) açılarak
gereği yapılan ve kamuoyunca da bilinen, örneği ilişikte sunulan vasiyetinden başka, gizli
bir vasiyeti bulunmamaktadır. Vasiyetin aslı Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünde
korunmaktadır
Silgilerinize sunarım.
EKİ
;
(Anılan Vasiyetname Fotokopisi)

A/l.Vecdi GÖNÜL
Millî Savunma Bakanı
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Dolmabahçc:5-lX-1938
Pazartesi

Malik ülduyum bütün nukut ve hisse senetleri ile Çankaya'deki menkul ve L;ayTi
menkul emvalimi CM.Partisine atideki şanlarla, Terk Ve Vasiyet ediyorum:
1} Nukut ve hisse senetleri, şimdiki yibı, İş. bankası tarafından ncmalandırılaeakür.
2) İler senekı nemadan, bana nispetleri şerefi mahfuz kaldıkça, yaşadıkları müddetçe.
Makbule'ye ayda hin. Afet'e sekiz yuk, Sabıha Gökçen'e altı yüz. Ülküye ıkı yüz lira ve
Rukıye ile Ncbıle'yt: şimdiki yii/er lira verilecektir.
3) S.Gökçen'e bir ev de alınabilecek ayrıca para verilecektir.
4) Vlakbule'mn yaşadığı müddetçe Çankaya'da oturduğu ev de emrinde kalacaktır.
5) İsmet İnönü'nün çocuklarına yüksek tahsillerini ikmal için muhtaç olacakları yardım
yapılacaktır.
h) Her sene nemadan mütebaki miktar yarı yarıya. Türk Tarih ve Dil Kurumlarına tahsis
edilecektir.

K. Atatürk
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21.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMIR'in, yüksek çözünürlükte yayın teknolojisine yönelik çalış
malar yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı BeşirATALAY'ın cevabı (7/5049)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip E R D O Ğ A N
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim.
Saygılarımla.

tM^
Prof.Dr.Dursun A K D E M İ R
D Y P İğdır Milletvekili

D ü n y a d a özellikle Japonya ve ABD'de yüksek çözünürlüklü (HDTV High
Density) televizyon yayıncılığı yayılmaya başlamıştır. Söz konusu yayınların kısa
sürede A v r u p a kıtasında yaygınlaşacağı anlaşılmaktadır. Bu arada bazı yabancı
yayın kuruluşlarının uydu üzerinden Türkçe H D T V yayını başlatma hazırlığı
içinde oldukları duyulmaktadır.
Yeni çıkan birçok T V cihazının HDTV uyumlu olduğu dikkate alındığında en
son teknoloji olan bu kaliteli yayın türünün kısa süre içinde ülkemizde d e
izleneceği ve yaygınlaşacağı tahmin edilmektedir.
Bu kapsamda;
1 - T R T bu tür yayını yapmayı düşünmekte midir?
2 - Yayını yapmayı makul bir süre içinde düşünmüyorsa yaygınlaşacak yabancı
yayınların getireceği sorunların önlenmesi için ne gibi tedbirler
düşünülmektedir.
3 - Şayet H D T V yayını planlanıyorsa TRT alt yapısı hazır mıdır? Değilse ne
kadarlık bir yatırım ile hazır hale getirilecektir?
DEVLET
Sayı

: B.02.O,OO5/<?J</kr ^

Konu

: Soru Önergesi

T.C.
BAKANLIĞI
Si/VJ

/2005

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
İlgi : Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 15.03.2005 tarihli ve B.02.0.
KKG.0.12/106-427-11/1170 sayılı yazısı.
İğdır Milletvekili Sayın Dursun AKDEMİR tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih edilen,
Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını
tensip ettikleri 7/5049 esas sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak, Bakanlığım ilgili kuruluşu
Türkiye

Radyo

Televizyon

Kurumu

Genel

Müdürlüğünden

alınan

21.03.2005

tarih

B.02.2.TRT.0.61.00.00/1038 sayılı cevabi yazı ekte gönderilmektedir.
Bilgilerinize
arz ederim.
a

. A TT AA 1LAA VV
D
Bcşır A

E K L E R :
j Yu^ı

*
Devlet B a k a n ı
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T Ü R K İ Y E R A D Y O - T E L E V İ Z Y O N KURUIVIU
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Hukuk Müşavirliği
SAYI
KONU

:
:

_j£/../..J?..../200S

B.O2.2.TRT.0.61.O0.00//'dî>J > İ ?
7/5D4S sayılı Önerge Cevabı.
DEVLET BAKANLIĞI'NA
(Prof. Dr. Beşir AT A L A Y )

İlgi :

1 5 / 0 3 / 2 0 0 5 tarih v e B . 0 2 . 0 . 0 0 5 / 0 3 1 / 0 5 7 2 sayılı yazı

İlgi yazınız ekinde yer alan, İğdır Milletvekili Sayın Prof. Dr. Dursun A K D E M t R ' i n
Başbakanı Sayın R e c e p Tayyip E R D O Ğ A N tarafından cevaplandırılması talebiyle tevcih ettiği
7 / 5 0 4 9 sayılı Soru Önergesi ile ilgili Kurumumuz cevabı aşağıda arz olunmuştur.
1 - Kurumumuzun da üye olduğu Avrupa Yayın Birliği ( E B U ) tarafından 1 0 M a y ı s 2 0 0 4
tarihinde, yeni kurulan Y ü k s e k Tanımlamalı Televizyon Yapımları (High Definition in Television
P r o d u c t i o n - P M C / H D T P ) proje grubunun duyurusu yapılmış v e Kurumumuz d a üye olmuştur
Proje devam etmekte olup, H D T V konusunda Avrupa için Standartlar v e Formatlar ortaya
konulmaktadır. Proje grubunca mevcut standartlar incelenmiş ve bir rapor ile teknik bir tavsiye
kararı yayımlanmıştır.
2 4 Ocak 2 0 0 5 tarihi itibariyle Kurumumuzun bu toplantılardaki katkı v e çalışmaları
nedeniyle, Avrupa Birligi'nir. Araştırma v e Teknoloji Geliştirme 6. Ç e r ç e v e Prograrra'nda yer
alacak. Highland adlı bir projede yer alması için yardımcı ortaklık teklifi getirilmiş v e 10 Şubat
2 0 0 5 tarihi itibariyle teknoloji olarak gizlilik v e iyi niyet mektubunun imzalanmasını müteakip
projeye katılınmıştır. B u projenin Avrupa Birliği Komitesinde onay alması durumunda, Eylül'de
başlayan iki senelik 1. fazında Türkiye temsil edilecek olup, Avrupa'nın Yüksek. Tanımlamalı
Televizyon tekniğinde 5-6 sene veya daha fazla bir süre için profili ortaya konulup,
şekillendirilmesinde bizzat yer alınacaktır. Bu format mevcut tüm formatlardan farklıdır v e
Avrupa haricindeki üretici firmalar da projede yer almaktadır Yani bir anlamda sadece Avrupa
değil; Avustralya, Japonya v e A . B . D . gibi diğer dünya ülkeleri için de y ö n verilecektir. Projede
T R T , B B C (İngiliz Televizyonu), RAİ (İtalyan Televizyonu), Ç e k Televizyonu, ÎMorveç
Televizyonu, Avusturya Televizyonu gibi yayın kuruluşları yanısıra, Avrupa Yayın Birliği.
Üniversiteler, Philips, Sony, Panasonic, Thomson, Ikegami, Pioneer, Sharp gibi Üretici Firmalar,
I R T (Alman Televizyonları ortak A R - G E kuruluşu) gibi Araştırma Merkezleri yer almaktadır
Kurumumuz katıldığı t e k toplantıda yapılan Kurumun tanıtımı akabinde Asil Ü y e olarak projede
yer almıştır
B u arada yine Avrupa Yayın Birliği ( E B U ) bünyesinde Yüksek Tanımlamalı Televizyon
Şebekeleri adı altında yeni bir proje grubunda da Kurumumuz yer almıştır. B u proje grubunda da
Eurovision Şebekesi üzerinden iletim incelenecektir.
S o n u ç olarak. Kurumumuz bu yeni teknolojik gelişmelerin ve karar sürecinin tam kalbinde
yer almaktadır Ancak mevcut formatlann Avrupa'da tam oturmamış olması v e yeni gelıştiriten
format sebebiyle, kısa vadede memleketimizin bu konuda yatırım yapması fevkalade sakıncalı
görülmektedir Dolayısıyla şu an için bir yayın yapmak s ö z konusu değildir. Orta vadede ise,
Highland projesindeki gelişmelere göre farklı gelişmeler olasılığı ise mevcuttur: Kurumumuzun'
pilot yayın için kurduğu D V B - T sayısal karasal vericinin, s ö z konusu projede yine deneme amaçlı
olarak H D T V için kullanılabilmesi imkanı sunulmuştur
2 - Henüz Avrupa'da H D T V yayına geçen bir kamu kuruluşu yoktur Yukarıda bahsedilen
Avrupa'daki çalışmaların başlama sebebi ise düz panel TV'lerin yaygınlaşması ile birkaç Avrupa
ticari amaçlı özel kanalların yayma geçiş kararlarıdır. Kurumumuz da yukarıda bahsedilen ülkeler
ile birlikte hareket etmektedir. A B projesi kapsamında II fazda T R T komşu Akdeniz v e Balkan
ülkelerine eğitim v e y ö n verecek konumda olacaktır Bu husus proje teklifine geçmiştir.
3 - H D T V formatları şu an kullanılan 4: 3 görüntü oranlı analog PAL, S E C A M , N T S C gibi
sistemler v e sayısal 6 2 5 satirli ile 5 2 5 satirli sistemlerden gerek görüntü oranı, gerekse diğer teknik
özellikleri ile tamamen farklıdır. Bu formatta yayın yapan hiçbir yayın kuruluşunun alt yapısı buna
müsait diğiidir Sayısal 6 2 5 satır ile H D T V yi aynı anda destekleyen cihazlar ise üretiJmeye
başlanmıştır. Ancak format kesinlik kazanmadığı için yatırım yapmak uygun değildir v e bahsedilen
iki T V sistemini destekleyen türdeki cihazlar, sadece H D T V tekniğini destekleyen cihazlardan da
çok pahalıdır H D T V teçhizat i s e üretim inceliklerine göre, mevcut sayısal cihazların 1.33- ile 2
katı fiyatta olmaktadır. Yapılacak yatırım, sadece yayın kuruluşlarının stüdyo cihazlarının, karasal
vericilerinin v e diğer iletim sistemlerinin tamamen değişmesini kapsamayacak, bununla birlikte ülke
bazında evlerdeki t ü m T V alıcılarının değişmesi de gerekecektir. Firmalardan ücretsiz v e geçici
olarak H D T V kamera, kurgu cihazı vb teçhizat temin edilmesi hususunda girişimler vardır; bu
şekilde önümüzdeki aylarda deneme çekimleri yapılacaktır.
Arz ederim.

-\
'
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22.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, MİT Müsteşarlığı görevlilerinin yabancı ülke tem
silcileriyle görüşmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/5050)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 24,02.2005

•EfimŞIRİN
İstanbul MİLLETVEKİLİ

Basından öğrenildiğine göre, 18 Şubat 2005 akşamı İstanbul Bebek Oteli'nde
Amerikan Büyükelçisi Edelman, MÎT Eski Müsteşan Sönmez Koksal ve şimdiki Müsteşar
Şenkal Atasagun'un da bulunduğu, aynca bazı gazetecilerin ve sivil toplum örgütü TESEV
temsilcilerinin de katıldığı bir yemek yenilmiştir,
Aynı gün eski MİT Müsteşarı Sönmez KöksaPın, Referans gazetesinde bir röportajı
yayınlanmış ve "AK PartTnin muhalefetini yaratmamız lazım" ifadesi yer almıştır.

Sorular:

1 - Devlerin en önemli görev yerlerinden biri olan MİT Müsteşarlığının görevlilerinin
ABD Büyükelçisi ile görüşme yapmaları makul müdür?
2- Sefaretler ve sefirlerle ilişkileri Dışişleri Bakanlığı yürütmez mi?
3- Konunun hassasiyeti itibariyle bu görüşmede tutanak tutulmuş mudur?
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T.C.
DEVLET BAKANLIĞI V E
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI
Sayı :B.02.0.002/ / $

Ç&

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
İLGİ

:a) T B M M Başk.nın, 08.03.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.Ü.10.00.Ö27/5050-9619/29590 sayılı yazısı.
b) Başbakanlığın 15.03.2005 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-427-I2/1166
sayılı yazısı.
c) Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının, 19.03.2005 tarih ve 10.2.001.01.000.
390.325-539/8257 sayılı yazısı.

İstanbul Milletvekili Sayın F.min ŞİRİN'in, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği
Sayın
Başbakanımızın
da
kendileri
adına
Bakanlığım
koordinatörlüğünde
cevaplandırılmasını istediği, 7/5050 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak
ekte sunulmuştur.
.. .
• s4< / ..i>,
Mehmet Ali ŞjCHlN
Devlet Bakanı ve
Başbakan Yardımcısı

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
6

e

6

T.C.
BAŞBAKANLIK
Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı

SAYİ

: 10.2.001.01.000.390.325-539/^1

KONU

: Soru Önergesi.

tâ /03/2005

^

DEVLET BAKANLIĞI
VE
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA
İlgi : 18/03/2005 tarihli ve B.O2.O.O02/I 821 sayılı yazılan.

İlgi yazıları ve eki İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN'in 7/5050 sayılı soru
önergesinde belirtilen, 18 Şubat 2005 tarihinde Amerikan Büyükelçisi E d e l m a n ı n da
katıldığı ifade edilen yemeğe MİT Müsteşarı Şenkal A T A S A G U N tarafından iştirak
edilmesi sözkonusu değildir.
Kaldı ki, yemeğe bizzat katılan gazeteciler Hasan C E M A L ve Cengiz Ç A N D A R
tarafından kaleme alınan ve birer örneği ekte sunulan Milliyet Gazetesi'nin 23.02.2005,
D ü n d e n B u g ü n e Tercüman Gazetesi'nin 25.02.2005 tarihli nüshalanndaki köşe
yazılarında da bu husus açıkça behrüİmiştir.
A r z ederim.

4 ^-^c 'T

Şenkal A T A S A G U N
Müsteşar

EKLERİ:
E.K-1
23.02.2005 tarihli
Milliyet Gazetesi
EK-2
25.02.2005 tarihli
Dünden Bugüne TercüJiıan Gazelesi
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HASAN CEMAL
j h.cvmalGrullIiyet.ctvtı.tT
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aşkan Bush'u Avrupa'ya. Brüksel'e §çtiren nedir? Gücü mü.
yoksa zayıfımı im? Başına buruk
luktan kaynaklanan küscahb^ı nu? Yok
sa Avrupa'ya, uluslararası topluma
muhtaç okluğunun nihayet farkına'var
ması mı? Ya da örneğin bütün dünyada
patlayan Ant» - Amerikanızm mi?
Evet. yoruma açık somlar. :>,>;•:'•;/;
Ama bir nokta kesin:
•'";: '';;'::;İ'E
Dünyada tek süper gii£ ; ;<^Şj»
ittrçey demek olmadığını, bunurriÖ1i&
ı\ sınırlan bulunduğunu. öyle anlaşılıyor
ki, Bush yönetim: de sonunda gördü
Bir başka deyişle."Ben süpeı ıyikü;îi, bildiğimi: oku•
rum!".divc tansmJanabikcek rek boyutlu
'?j^& iJHJfaflıası'jvn ç;kar yol oSınadı-

§in: kiki Irak Savaşı M,;#$ gecık- ka - Amma ısbk^i v^arr;Sö! bir ken
Filistin - İsrail barışı jç;n de
m ^ e do D ; ^ ftjikcn Eusii'a•••jösiı.'rle. . İrau'ü- nükleer £iç üiı:^^::!
nı,.ft:r,
ö^'îertn =*>sir;<f-.?. Suriye'n::: Lübnan'd
t.rjcr ' j p A ^ . ;J^:,-.!ı.ı b'r çelişme.
Avrupa Btrli^fvıt? NATO'nui baş çekih*e sindi y^-'sbik^k i ş b ^ i
kenti Brüksel ıteki konu^ı-ıalarında Baş farklı deyiı.
Küresel terör eğer dünyanın b
kan Bu>h"wn ağzından bal usııhyordu.
Sürekli olarak zeytin dallan ile yoklu na büyük bir belaysa. bunun yenilme
çin Amerika'ca Avrupa'nın nüç bir
mesajlar verdi Avrupa'ya.
Birlikten, dostluktan. Amerika'yla yapması da, bu alanda yalnız askeri
Avrupa'nın payiaştKj.- ortak deıjerler- ğil, ekonomik, toplumsal boyutlu stra
dcnr özgürlük. borç ve demokrasiden jiler geliştirmelim de çok önemli...
':;;:;:jB#&şka konu-.
söz etti
:
"Dünyada hiçbir güç bizi. Avru ;;:-ftİıd Dünya Savaşı ve sonrasın
pa'yla Amerika'yı bölerne*" dedi. ltöfe^jr|rejimlerin yıkılmasında 'Batı
r
"Biz birlik olduk mu. hiçbir sorun bt'e "öirâfc rttrı oynadığı tarihsel rol bu
dayanamaz' dedi. "Örgüıljk barış; ge-'i- Bin Ladin - Zerkavi kafasının tem
ettiği 'yeşil totalitarizm f e karşı ned
rir" dedi.
oynanmasın ki?..
ryî gü2el!
Bu pencerelerden bakınca, insanı
Yakın. seçmişten. İrak Savaşı'ndan
ders tlity için mi şimdi bütün 'bunları cinden Başkan Bush'urı Brüksel ziya
söylüyor Balkan Bush?. Deriştiğini tine umut bağlamak geliyor. Çünkü
söylemeden demliğini m anlatmak isti merika Avntpa yakınlaşması ve tra
yor? Yoksa bir süre sonra tine eski ha satlantik ilişkilerinde yeni bir saylanır
yılması, dünya banşı açısında?: dur
mam eski tas devam mı edecek?
Bush yönetiminin ilk dört yılında i- bir gelişmenin altj>ı çizebilir.
Aynca. şunu güzardı etmeyin:
nandi!icılı§a indirmiş oklumu ölümcül
Amerika - Avrupa ilişkilesinirı dü
darbeler, ister iscemez bv sorulan he
me^i bi2İ:n için do yararlıdır H:<küme
men »ka getiriyor. lyki: k'Vyor.
Yoksü Başkan Bıialı'ıIM dediği çıibi I- hak, Amerika'yla'ilişkiler ve Ivarii.fjıi
rak'ı:-) bundan böyle istikrar ve de gibi bazı ince ayar gerektiren k ^ l â
mokrasi yokındii yüriimra i d ; A:wr;- oa>n göstermesi koşaluyk Türkijfe
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Ortadoğu'da

geleceği
görmek...
otid Cunblal. boş buldu:]!: ]v:.rlı;îiı<ıi İ v vakrtle ilk iş. esi
ri Orip i&tr.nhjl'.ı koşar. z:nv,uvr,- TıVkrya'de geçirire*.
1. übnan'.'n t»ıı önemli lopM<jk>.vı.-ıri-<n Dİflr Dürciierin 30
yıldır Giy.ıri lideri ve aynı zafnantfa Sosyalist Enlamttayorvıl
•j/ür: aifcn ilerle! Sccyatirit P.vK'rar Gr-n.;l Daçkam'olan Velld
Cır-trti.', ^ın«5 teriilınrtvı Emir Şaklp Arstan'ın toft»f«Jdüf
Cini' Şe'nlp Arsla.1. bir eririm îıtire^r lüKiMa'rJn yönetim
•;iT:i".iii«a yer aımıj olduğu gpbl. LVir.-^ Dünya Savaşı'ndan
Jcnia ! w*ıy» ile Araptrt'm 3UIXWG>M nopnKis'rıa. direnmiş vfc
"birliği'" ,s;iv(ifirnuf»i. Torunı-na cin "Türkiye sevdası" aynen
gecmlt oirnÂ-ı Runu, brkaç yiftrıra»Vatkl Cu«Wat ile Beyrut'laKi rr-irikanfisındu sorl*-t ederken doğrucan tanık oldum. Û la<ıhw.c Suriye'deki Coas ıcjiınüKlort Uibnan'a pompalanan
"Türkiye Karşıtlığı'' hakkında elrıyo bir dille kcnuşrnUştii. Ba
na rnletttKai'rıı kamuoyu öründu dillı.rıdi:Mniyordu. Lübnan,
Suriye'ninpençesi allınriiydı ve Lübnanlı siyaset adamlnn,kim
oluriarsa olsunlar, Şam'ı i 5>yasr tı*umtıni.ın dışında; bu lufumu
alıkça benirrı»*yemiyori»w* Ne Başbakan Retlk Hariri, ne
Vi.iid Ctınblnt ya da başka*'.
• Şam'dan bakımsız bir î. übmn ptuk-yinu grjlişlirrnnkapa
site .siiidetfantar, "»ulkasll{ır'vto toprağn yltırıı boylamlar, >taarir.r rte >ıi? aya Getirilmişte id'.
CVjgiinfcrde, Refi* Lbtnrl'nin öirknü<neslnln ardından Sunye yu krifijt eeyrut'ta.tjir "LiMmn imitaclaar'nflan sftz ediliyor.
LtiıiıAnlıUınn Örerriİö/^öKhr^j; Suriye'ye kala lutuyor Gostario: ,<H<ıyonaT. t>jvnriiri»^"Sk*riye defol", "Artık yeter" diyı»
yazıyorlar.
••.!;•!' '.- ;'.;/'•'..
M.jh.ıief<îtin ba^^«»rıisfîif/n tiri VBIW Cunttat. Kendisir.'ide HelikHariri'nınakıbetir**Lgrcvrruımait'için.LübnanOağı'ıfla Dürzi bölgesin*, Mjrrt-ya'cbkı karargahına çekilıniç.
Orana, bölgede uzun yılktr rnUfıırtıirSk yaornrş oJan VVashhıgtoıı Post yazan David JgnaJiutn .:'Oriadogu da Berlin O j varı'nın yıkılmış oldu^iı"iby|«»iı* ve Suriye'ye kala tutma
oasaretırsı hu müthiş i f t * f gnfŞme^ayos.nOfc bulduklarını itada
•îderpk ş<»i'le korıuşrnıç ••••;•. ., ••••-'•':.
'Bunu banim aoytarncrri.tfoit luhsl ama bu doğl»im
süreci Amerika'ntıın Irak'ı işgnriyle badadı. Irak konusun
da tepkiliydim. Ame üç hafta Önce Irak halkını, 8 milyon ki
miyi oy verfrkan gördüğüm vakit, bunun yani bir Arap dün
yasının başlangıcı olduğunu da pt-rdum. Demokratik layoryn Itıv Jcımı ynyıhyor. Suriye haikı, Mısır halkı, h«rk«s bîrjeyterin değiştiğini söylüyor. Borfic Ouvan yıkıldı, Sunu
gûrebliiyoru2'.'
V«kd CunblaVm rj6rdiir>i, OisKis^'dA Arap halkları'nırı
çiü'nsTyj bftîifickği'Ti. !S? Tt'frjyrt'cfû'» Qİromediğirnfl, eûraoe.
İü'k.'yo'nit Ortadoğu'da oynayabihfa^i niçbir rcFyoktur. OrtarJûö<j, "cıgûflük va demoVrasi İhtiyacı".do ;horal<a»İBniyQr.
Aslır^ baVareanız. isrnihn ıjokicoktıî Lvrçıria en.riâla'olacak da,
Orîa'ioğu'dnkı •bankı raJinıtefî'V-ı bire bireı çflkmesiv'e "Azgüdük va damokrasi"y» dayalı rö;iııılew kıiıuinası olacak çi-V
»5i. ffe»y!fl birdunıoıda. IsrrJl'ır, "demokrallk tnaşrulyef'fedayars:«wali i!İüslaroras..'dİjj£yde rjûr; eîtie t-fliğl "işgalci konumı<" c.idılı nıömdc sarsh'aö'iM
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D Ü N D E N
BUGÜNE
T E R C Ü M A N
Jlr>
/o7? / 2 0 0 5
TürKiye. çcçnjşe as»'" ya^anıay?. î-.3!kâf, "botgft stntükosu"na oMlu v« gö:terii'.e "kırmıa çixgıler"rt "mli çoker"5.«,
Ortadoğu'nun r«(r!a.'ğiıi şarerıicz. Kertfeî ör darr-ok^'-i tfarı
ve BrW9r*ı "östgûriOk arkmiısı" çelu^v bir siyasi iVW.v lnjJı..
naı-; hir Okt>n,n, bf5la«rW«kl "özgürlük ve dembkra»! Ivımasi"rı« dt^ick '/eımefi gat«kır
Ak Parti l:üM:mmirtn dıç |wh?k« bı-yirter, WıSna j>iiılı^ası
m yiKAonya nıahkum Arap rcjimterlfit: göre. "pan-Arap" bir
yaklaşımı h^nirre^ysTek ayiiriodtMan t^tlrd*, Türfoy'j'y») ÖrMdoğutta oyriiiyacofjı N^f <l*qerfı rol '<aW«i2.
"Ortıuloğu'Oıı BerMn Oııvan'nm yıkılışı" y om K\k ..oçırr,teri, Irak halkının I » zaman roaunhJüunu oİLi^urmuş otn Çil
ArajSiin vı> KiırMsıi, ''AfeıockCrı'irı lambasi'neîan ç/harıiı. :V cfctıagcr»>ip!)fc«tyübHüLıır,ajriar. baklaŞ'-ittanrjaVbir'ıkrcf^. 1 Tıbnan Ş*len?BllWri(fe! Irart'daıı dühtı İ&M etki üretmeye uygun
dur. Ctaerfe^ r^töirflatiiTi da t.iıhnan muhalflfsf'yle u/l-ışma
ixıktasA«;ü&l3»)f*tyi0, "bciga denklemi" tepeöçn tırıv:.rjıı t'çgişfcbıiebi*..;-:.:'.;:';:::
BSkjoifrı lıa[<:kr:t geçen "yeni dinamikleri". Irsk't.ıii sor»ra tıpkı Sacta/n rajinıi ybi bir *7irilıga dsyaron v« tçi-,; onun
ki gü "mlIlryttç^baBkıcı Bans rcjlırl"r»çfirtırdB!tniik/înnds
\.T> jinxi Ulbııan üzwv.r*n içif,e «jirHon sjıeç de ber'ur.
Pc^Ş.vıV*kiSL>rty*y6r*Hı*»ıi. ix»)laıi{jr5rcırH'rt.tv.-r,ni'
Refik Hariri suikastıyla hiçim iiı^küertkutlomiiyacakyr politika
yırawJolur da iîleyeınozlar?
Gelm. "Demokra»Herl Koruma Vakirnda pa)!?<i" tp.'iınmı.^ bîr Lübrıofilı n;cvlesörH, Velfd Faris'H kulak verelrn:
"... Soğuk yaVaşın fiorsii, Uübnan'daki Surjy? An«hluss'unu kaldırmadı... Bnnsfj Surlyı» ywı* dönsml nllaimaya
çalıab. Toıörisl brgûttarl koruyan bir ter6r rojlmlydi ama
hertüz Şer Ekaoııl içinde ılkredllmcmışıi. Değişim, reform
ve LObnon'dan ç<kH»nosl için ona fırsat tnnındj
Yapmadı, Lübnan'daki işgalini sürdürdü va sıaırtannı
Irak'ın Sünni Oçgant'ndaki anb-Domokraal tarörc destek
için açtı. Fakot Saddam gide» bed Şam'tn çevresindeki
dünya derişmekteydi... Aynktn katan Baas V.urt»nWıriın
son Iklalyla baaba^a' kalrnişli: işgal alımdaki Lübnan'ın
halkları ve baskı altındaki Suriye.
Eylül ayında, binli Lübnan tUa&poratında fikir dolaşır
ken, hem VJsshirtgton hem da Paris BM Ûüvenlik Konaeyrne Suriye'nin komjuaur*ır\ topraklarından cekilmaslnl
çağıran bir karar tasaruı «undular. Defık Hariri, boyundu
ruktan (Suriye) çıkım lırsatmı gürdü. Dürzi lider Velid
Cunbta^fja^Harirl İstila etti ve Fransız Cumhurbaşkanı Jao
<jue« CHirtıç'îvtvbnan sivil lo|>iumunuıi uhıslarırssı cami- .
anın ybibûm'gelmaal İçin yt^R ışık yaktığı sinyollııi verdiÖMOrCjlirİ 1İ^"»4yılı kararı bununüzarln* çıktı.. Surrye
Baas't l&rHİJİan'riçngl,kırmın alarak aördü.
Sorıbabnrdiı, bir arabaya konulan patlayıcı, Cunblal'n
yakr mesaî arkadaşı, eski bakanlardan MervanHamade'yl
naradeyse olduruyordu. Obrz> sryesf İsyanı doğdu. Zaten
{Suriye İle) savaştan geçmiş Hrtsliyaniarlîi birlikte, gcnialcyan rruıfıalelet, Sünni büyük iş edamı Harlrt'yc kadar ulav
ti. Trolka yavaşça oluşmaya beşto<l< ve Lübnan'ın yaklaş
makla olan Moyts ayındaki Hacimlerini hedof aldı. Şam,
' mütUfikter "İn zaferini tiihr^in etti ne Hariri'nin bir ulusal
birlik fıükilnıetlnln başında geri dönüşünü bir kabus olarak
gördü. Geleceği (yi okuyabilen Baas kata»», böyle bir ön
derliğin, Güvenlik Konseyi'no gerekirse kuvvet kullanarak
Suriye'nin Lübnan'ı boşaltması için beevuifiCBğını biliyor
du. B»aı, Lübnan kıırbnmnı terkedemozdl çünkü böyle bir
durumda rejim, "RelcrTın kendisinde içerden çökerdi.
Dolayısıyla. Baas zihniyeti, uluslararası kampanya
ulukte oluşurken, Lifeneıı'ın kurtulurum>n temel direkleri
nin acımı «oca elimine edilmesine dair tercihini yaptı. Bu,
önleyici bir darbeydi. Kar iri'n İn ölrJOrülmcsIııir» kendileri
İçin költt alacağını bViyortardı. Ama onun serbest durum
da bulunması daha da kotu olacaka."
hak Siçiliılert vcı ardındon Refik Ha«r!"rırn öid,ıri;lnı«»slnln
yol açtığı "Lübnan intifadası" «e Ortadoğu'da "Berlin Duvon" yıkılmış sayılıyor. "Özgürlük VB demokrasi" talp'c' lnagür,
dalıa I£f!*!!q»e4*$c:ak
B^j{«|jlıh:rjKh';edRrı ve d-jgerk-ndırmBcJen, Ortatiortu po•tft^ıŞfrttm&^i,..
i •
•
' . ; ' ' " " >
N<jt.:..İV3Û|'lj|rj Arika«r. fJuyükclçisi Erle Eüelııvjı. MtT '
Müstsşârı'ööi^ıor.îAInsafjiJn. Ha?va ı Ceman ve bfnim. b:r ya •
mokta bı aıjhıjT.irnuza dWr bir defi saçması ve ya!an, hsn> interr\ot sMcrindc dokıçtırıl'Jı. Bir letevizyon karıdı bu yalsrn habe
re dfi-'ıCşKirdîl ve Ca'.aük bi: üç yaum ynpt^. Böylo bir yemek
bulunması y=n. KirinKmle y«.T.sk yudiûini mcr,->f. erk;.-, varsa,
Manan CorıaVm önoe*> jjp!'i{iü,.ft1ı«r)'et'ffki acty.invv.ni oku
sunlar
-:;[•' ] !:"' :"•
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Antalya 'daki Falez Oteline ilişkin

sorusu ve Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı

Başbakandan

(7/5051)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Aşağıda yer alan sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından
yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim.
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Nail Kamacı
Antalya Milletvekili
Ülkemizde turizm ve otelcilik dendiğinde ilk akla gelen şehir Antalya'dır. Antalya'nın
dünyaca Unlu onlarca büyük otellerinin başında ise Falez OTELİ gelir. B u otel Antalya'nın
ilk 5 yıldızlı otellerinden bindir. Antalya'nın ve Ülkemizin turizm sektörüne çok Önemli
katkıları olmuştur. Dahası, Falez Otelı'nin çalışanlarının emeği, bu haklı Ünün oluşmasında
temel dayanak olmuştur.
Falez OteH'nin sahibi olan firmanın kredi borçlan nedeniyle, Vakıflar Bankası (yani
devlet) bu otelde İşveren / sahip konumuna gelmiştir. Geçtiğimiz günlerde Vakıflar
Bankası'nın (yani devletin) bu oteli bir firmaya 50 trilyon liraya satmış olduğuna ilişkin
haberler duyulmuştur. Şimdi ise, Vakıflar Bankası (yani devlet) iştiraki olan Taksim
Otelcilikle yapmış olduğu işletme anlaşmasına 27 Şubat 2005 tarihi itibarıyla son verdiğini ve
böylece oteli kapatıp bütün otel çalışanlarının iş akdini 4857 Sayılı iş fCanunu'mın 17. ve 29.
Maddelerine dayanarak feshettiğini açıklamıştır. Bu bağlamda,
1. 50 trilyon lira değer biçüebilen, yüzlerce deneyimli çalışanı ile uluslararası bir üne
sahip olan ve de kar eden 5 yıldızlı bir otel neden Vakıflar Bankası (yani devlet)
tarafından

çalışanlarının

işlerine

son

vermek

suretiyle

kapatılarak

satılmak

istenmektedir?
2. Vakıf Bank'm bir iştiraki olan Taksim Intemational'ın Antalya B ö l g e
Müdürlügü'ne yazdığı 28.01.2005 tarihli ve 0129/13 sayılı yazıda "...257
çalıştığı
Bankası

Falez Hotel unvanlı işletmemizin yer aldığı gayrimenkulun
T.A.O. tarafından

sözleşmemiz

sataşma

karar

satış sebebiyle feshedilmiştir.*

verişmiş

ve Banka

melik T.
tarafindan

Çalışma
işçinin
Vakıflar
işletme

denmektedir. Bu otelin satışı gerçekleşmiş

midir?
3 . Kesinleşmiş bir satış işlemi var ise, bu, otelin devredildiği anlamına gelir; tş
Kanunu 1 nun 6. Maddesi "İşyeri veya işyerinin bir bolümü hukukî bir işleme dayalı
olarak başka birine devredildiğinde, devir tarihinde işyerinde v e y a bir b ö l ü m ü n d e
mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer."
demektedir. Eğer devir gerçekleştirildi ise, neden çalışanların işlerine son verilmek
istenmektedir?
4. Eğer devir geçckleşmemiş ise, satışı gerçekleşmemiş bir otelin çalışanlarının işlerine
son verme karan, devredildiği zaman devralana sendikalı çalışanı olmayan, yani
"sorunsuz" bir kuruluşu vermek hazırlığı anlamına mı gelmektedir?
5. Tamamı sendikalı olan çalışanların tavsiye edilmesi, satış görüşmeleri esnasında
devralmak isteyen tarafından koşulan bir şart mıdır?
6

Satış gerekçesiyle çalışanların işlerine son verilmesi yasa dışı değil midir?
-208-

T.B.M.M.

B : 76

29 . 3 . 2005

O :5

T.C.
DEVLET BAKANLIĞI V E
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI
Sayı :B.02.0.002/
Konu :

^ 0 ^ 3
_ ^

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ

:a) T B M M Başk-nın, 08.03.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.027/5051-9627/29162 sayılı yazısı.
b) Başbakanlığın 15.03.2005 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106^I27-13/1167
sayılı yazısı.

Antalya Milletvekili Sayın Nail KAMACI'nın, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği
Sayın
Başbakanımızın
da
kendileri
adına
Bakanlığım
koordinatörlüğünde
cevaplandırılmasını istediği, 7/5051 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak
ekte sunulmuştur.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Mehmet Ali ŞAHİN
Devlet Bakanı ve
Başbakan Yardımcısı

Ek: Soru ö n e r g e s i Cevabı (2 sayfa)
Genel Müdürlük
Baş Hukuk Danışmanlığı

Tarih
Sayı

: .2L<.0.3.OÇ
: -—j_. ,

SAYIN MEHMET ALİ ŞAHİN
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
İlgi: 1 8 . 0 3 . 2 0 0 5 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-427-13/1167

İlgide kayıtlı yazınızla, Antalya milletvekili Sayın Nail Kamacı'nm
Başbakanlık
makamına
tevcih
ettiği
ve Bakanlığınız
koordinatörlüğünde
cevaplandırılması istenen 7 / 5 0 5 1 esas no'lu soru önergesinin cevaplandırılması
istenmekte olup soru önergesine ilişkin cevaplarımız aşağıda arz edilmiştir.
Bankamız İstanbul şubesi borçlusu Orsa Grubunun mülkiyetinde iken
firmanın Bankaya olan borçlan nedeniyle satışa çıkarılan, Antalya ili, Merkez ilçe,
Bahçelievler mahallesi, Konyaaltı mevkiinde kain 3698 ada, 5 parselde kayıtlı
taşınmaz (Falez Otel), Antalya İcra MüdürlüğU'nün 2004/826 tal. sayılı dosyasından
02.11.2004 tarihinde yapılan ihale neticesinde Bankamız tarafından
alacağa
mahsuben satın alınmıştır.
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icra yoluyla bankaca devralınan Falez otel, AB Turizm ve Ticaret A.Ş.
tarafından işletilmekte iken bir kısım turizm acenteleri ile önceden yapılan
sözleşmelerin ve sözleşme koşullarının yerine getirilmesini temlnen, Vakıflar Bankası
T.A.O tarafından geçici bir süre bankanın iştiraki olan Taksim Otelcilik A.Ş.'nin
işletmesine bırakılmıştır. Sözkonusu otelin satışı icra vasıtasıyla yapıldığından,
Bankamızın taşınmazı boş olarak teslim alma imkanı varken tamamen sosyal
kaygılarla işçilerin kıdem ve ihbar tazminatları da Banka tarafından yüklenilmiş ve
işçilik haklan böylece korunmaya alınmıştır.
Faiez otel'in icra yoluyla Banka tarafından devralınmasından sonra Vakıflar
Bankası T.A.O. ile Taksim Otelcilik A.Ş. arasında 30.11.2004 tarihli, otelin banka
tarafından satışına kadar geçecek süre içerisinde mevcut hali ile işletilmek üzere bir
sözleşme imza edilmiştir. Sözleşmenin 3. maddesi ile "Bankanın
gayrimenkulu
satması halinde sözkonusu sözleşmenin süresinden önce, Bankaca tek taraflı olarak
feshedilebileceği hüküm altına alınmış ve sözkonusu maddeye istinaden Banka
tarafından Taksim Otelcilik A.Ş.'ye 27.01.2005 tarihinde sözleşmenin feshedildiği
ihbar edilmiştir.

Yasa gereği; bankaların alacaklarından dolayı edinmek zorunda kaldıkları
gayrimekulleri, 3 yıl içinde elden çıkarma zorunluluğu ve turizmin bankanın iştigal
konusu içinde yer almaması nedeniyle taşınmazın satışının gerçekleştiimesi için
Banka İdare Meclisinden alınan yetkiler çerçevesinde 10.12.2004 tarihinde ihaleye
çıkarılmış ancak daha sonra ihalede en yüksek teklif veren
firma tarafından
taşınmazın satın alınmasından vazgeçilmiş, bunun üzerine satış gerçekleşmemiştir.
Bankamızca satışa çıkarılan otel işletmesi değil, Bankanın sahip olduğu 49 yıl süreli
irtifak hakkıdır.
Yukarıda da belirttiğimiz üzere Falez Otel'le ilgili olarak herhangi bir işyeri
devri sözkonusu değildir. İşyerinin devri; varlığını ve faaliyetini koruyan bir işyerinin
başka bir işverene geçmesi ve işyerinin bu ikinci işverenin yönetiminde faaliyetini
sürdürmesini ifade eder.
4857 sayılı iş yasasının 6. maddesinde düzenlenen iş yerinin veya bir
bölümünün hukuki bir işleme dayalı olarak başka birine devredilmesi halinde, mevcut
olan iş sözleşmeleri tüm hak ve borçlan ile birlikte yeni devralana geçeceği,
yönündeki hükmün burada uygulanma imkanı bulunmamaktadır. İşletmenin
kapatılması dolayısıyla işyerinde çalışan işçilerin Taksim Otelcilik A.Ş.tarafından
topluca işten çıkarılmaları zorunlu olmuşsa da, İş Kanunundan doğan tüm yasal
hakları eksiksiz olarak kendilerine ödenmiştir.
Dolayısıyla otelin kapatılarak faaliyetinin durdurulması zorunlu bir süreç olup
4857 sayılı yasanın 29. maddesinde düzenlenmiş olan toplu işten çıkarmanın
prosedürü Taksim Otelcilik tarafından yerine getirilmiş, işçilerin yasal ödemeleri de
Taksim Otelcilik A.Ş. tarafından yapılmıştır.
Taksim Otelcilik A.Ş.'ninde Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından yukarıda
belirtiten gerekçelerle "işletme sözleşmesinin feshini"
müteakip Falez otelin
işletilmesi hususunda bir yetkisi kalmamıştır.
Falez otelin satışına yönelik olarak ihale süreci
aşamada kesinleşmiş bir satış işlemi bulunmamaktadır.

devam etmekte olup bu

Bilgilerinize arz ederiz.

Derin saygılarımızla,
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
^ G E N E L MÜDÜRUMŞÜ

^

Ahmet KAÇAR—
Zctyîiep C. ÇETİN ER
GENEL MÜDÜR
BAŞ HUKUK DANIŞMANI
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24.- Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, futbol sektörünün sorunlarına ilişkin sorusu ve Devlet
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHÎN'in cevabı (7/5060)
TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Mehmet Ali
Şahin tarafından yazılı olarak cevaplandınlmastnı arz ederim.

1. Futbolda bu sezon yaşanan seyirci azalmasının nedeni nedir?
2. Futbol seyircisinin maça gitmeme nedenleri arasında halkın ekonomik
sıkıntısı bulunmakta mıdır?
3. Sizce Süper Lig klüpleri kötü futbol mu oynamaktadır

ki, seyirci

azalmasına neden olmaktadır?
4. Süper Lkj'te zirvedeki iki takımla diğerleri arasında puan farkının yanı sıra
oynanan futbol farkı da bulunmaktadır. Takımlar arasında bu uçurumun nedeni
nedir?
5. Süper Ltg'te kaliteyi artırmak için takım sayısını düşürmeyi düşünüyor
musunuz?
6. Süper Lig'te d yabancı hakkını önümüzdeki sezon azaltacak mısınız?
Azaltacaksanız bu sayı kaç olacak?
T.C.
DEVLET BAKANLIĞI VE
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI
Sayı :B.02.0.002/
Konu :

/2J2&&
<?/--?.

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSt BAŞKANLİĞİNA

İLGİ

: T B M M Başk.nın, 08.03.2005 tarih ve A.01.O.GNS.0.10.00.02-9600 sayılı yazısı.

Yozgat Milletvekili Sayın Emin KOÇ'un Bakanlığıma tevcih ettiği, 7/5060 esas
no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Mehmet Ali ŞAHİN
Devlet Bakanı ve
Başbakan Yardımcısı
Ek: Soru Önergesi Cevabı
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TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
Ceyhun Atıf Kartsu Cari. No: 124 Balgal 06.52?0 ANKARA TÜRKİYE
Konaklar Mahallesi Ihlamurlu Sokak No:9 4.levcnt 34330 İSTANBUL - TÜRKİYE
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23 MART 2005

ÜNİTESİ
SAYI

Genel Sekreterlik
01-05/^ ^ - > ^ t > 7 _
Sayın Mehmet Ali ŞAHİN
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Saym Aygün DENLİ
Özel Kalem Müdürü

İLGl: 15.03.2005 tarih ve B.02.0.002/1790 sayılı yazınız.
İlgi yazınız ek'inde yer alan, Yozgat Milletvekili Sayın Emin KOÇ'un soru
öneresi ile ilgili görüşlerimiz aşağıda arz edilmiştir.
Saygılarımla.

Nüzhet KipenBAĞIŞ
Genel Sekrete\Vekili

1- Seyirci azalmasına şiddet olaylan, ekonomik koşullar, futbol kalitesinin
azalması gibi faktörler neden olduğu görüşündeyiz.
2- Ekonomik sıkıntının da rolü bulunmaktadır.
3- Futbol kalitesinin azalmasının, seyirci miktarına tesir ettiği görüşündeyiz.
4- Bu hususun kulüp yöneticilerince dikkate alınması gereklidir.
5- Bu aşamada düşünülmemektedir.
6- 2005 / 2006 futbol sezonunda yabancı uyruklu futbolcu sayısı sezon
planlaması esnasında kararlaştırılacaktır.

J2- C-'OC'J
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25.- Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, futbolda teşvik ve şike iddialarına ilişkin sorusu ve
Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/5061)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Yardımcısı v e D e v l e t Bakanı
M e h m e t Ali ŞAHİN t a r a f ı n d a n yazılı olarak c e v a p l a n d ı r ı l m a s ı n ı a r z
ederim.

Emin KOÇ
Yozgat Milletvekili

1. Futbol takımlarına "teşvik primi" verilmesi s u ç mudur? S u ç s a
veren mi, alan mı suçludur? Bu konuda yasal bir d ü z e n l e m e
yapmayı düşünüyor m u s u n u z ?
2. 2000 — 2001 futbol sezonunda Galatasaray — Ankaragücü
maçında teşvik primi verildiğini iddia e d e n Cafer Aydın'ın
iddialarını ciddiye aldınız mı?
3. Futbol Federasyon Başkanı Levent Bıçakçı, konunun üstüne
gideceklerini
en
kısa
zamanda
sonuçlandıracaklarını,
suçlularında cezalandırılacağını açıkladı. Olaya adı karışan
Galatasaray, Ankaragücü v e Fenerbahçe futbol takımlarını
suçlu bulursanız nasıl bir uygulama y a p a c a k s ı n ı z ? Bu ü ç
takımı küme düşürmeyi düşünüyor m u s u n u z ?
4. Olaya adı karışan Cafer Aydın başta olmak üzere bu kişiler
olay
sonuçlanmadan
baskı
görmeye
başladı,
olay
sonuçlanmadan sanki örtbas etmeye yönelik bu girişimleri
durdurmayı düşünüyor musunuz?
5. Futbolda şike v e teşvik gibi şaibeleri ortadan kaldırmak için
nasıl bir uygulama getirmeyi düşünüyorsunuz?
T.C.
DEVLET BAKANLIĞI VE
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI
Sayı
K

°

:B.02.0.002/

jZJ^=>^

nU :

^/JS/2005
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLCt

: T B M M Başk.nın, 08.03.2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-9600 sayılı yazuı.

Yozgat Milletvekili Sayın Emin KOÇ'un Bakanlığıma tevcih ettiği, 7/5061 esas
no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Mehmet Ali ŞAHİN
Devlet Bakanı ve
Başbakan Yardımcısı

Ek: Soru Önergesi Cevabı
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TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
Ceyhun Atıf Kansu Cad. No:124 Balgat 065?0 ANKARA - TÜRKİYE
Konaklar MBhallesi Ihlamurtu Sokak No:9 f.Leveni 34330 İSTANBUL TÜRKİYE
web Btte: hltp:/>www.W.oro e mail: fff^Şltf.org.tr

ÜNİTESİ
SAYI

: Genel Sekreterlik
: 01-05/S1- +L^t

23 MART 2005

Sayın Mehmet Ali ŞAHİN
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Sayın Ay gün DENLİ
Özel Kalem Müdürü
İLGİ : 15.03.2005 tarih ve B.02.0.002/1659 sayılı yazınız.
İlgi yazınız ek'inde yer alan, Yozgat Milletvekili Sayın Emin KOÇ'un soru
öneresi ile ilgili görüşlerimiz aşağıda arz edilmiştir.
Saygılarımla.

Nüzhet Kiper'fiAĞIŞ
Genel Sekreter vekili

•Z*^>

1- Futbol takımlarına teşvik pirimi verilmesi hususu Futbol Disiplin
Talimatının 39.Maddesinde hükme bağlanmıştır.
Madlde 39- "Bir futbol müsabakasının neticesinden faydalanması mümkün
olan teşekkül ve kişilerden maddi menfaat temini suretiyle yarışanlar, bu
suretle yarışanlara maddi menfaat adayanlar veya temin veya ita
edenler, altı aydan iki yıla kadar müsabakalardan men veya o kadar süre
ile hak mahrumiyeti
cezası ile cezalandırılırlar.
Bu fiili
işleyen
profesyonel
futbol
takım
yöneticisine
ve sporcularına
ayrıca
500.000.000.000. -TL 'na kadar para cezası verilir"
2- Cefer AYDIN'ın yayın kuruluşundaki beyanı üzerine derhal işleme,
başlanmış, yayında ismi geçenlerin bilgilerine başvurulmuş ve inceleme
kısa sürede ikmal edilmiştir.
3- Futbol Federasyonda talimatlara aykırı davranışın tespiti halinde ayrım
yapılmaksızın gerekli işlem yapılmaktadır.
4- Futbol Federasyonu bilgilere başvurma esnasında tüm kişiler tarafsız ve
adil bir şekilde dinlenmişlerdir.
5- Futbol Federasyonu Şike ve teşvik olaylarına karşı daima duyarlı
davranmış ve talimat hükümleri dairesinde gereği yerine getirilmiştir.
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26.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'in, tarım sektörüne uygulanan desteklere ilişkin
Maliye Bakanından sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı (7/5076)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Kemal U N A K I T A N tarafından
yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim.
Saygılarımla.
-UO-

Ü m m e t K A N D O Ğ A İ\ .
D Y P Denizli Milletvekfl
tvekıli
1 - Son 10 yılda Gayri Safî Milli Hasıla içerisinde tarıma ayrılan desteklerin
yüzde olarak payı n e olmuştur ?
2- S o n 10 yılda t a n m a yapılan desteklerin A B D Doları b a z ı n d a miktarı
olmuştur ?
T.C.

ne

TARIM V E KÖYÎŞLERÎ BAKANLIĞI
Araştırma Planlama v e Koordinasyon
Kurulu Başkanlığı
:

. KDD.S.Ö.1.01/1 H=>t>
Sayı
K o n u : Yazılı Soru Önergesi

29 Mart 2005

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M Î L L E T MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A
tlgi : M a l i y e Bakanlığı B ü t ç e v e Mali Kontrol Genel Müdürlügü'nün 1 4 . 0 3 . 2 0 0 5 tarih v e
B.07.0.BMK.0.12-13/4452
sayılı
yazısı
ile
alınan,
08.03.2005
tarih
ve
K A N . K A R . M D . A . 0 1 . 0 . O N S . Ö . 1 0 . 0 0 . 0 2 - 9 6 0 0 sayılı y a z ı n ı z .
tlgi yazı ekinde gönderilen, D e n i z l i Milletvekili Ü m m e t K A N D O Ğ A N ' a ait 7 / 5 0 7 6 esas
nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmaktadır.

A^v

Bilgilerinize arz ederim.
F.KI.ER
l- Görtış 7/5076

Sami G Ü Ç L Ü
Bakan

YAZILI SORU ÖNERGESİ
: Ümmet KANDOGAN
Önerge Sahibi
Denizli Milletvekili
: 7/5076
Önerge No
S O R U 1) S o n 10 y ı l d a Gayri Safı Milli Hasıla içerisinde tarıma a y n l a n d e s t e k l e r i n y ü z d e
olarak payı n e olmuştur ?
S O R U 2 ) S o n 10 y ı l d a tarıma y a p ı l a n d e s t e k l e r i n A B D D o l a r ı b a z ı n d a m i k t a r ı n e olmuştur?
C E V A P 1-2) S o n 10 y ı l d a Gayri Safı Milli Hasıla i ç e r i s i n d e tarıma ayrılan d e s t e k l e r i n yüzde
olarak payı ve t a r ı m a y a p ı l a n d e s t e k l e r i n A B D D o l a r ı b a z ı n d a m i k t a r ı n a ilişkin bilgiler
aşağıdaki tabloda belirtilmektedir:
YİLLAR

199S

1996

1997

TOPLAM DESTEK
3,6
2,3
5,1
(MİLYAR DOLAR)
DESTEĞİN
1,3
2,0
2,6
[GSMH'YA ORAMI
K A Y N A K : D P T . T K B . tIAZLNE M Ü S T E Ş A R L I Ğ

1998

1999

2OO0

2001

20O2

2003

2004

6,6

5,3

3,6

2,2

1,7

2,3

2,5

3,2

2,8

1,8

1,5

0,9

1,0

0,9

A n c a k b u miktarlar s a d e c e , d e s t e k için b ü t ç e y e a y r ı l a n h a y v a n c ı l ı k l a i l g i l i oranlardır.
O y s a , O E C D ' n i n d e s t e k ö l ç ü m l e r i n d e d e s t e k l e m e p o l i t i k a l a r ı n ı n üretici v e t ü k e t i c i
a n a l i z l e r i y a p ı l a r a k iki g r u b a y a p ı l a n transferler e s a s a l ı n m a k t a d ı r . B u a m a ç l a k u l l a n ı l a n
göstergeler Üretici Destek Eşdeğeri v e Tüketici Destek Eşdeğeridir. B u göstergeler esas
alınarak y a p ı l a n h e s a p l a m a l a r d a t ü k e t i c i y e g e l e n y ü k v e g ü m r ü k k o r u m a tedbirleri d e
d e s t e k o l a r a k y a n s ı m a k t a d ı r . B u y o l l a O E C D tarafından y a p ı l a n h e s a p l a m a l a r d a ö r n e ğ i n ;
2 0 0 3 y ı l ı n d a A B D ' d e d e s t e k l e r i n G S M H ' y a oranı % 0 , 8 6 , A B ' d e % 1 , 3 2 i k e n T ü r k i y e ' d e
% 4 , 4 1 o r a n ı n d a g e r ç e k l e ş m e ortaya çıkmıştır.
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27-Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, sosyal güvence kapsamındaki gözlük, cam ve çer
çeve bedellerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UN AKITAN'm cevabı (7/5077)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKTTAN tarafından
yazılı olarak cevaplandınlmasmı saygılarımla arz ederim.

Kemal DEMİREL
Bursa Milletvekili
Gözlük İnsanların yaşamını devam ettirirken işlerini kolaylaştıran ve
yaşamlarının kalitesini artbrabilen, kullanılması gerekli bir sağlık araadır, Gözlüklerin
maliyet olarak pahalıya mal olduğu düşünülmektedir. Ama sağladığı yararlar göz
önüne alındığında oldukça ucuz ve vazgeçilmez olduğu anlaşılacaktır.
Bu yıl resmi kurumların çalışan ve emeklilerin gözlük İhtiyaçlarının, devlet
tarafından karşılanacak miktarian halkımızın mağdur olmasına sebep olmuştur. Çünkü
belirlenen fiyat listesinde devletin karşılayacağı bedel miktarı Geçtiğimiz yıla göre çok
daha düşük tutulmuştur. Bunun sonucunda da çalışan, Bağ-Kur, Emeldi Sandığı ve
SSK emeklileri gözlük almaları gerektiğinde ödemeleri gereken para miktarının
fazlalığı karşısında mağdur duruma düşmektedir.
Çalışan ve emeklilerin gözlük alımları sırasında karşılaştıkları mağduriyetlerinin
giderilmesi konusunda belirlenen fiyat listelerinin yeniden düzenlenmesi ve devletin
ödemesi gereken miktarın arttırılması yararlı olacaktır.
1. Halkımızın ekonomik sıkıntılarının her gün biraz daha artüğı son zamanlarda,
Sosyal güvencesi olanların yararlandığı, gözlük çerçeve ve cam bedellerinin
devlet tarafından ödenen fiyatlarının azaltılmasının nedenleri neferdir?
2. 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanan; "gözlük ve cam fiyat
listelerinde" belirlenmiş olan fiyatiann, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı
çalışanlarının ve emeklilerinin yararına olacak şekilde yeniden düzenlenmesi
konusunda neler yapmayı planlıyorsunuz?
3. Gözlük çerçeve ve cam bedellerinin devlet tarafından ödenen fiyatlannın
azaltılması halkımızı kalitesiz gözlüklere yöneltecektir. Sağlık ağsından zararlı
olabilecek bu tür
gözlüklerin kullanımının önlenmesi için planlanmış
çalışmalarınız var mıdır?
4. Gözlük çerçeve ve cam bedellerinin devlet tarafından ödenen fiyatlarının
azaltılması, çalışan ve emeklilerin bütçesine ek yük getirecektir. Bunun
önlenmesi için neler yapmayı planlıyorsunuz?
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T.C.
MALİYE BAKANLİĞİ
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı :B.07.0.BMK.0.12-14

2'J.ÖİÎI5*

5473

Konu : Yazılı Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 08.03.2005 tarihli ve
A.Û1.0.GNS.0.10.00.02-9600 sayılı yazısı.

İlgi yazı ekinde alınan, Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL' e ait 7/5077 esas
numaralı yazılı soru önergesinde belirtilen hususlar değerlendirilmiş ve Bakanlığımız görüşü
aşağıda belirtilmiştir.
1- 2005 yılı tedavi yardımına ilişkin Bütçe Uygulama Talimatının EK-6 sayılı listede
yer alan gözlük çerçeve ve cam bedelleri, bu yıl ilk defa piyasa araştırması yapılarak elde
edilen maliyet verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. Söz konusu maliyet analizi ve fiyat
tespiti çalışmaları, Bakanlığımız koordinatörlüğünde ilgili uzman ve teknik personelin desteği
de alınarak gözlükçü temsilcileri ile müzakere edilerek yürütülmüş, bu çalışmalara
dayanılarak belirlenen fiyatlar üzerinde sektör temsilcileri ile de mutabakata varılmıştır.
2005 yılı tedavi yardımına ilişkin Bütçe Uygulama Talimatında gözlük cam ve
çerçeve fiyatlarının azalması; gerek 2004 ve daha önceki yıllarda maliyet analizine dayalı bir
fıyatlandırma çalışmasının yapılamayışı nedeniyle fiyatların piyasa şartları ve gerçek
maliyetler dikkate alınmadan belirlenmiş olmasından, gerekse teknolojideki ilerlemeye bağlı
olarak fire oranlarında, işçilik ve hammadde giderlerindeki azalıştan kaynaklanmaktadır.
Bunun yanı sıra, 2004 mali yılı tedavi yardımına ilişkin Bütçe Uygulama Talimatındaki tarife
fiyatları üzerinden %15 indirim yapılacağına ilişkin düzenleme 2005 yılı Talimatından
çıkarılmış, bir başka ifadeyle, söz konusu indirim oranı Talimatta ayrıca belirtilmeden,
tarifeler belirlenirken dikkate alınmıştır. Bir diğer azalış nedeni de, 2005 yılı Talimatındaki
tarifelerin önceki yıllardan farklı olarak KDV hariç fiyatlar üzerinden hazırlanmış olmasıdır.
2- 2005 yılı tedavi yardımına ilişkin Bütçe Uygulama Talimatının gözlük çerçeve ve
cam bedellerine ilişkin EK-6 sayılı tarifesinde yer alan fiyatlar, yukarıda da açıklandığı üzere
maliyet analizine dayanılarak hazırlandığı ve ilgili meslek temsilcileri ile de mutabakata
varılan fiyatlar olduğundan, yeni bir tarife çalışması yapılması düşünülmemektedir.
3- Bu düzenlemenin gözlük kalitesinde bir azalmaya neden olmayacağı ve çalışan
kesim ile emeklilere ek bir külfet getirmeyeceği düşünülmektedir.
Bilgilerine arz ederim,

UN AKITAN
[aliye Bakanı
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28.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa-Gemlik Karacaali Köyünün sulama göleti
ihtiyacına,
- Edirne Milletvekili Nejat GENCAN'ın, çiftçi kayıt sistemi nedeniyle doğrudan gelir desteği
alamayanlara,
- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa-Mudanya-Yalıçiftlik Köyünün sulama göleti
ihtiyacına,
ilişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GUÇLU'nün cevabı (7/5086, 5087, 5088)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Tanm ve Köyişleri Batfam Sn. Sami GÖÇLÜ tarafından
yazılı olarak cevaplanmasını arz ederim.

JZ

p

Kemal DEMİREL
Bursa Milletvekili

Bursa ilimizin Gemlik İlçesine bağlı Karacaali köyündeki çiftçileriniz ürünlerini
sulamak konusunda sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Sulak bir bölge olmasına
rağmen yaz aylarında Karacaali köyünde sulama gölet" mevcut olmadığı "için susuzluk
yaşanmaktadır.
Kış aylarında fazla olan su miktarı, yaz aylarına kadar tükenmektedir.
Herhangi bir gölet bulunmadığı için sular belirli bir bölgede toplanamamaktadır.
Bunun sonucunda da çiftçilerimiz mağdur olmakta ve istenilen miktarda ürün
alamamaktadır. Bu bölgeye bir su göleti açılması halkın mağduriyetinin giderilmesi
noktasında büyük önem taşımaktadır.

İ. Bursa ilimizin Gemlik ilçesine bağlı Karacaali köyüne sulama göleti açılması
yönünde çalışmalarınız var mıdır?
2. Bursa ilimizin Gemlik ilçesine bağlı Karacaali köyündeki halkımızın yaan
sulamayla ilgili sorunlannın çözülmesi için neler yapmayı planlıyorsunuz?
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA
Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Sami GÜÇLÜ
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla.

(\

rNJV;^

^

NejaUZfeSJCAN
Edirne Milletvekili
Gelişmiş ülkelerde uygulanan sistemlere uyumlu sistemler geliştirmek ve
çiftçilerimize iyi bir geçim standardı sağlamak amacı ile uygulamaya konulan Doğrudan Gelir
Desteği projesi kapsamında; Destekleme Primi Ödemelerini ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı
Uygulama Tebliği yürürlüğe girmiş olup,, prim uygulaması dışında kalan haller kısmının 7.
maddesinin (a) bendinde 2004 yılı Çiftçi kayıt sisteminde olmayanlar bu desteklemelerden
faydalanamaz denilmiştir. Bunun neticesinde, mağdur olan üreticilerimizin şikayetlerinin
tarafınıza kadar ulaştığını düşünüyorum. Mesala, Türk aile yapısı gereği, aile içerisinde
birinci kişiler dosyalan muvafakatname ile birbirlerine aktararak tek bir dosyada veya baba
yaşlı olduğunda çocuklarına arazi aktarıp kendisi dosya düzenlememiş olmaktadır. Ayrıca
Üretici Birliklerine üyelik durumundan dolayı destekleme yapılacak ürüne ait satışlar dosya
düzenlenmeyen kişiler üzerine de yapılmaktadır.
Bu bağlamda;
1)
2)
3)

Mağdur olan Üreticilerimizin, mağduriyetlerinin giderilmesi hususunda kısa
vadede neler yapmayı düşünmektesiniz? Uzun vadede ne gibi tedbirler
alacaksınız?
Mağduriyetlerin bir kısmım ortadan kaldıracak 2004/19 sayılı Bakanlar Kurulu
kararının uygulama tebliğinin 10. maddesinin (m) şıkkının acil olarak
uygulanmasına imkan verecek bir düzenleme yapacak mısınız?
Yoksa her şeyi görmezden gelerek, üreticilerin mağdur olmalarına seyirci ini
kalacaksınız?
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24.02.2005
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Tanm ve Köyişleri Bakanı Sn. Sami GÖÇLÖ tarafından
yazılı olarak cevaplanmasını arz ederim.

Kemal DEMİREL
Bursa Milletvekili

Bursa Mudanya ilçesine bağlı Yalıçiftlik köyündeki çiftçilerimiz ürünlerini
sulamak konusunda sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Bölgede 1998 yılında toprak
analizleri ve su ölçümleri yapılmış olmasına rağmen Yalıçjftiik köyünde sulama göleti
yapılmasıyla ilgili herhangi bir faaliyet olmamıştır.
Yapılan ön çalışmalara ilave olarak Gene) Müdürlüğün projelendirme
çalışmalanna başlaması beklenmektedir. Bölge sakinleri bu konuyla İlgili çalışmalara
her türlü katkıyı sağlamak için hazır olduklarım bildirmektedir. Konuyla ilgili
kamulaştırma işlemlerinin olmadığını belirten köylülerimiz bu sorunlannın çözülmesi
yönünde destek beklemektedir.

1. Bursa Mudanya ilçesine bağlı Yalıçiftlik köyüne sulama göleti aglması yönünde
çalışmalarınız var mıdır?
2. Varsa bu çalışmalarınız nelerdir ve hangi aşamadadır?
3. Bursa Mudanya ilçesine bağlı Yalıçiftlik köyündeki halkımızın sulamayla ilgili
sorunlannın çözülmesi için neler yapmayı planlıyorsunuz?
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T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
Araştırma Planlama ve Koordinasyon
Kurulu Başkanlığı

Sayı :KDD.SO.1.01/
Konu : Yazılı Soru Önergeleri

..../03/2005
2 9 tflAR'î

*^^

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: 08.03.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-9600 sayılı yazınız.
İlgi yazınız ekinde alınan, Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'e ait 7/5086, 7/5088
ve Edirne Milletvekili Nejat GENCAN'a ait 7/5087 esas nolu yazılı soru önergelerine ilişkin
Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim.

Mi-

EKLER
1 - Görü$ 7/5086, 7/508»
2-Görüş 7/5087
YAZILI SORU ÖNERGESİ
önerge Sahibi
Esas No

Sami

GUÇLU
Bakan

: Kemal DEMİREL
Bursa Milletvekili
: 7/5086

Konu :
Bursa ilimizin Gemlik ilçesine bağlı Karacaali köyündeki çiftçilerimiz ürünlerini sulamak
konusunda sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Sulak bir bölge olmasına rağmen yaz aylannda
Karacaali köyünde sulama göleti mevcut olmadığı için susuzluk yaşanmaktadır.
Kış aylarında fazla olan su miktarı, yaz aylarına kadar tükenmektedir. Herhangi bir
gölet bulunmadığı için sular belirli bir bölgede toplanamamaktadır. Bunun sonucunda da
çiftçilerimiz mağdur olmakta ve istenilen miktarda ürün alamamaktadır. Bu bölgeye bir su
göleti açılması halkın mağduriyetinin giderilmesi noktasında büyük önem taşımaktadır.
SORU 1) Bursa ilimizin Gemlik ilçesine bağlı Karacaali köyüne sulama göleti açılması
yönünde çalışmalarınız var mıdır?
SORU 2) Bursa ilimizin Gemlik ilçesine bağlı Karacaali köyündeki halkımızın yazın
sulamayla ilgili sorunlarının çözülmesi için neler yapmayı planlıyorsunuz'?
CEVAP 1-2) 13.01.2005 tarihli 5286 sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün
Kaldırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla, Köy Hizmetleri
Genel Müdürlüğü/nün tstanbul ve Kocaeli illeri haricindeki, diğer illerdeki hizmetleri Valilik
Özel İdarelerine devredildiğinden, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü hizmetler
Valilik Özel İdarelerince sürdürülecektir. Bu nedenle, gölet ve küçük sulama gibi taleplerin
Valilik Özel İdarelerine yapılması gerekmektedir.
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: Nejat GENCAN
Edirne Milletvekili
: 7/5087

Gelişmiş ülkelerde uygulanan sistemlere uyumlu sistemler geliştirmek ve çiftçilerimize
iyi bir geçim standardı sağlamak amacı ile uygulamaya konulan Doğrudan Gelir Desteği projesi
kapsamında; Destekleme Primi Ödemelerini ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği
yürürlüğe girmiş olup, prim uygulaması dışında kalan haller kısmının 7. maddesinin (a)
bendinde 2004 yılı Çiftçi Kayıt Sisteminde olmayanlar bu desteklemelerden faydalanamaz
denilmiştir. Bunun neticesinde, mağdur olan üreticilerimizin şikayetlerinin tarafınıza kadar
ulaştığını düşünüyorum. Mesela, Türk aile yapısı gereği, aile içerisinde birinci kişiler
dosyaları muvafakatname ile birbirlerine aktararak tek bir dosyada veya baba yaşlı olduğunda
çocuklarına arazi aktarıp kendisi dosya düzenlememiş olmaktadır. Ayrıca Üretici Birliklerine
üyelik durumundan dolayı destekleme yapılacak ürüne ait satışlar dosya düzenlenmeyen kişiler
üzerine de yapılmaktadır.
Bu bağlamda;
SORU 1) Mağdur olan Üreticilerimizin, mağduriyetlerinin giderilmesi hususunda kısa
vadede neler yapmayı düşünmektesiniz? Uzun vadede ne gibi tedbirler alacaksınız?
SORU 2) Mağduriyetlerin bir kısmını ortadan kaldıracak 2004/19 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararının uygulama tebliğinin 10. maddesinin (m) şıkkının acil olarak uygulanmasına imkan
verecek bir düzenleme yapacak mısınız?
SORU 3) Yoksa her şeyi görmezden gelerek üreticilerin mağdur olmalarına seyirci mi
kalacaksınız?
CEVAP 1-2-3) Uygulama Tebliği gereğince (Tebliğ No: 2004/36) 2004 yılı ürünü
destekleme primi ödenmesine ilişkin devam ettirilen uygulamalar; ÇKS (Çiftçi Kayıt
Sistemi) çalışmaları ile uyumlu olarak sürdürülmektedir. Destekleme priminden
faydalanacak üreticilerin özlük, ürün ve arazi bilgilerinin ÇKS'de kayıtlı olması esastır. Ayrıca,
18.02.2005 tarih ve 692 sayılı Genelge ile de destekleme primi ödemelerine yönelik
açıklamalarda bulunulmuş olup, Genclgc'nin 5. maddesinde; "Prime esas ürünleri üreten, 2004
yılı ÇKS'dc özlük, arazi ve ürün bilgileri kayıtlı olan, ancak ürün bilgileri sehven hatalı
kaydedilen üreticilerin ürün desenine ilişkin değişiklikleri; yapılan tespitler ve Komisyon
Kararları doğrultusunda ÇKS üzerinde yapılacaktır." denilmektedir.
Dane mısır priminden yararlanacak üreticileri ilgilendiren ve 12.03.2005 tarih ve 25753
Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
(Tebliğ No: 2005/10)" ile de primden yararlanmak isteyen dane mısır üreticilerinin sertifikalı
tohumluk kullanım şartı ve sertifikalı tohumluk faturasını getirme zorunluluğu kaldırılmıştır.
ÇKS ile ilgili Uygulama Tebliğinin; maliki Ölmüş tarım arazisinin tapuda
mirasçıları adına intikal işlemlerinin yaptırılmasını zorunlu kılması ve kendi adına
düzenlenmesi gereken satış belgesini ibraz edemeyen anne, baba, eş ve çocuk adına harcama
belgesi düzenlenen kişinin aynı alan üzerinde 2004 yılı ÇKS'de özlük, ürün ve arazi
bilgilerinin kayıtlı olmaması nedenleriyle bu durumda olan üreticilerin prim ödemesinden
faydalanması mümkün olmamıştır.
Bu durum göz önüne alınarak, 2004 yılı ürünü Küflü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya
Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır ve Zeytinyağı üreticilerine destekleme primi ödenmesine
ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılması hakkında Tebliğ
Taslağı hazırlanarak Başbakanlığa gönderilmiştir.
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: Kemal DEMIREL
Bursa Milletvekili
: 7/5088

Bursa Mudanya ilçesine bağlı Yalıçiftlik köyündeki çiftçilerimiz ürünlerini sulamak
konusunda sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Bölgede 1998 yılında toprak analizleri ve su
ölçümleri yapılmış olmasına rağmen Yalıçiftlik köyünde sulama göleti yapılmasıyla ilgili
herhangi bir faaliyet olmamıştır.
Yapılan ön çalışmalara ilave olarak Genel Müdürlüğün projelendirme çalışmalarına
başlaması beklenmektedir. Bölge sakinleri bu konuyla ilgili çalışmalara her türlü katkıyı
sağlamak için hazır olduklarını bildirmektedir. Konuyla ilgili kamulaştırma işlemlerinin
olmadığını belirten köylülerimiz bu sorunlarının çözülmesi yönünde destek beklemektedir.
SORU 1) Bursa Mudanya ilçesine bağlı Yalıçiftlik köyüne sulama göleti açılması yönünde
çalışmalarınız var mıdır?
SORU 2) Varsa bu çalışmalarınız nelerdir ve hangi aşamadadır?
SORU 3) Bursa Mudanya ilçesine bağlı Yalıçiftlik köyündeki halkımızın sulamayla ilgili
sorunlarının çözülmesi için neler yapmayı planlıyorsunuz?
CEVAP 1-2-3) 13.01.2005 tarihli 5286 sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün
Kaldırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla, Köy Hizmetleri
Genel Müdürlüğü'nün İstanbul ve Kocaeli illeri haricindeki, diğer illerdeki hizmetleri Valilik
Özel İdarelerine devredildiğinden, Koy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü hizmetler
Valilik Özel İdarelerince sürdürülecektir. Bu nedenle, gölet ve küçük sulama gibi taleplerin
Valilik Özel İdarelerine yapılması gerekmektedir.
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29.- İsparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER'in, Isparta-Aksu İlçesinde okul çevresinde
bulunan baz istasyonlarına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'm cevabı (7/5090)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanın Sayın Binali YILDIRIM tarafından yazılı
olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Mevlüt COŞKUNŞfi
İsparta Milletveki

İsparta'nın Aksu ilçesinde, çok programlı Aksu Lisesi ve bitişiğindeki Şehit
Yaşar Kocabaş ilköğretim Okulunun 700 öğrenci kapasitesi vardır. Bu okulların 35"m.
kadar yakınında iki adet baz istasyonu bulunmaktadır. Bu istasyonların taşınması
için on mahalle muhtarı ve ilçe halkının birlikte verdiği imzalı dilekçeler ciddiye
alınmamıştır.
Baz istasyonlarının sağlık açısından büyük tehlikeler yarattığı ortadadır.
Ayrıca Yargıtayın baz istasyonlarıyla ilgili kararı bulunmasına rağmen neden bu
istasyonların taşınması konusunda Bakanlık olarak bir girişim yapmamaktasınız?
T.C.
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI
A r a ş t ı r m a P l a n l a m a ve K o o r d i n a s y o n K u r u l u B a ş k a n l ı ğ ı
25 MART 2005
SAYI : B . 1 1 . 0 . A P K . 0 . 1 0 . 0 1 . 2 1 . / E A / - S 1 4 »
KONU ; İsparta Milletvekili
Sayın Mevlüt COŞKUNER'in
yazılı soru önergesi
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

ÎLGİ:TBMM Başkanlığının 08.03.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-9600 sayılı yazısı.
İsparta Milletvekili Sayın Mevlüt COŞKUNER'in 7/5090-9654 sayılı yazılı soru Önergesinin
cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim.

îıYILDIRIM *
Ulaştırma Bakam
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İSPARTA MİLLETVEKİLİ SAYIN MEVLÜT COŞKUNER'tN 7/5090-9654
SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI
SORU- İsparta'nın Aksu İlçesinde, çok programlı Aksu Lisesi ve bitişiğindeki
Şehit Yaşar Kocabaş İlköğretim Okulunun 700 öğrenci kapasitesi vardır. Bu okulların
35m. kadar yakınında iki adet baz istasyonu bulunmaktadır. Bu istasyonların
taşınması için on mahalle muhtarı ve ilçe halkının birlikte verdiği imzalı dilekçeler
ciddiye alınmamıştır.
Baz istasyonlarının sağlık açısından büyük tehlikeler yarattığı ortadadır. Ayrıca
Yargıtay'ın baz istasyonlanyla ilgili kararı bulunmasına rağmen neden bu
istasyonların taşınması konusunda Bakanlık olarak bir girişim yapmamaktasınız?
CEVAP -Telekomünikasyon cihazlarının insan ve çevre sağlığı bakımından
etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla, ilgili Kamu Kuruluşlarının katılımıyla
Telekomünikasyon Kurumu tarafından hazırlanan, baz istasyonları da dahil sabit
telekomünikasyon cihazlarının kurulması, limit değerlerinin belirlenmesi ve faaliyetinin
sürdürülmesine ilişkin "10 kHz-60 GHz Frekans Bandında Çalışan Sabit
Telekomünikasyon Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddeti Limit
Değerlerinin Belirlenmesi, ölçüm Yöntemleri ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik"
12.7.2001 tarih ve 24460 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.
İnsanların yaşadığı mekanlar ile tüm bina, bahçe, müştemilatryla birlikte; okul
öncesi ve temel eğitim kurumlarının güvenli alanda bulunabilmesi halinde sabit
telekomünikasyon cihaz veya sistem kurma izni verilmekte olup, sistem kurma izni
öncesi "Güvenlik Sertifikası" düzenlenerek güvenli alan belgelendirilmektedir. Bu
nedenle, kurulmak istenen her sabit telekomünikasyon cihazı, söz konusu Yönetmelik
hükümlerine ve limit değerlere uygun olarak kurulmaktadır.
Yönetmelik kapsamındaki cihazların limit değerlere uyup uymadığının tespiti,
Telekomünikasyon Kurumu Bölge Müdürlükleri kontrolünde olup, yapılacak kontrollerde
Yönetmeliğe uygun bulunmaması halinde sistemlere Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Sistemin kurulması aşamasında baz istasyonunun belirtilen yere kurulabilmesi amacıyla
verilen geçici onaylı Güvenlik Sertifikası, sistemin yerinde kontrolü sonucu uygun
bulunması halinde Kati olarak onaylanır.
Telekomünikasyon Kurumu; Yönetmeliğin hazırlık şamasında ilgili Kamu
Kuruluşları (Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı) ile koordinasyon
sağlayarak, elektromanyetik kirliliğin insan yaşamındaki etkilerinin en aza indirilmesi
amacıyla gerekli teknik ve idari çalışmaları yapmıştır. Yönetmelikte, Uluslararası
İyonlaştırmayan Radyasyondan Korunma Komisyonu (ICNIRP) linetlerinin, tek bir
cihaz için değerinin dörtte biri (1/4Ü), ortamın toplam limit değeri olarak ICNIRP
limitleri bire bir kabul edilmiştir.
Bu çerçevede; Yönetmelik kapsamında yer alan sabit telekomünikasyon cihaz ve
sistemlerinden yayılan elektromanyetik dalganın çevre ve insan sağlığı üzerinde meydana
getirebileceği etkileri minimuma indirgemek amacıyla belirlenen elektromanyetik alan limit
değerlerinin aşılmadığı güvenli alanların sağlanması ve sabit telekomünikasyon cihazlarının
(örneğin Baz İstasyonları) yönetmelikte belirtilen tüm kriter ve limit değerlere uygun olarak
'"Güvenlik Sertifikası" alınması sureliyle kurulması amaçlanmıştır.
<<
Güvenük Sertifikası" uygulamalarına ilişkin işlemler Telekomünikasyon Bölge
Müdürlüklerince yürütülmekledir.
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Şikayet konusu baz istasyonlarına dair Mahalle Muhtarları ve vatandaşlarımızca
imzalanan dilekçeler üzerine, Mersin Telekomünikasyon Bölge Müdürlüğünce İsparta İli Aksu
İlçesinde yapılan incelemede; AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Telsim Mobil
Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.ye ait baz istasyonlarına "Güvenlik Sertifikası" verildiği,
AVEA'ya ait baz istasyonunun çevresindeki okula 38 metre mesafede -Güvenlik Mesafesi
dışında- olduğu, ayrıca sektör yönünün okula doğru olmadığı, Telsime ait baz istasyonunun
güvenlik mesafesi sının ile okul bahçe duvan arasında da yaklaşık 5 metre mesafe olduğu ve
baz istasyonu sektör yönünün de okula doğru olmadığı tespit edilmiştir.
Öte yandan, Yargıtay 4 üncü Hukuk Dairesi tarafindan verilen bozma karan Aycell
A.Ş.'ne ait baz istasyonu ile ilgili olup, karar sadece belirtilen adresteki baz istasyonunu
kapsamaktadır. Bu karara istinaden dava konusu baz istasyonu dışında herhangi bir baz
istasyonunun veya şikayete konu baz istasyonunun kaldınlması veya mühürlenmesi söz
konusu değildir. Aynca söz konusu Yargıtay İlamı henüz kesinleşip bu konuda bîr içtihat
oluşturmadığından, diğer baz istasyonları ile ilgili davalarda mahkemeleri bağlayıcı niteliği de
bulunmadığı değerlendirilmektedir.
12.052001 tarih ve 4673 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesi uyarınca
Telekomünikasyon Kurumu ile İşletmeciler arasında yenilenmiş olan GSM İmtiyaz
Sözleşmeleri (İS) 1 nin;
"Kapsama Alanı" başlıklı 6 ncı maddesinde:
"İşletmeci, 27.04.1998 tarihinden itibaren üç yıl içinde Türkiye nüfusunun en
az % 50 sini ve 2 7 . 0 4 . 1 9 9 8 tarihinden itibaren beş yıl içinde ise en az % 90'ını
kapsama alanı içine (bina dışında 2 Watt) alacaktır. Ancak nüfûsu 10.000 den az olan
yerleşim birimleri hesaplamaya alınmaz. Bu kapsama alanı, işletmecinin tek başına
kapsaması gereken alan olup, Sözleşmede tanımlanan ulusal roaming ve tesis
paylaşımıyla sağlanmayacaktır. Kurumun istemi üzerine, yılda en çok iki adet alan
(yerleşim yeri) işletmeci tarafından öncelikli olarak kapsama alanı içine alınacaktır."
hükmü ile,
"Hizmet Kalitesi" başlıklı 31 inci maddesinde;
"İşletmeci, GSM uluslararası standartlarında ITU-Tnin önerilerinde belirtilen telefon
hizmeti kalite standartlarına uyacaktır. Kapsama alanı içindeki alanlarda lisanslı şebeke içi
arama blokaj oranı % 5" ten, arama başarısızlık oranı ise % 2 ' den fâzla olmayacaktır.
İşletmeci ile diğer işletmeciler arasında yukarıda belirtilen kalite standartlarına uyma
sorumluluğu konusunda bir anlaşmazlık çıkması halinde Kurum bütün bilgileri toplayacak ve
gerekli kararlan alacaktır. Kurum, abonelerin haklarım garantiye almak amacıyla kalite
standartlarına uyulup uyulmadığını denetleme hakkına sahiptir." hükmü bulunmaktadır.
Bu hükümler gereğince ve yukarıda açıklanan sebepler çerçevesinde, bir Kamu Hizmeti
olan GSM telekomünikasyon hizmetinin gereği gibi ifa edilebilmesi için İşletmeciler GSM
İS'lerde bulunan kapsama alam yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda olup, bu hizmeti de
hizmet kalitesi başlıklı madde 31 'de belirtilen çerçevede yerine getirmek durumundadırlar. Kaldı
ki, gittikçe yaygınlaşan cep telefonu kullanımı karşısında baz istasyonlan kurulmasının kaçınılmaz
olduğu da bilinen bir gerçektir
Bu çerçevede, söz konusu baz istasyonlarının Yönetmelik hükümlerine uygun kurulduğu
ve lâaliyetirasürdünjügtl görülmektedir.
Öte yandan, sabit telekomünikasyon cihazlarının sağlığa zararlı olduğuna dair henüz
kesinleşmiş bir veri bulunmamakta olup, WHO (Dünya Sağlık Örgütü) ve diğer birçok
kuruluş bünyesinde inceleme ve araştırmalar devam etmektedir.,. -226-

T.B.M.M.

B : 76

29 . 3 . 2005

O:5

30.- Erzincan Milletvekili Erol TINASTEPE'nin, polis memurlarının askerlik yükümlülüklerine
ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün cevabı (7/5092)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Aşağıdaki sorularımın, T.C Anayasasının 98. v e TBMM İç Tüzüğünün 9 9 .
maddeleri uyannca Milli Savunma Bakanı Sayın Vecdi GönCH tarafından yazılı olarak
cevaplandırılmasını saygılanmla arz ederim.
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Son iki yılda Polis Meslek Yüksek Okullarından askerliğini yapmayan 8.000 polis
memuru mezun olmuştur. Bu sayıya önceki yıllarda mezun olanlar ile önümüzdeki
günlerde mezun olacak polislerimizde eklendiğinde bu sayı daha da artacaktır.

1. Avrupa Birliği ülkelerinde askerlik görevi polis memurlan için zorunlu
tutulmamaktadır. Avrupa Birliği ite uyum sürecine girdiğimiz bu dönemde
polislerimizin askerlik yükümlülükleri ile ilgili Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki
gibi bir düzenleme yapılmasına yönelik bir çalışmanız var mıdır?.

2. Polislerimizin ö ğ r e t m e n v e Doktorlar gibi temel eğitimden sonra
kalan
askerlik sürelerini meslekte tamamlamaları konusunda bir düzenleme getirmeyi
düşünüyor musunuz?.
T.C.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLİĞİ
ANKARA

2005/7012-CS
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: Yazılı Soru önergesi.

^

7 > \ MART 2005

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
İLGİ

: TBMM.Bşk.lığının 08 MART 2005 gün ve KAN.KAR.MD. A.01.0. GNS 0.10. 00
02-7/509-9634/29619sayılı yazısı.

Erzincan Milletvekili Sayın Erol TINASTEPE tarafjndan verilen 'Polis memurlarının
askerlik yükümlülüklerine" ilişkin 7/5092 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı EK'te
sunulmuştur.
Arz ederim.

ecdiGONUL
Millî Savunma Bakanı
-227-

T.B.M.M.

B : 76

29 . 3 . 2005

O :5

ERZİNCAN MİLLETVEKİLİ SAYIN EROL TINASTEPE TARAFINDAN VERİLEN
7/5092 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI

1. Tüm Dünya ülkelerinde olduğu gibi Avrupa birliği ülkelerinde de askerlik hizmet şekil
ve süreleri ülkelerin kendi ihtiyaçlarına göre düzenlenmekte hatta bir kısım ülkelerde
zorunlu askerlik hizmeti bulunmamaktadır.
Avrupa müktesebatına uyum çalışmaları kapsamında bu konuda herhangi bir çalışma
yapılmamaktadır.
2. Askerlik hizmetini yapmamış polis amir ve memurlarının temel askerlik eğitimlerini
müteakip Emniyet Genel Müdürlüğü emrinde görevlendirilmesi hususu her hükümet
değişikliğinde sistemli bir şekilde gündeme getirilmiş, 1989 yılından bu yana 12 kanun
teklifi hazırlanmıştır.
4652 Sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun hazırlanması sırasında konu Emniyet
Genel Müdürlüğü tarafından Millî Savunma Bakanlığı Asker Alma Daire Başkanlığı ile
koordine edilmiş ve Polis Yüksek Öğretim kurumlarında öğrenim yapanların askerlikleri,
öğrencilikleri sırasında ve mezuniyetlerini müteakip 1111 Sayılı Askerlik Kanununun genel
hükümleri çerçevesinde erteleneceği, yasal erteleme süreleri sonunda da askerlik
yükümlülüğüne tâbi tutulacakları hususunda mutabakata varılmıştır.
Polislik, diğer meslekler gibi belirli hak ve menfaatler karşılığı ifa edilen profesyonel bir
meslektir. Askerlik hizmeti ise Anayasanın 72 inci maddesinin her erkek Türk vatandaşı
için hak ve ödev olarak öngördüğü yükümlülük esasına dayanan, herhangi bir maddi
karşılığı olmadan yapılan vatan hizmetidir.
Mevcut mevzuat ve uygulamalar gereğince, eğitim ve öğretime katkı sağlamak
amacıyla sadece Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde Öğretmen açığı olan kırsal
kesimde görevlendirilmek üzere, bazı branşlardaki öğretmenler temel eğitimleri sonrası
Millî Eğitim Bakanlığı emrine verilmektedir.
Doktorlar için ise Sağlık Bakanlığı emrine görevlendirme şeklinde bir uygulama
bulunmamaktadır.
Askerlik hizmetleri sırasında polisler, meslekî ihtisaslarına uygun olarak Jandarma
Genel Komutanlığı emrine verilerek polis teşkilatındaki ihtisaslarına uygun görevlerde
istihdam edilmek suretiyle, hem Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu uzman personel
ihtiyacı karşılanmakta hem de bu personelin mesleki gelişimlerine katkıda
bulunulmaktadır
Belirtilen nedenlerle bu konuda yasal bir düzenleme yapılması düşünülmemektedir.
Bilgilerinize sunarım.

KVecdi GÖNÜL
lillî Savunma Bakanı
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31. - Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, Bursa-Orhangazi-Yeniköy Belediyesine çöp kamyonu
tahsis edilip edilmeyeceğine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/5094)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA
Aşağıdaki sorularımın çevre ve Orman Bakanı Saym Osman PB>E tarafından
yazılı alarak oevaplandınlmasMiı saygrianmla arz ederim,

P
Bursa ffl Orhangazi Bçeâne bağlı olan Yen&oy Belde Petadiycrf 194B yıtarada
kurulmuştur. Beldeye bağlı olan Ohanköy v e OrtakoVun temizlik hizmetten d e
Yeniköy beldesi tarafından yürütülmektedir. Toplam nüfusun 5 0 9 1 Msi olduğu
beldede, ayrıca î z n * gölü kıyısında gönö b M k t a t t v e p ü m * atanlan d a
bulunmaktadır.
Yeniköy beldesinin TemczBc v e diğer MrMk hizmetlerinde kullanılan mevcut
araca hem eski, hem d e koofik olduğu İçin yeteısfa. kalmakta ve ihtfyaa
kafsuayamamaktads*.
Çevre temizliğinde, çevre ve orman kirliğini önleyici, çevre v e ormanı
iyileştirici faaliyetlerde kuüamfmak Özere Yeniköy Bekle m İndiyi il hhrnetJne yeni v e
yeter» boyutta bir çöp kamyonu verilmesi önemli bir IttaneUn yerine getmîrnesini
sağlayacaktır.

1 . Bursa in Orhangazi ilçesine bağlı olan, Yen&Dy Belde Belediyesine yeni bir çöp
kamyonu verilmesi yönünde cahsrnaiarmız var rmd»?
2. Bursa IH Orhangazi ilçesine bağlı olan, Yenftöy Belde De k i d i y sinin ihüyaçlanru
karşılayacak nteRkte,
yeterli kapasitede bir çöp kamyonu ne zaman
veriteoBktfr?
T. C .
Ç E V R E VE O R M A N B A K A N L I Ğ I
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı
Sayı

:B.18.0.APK.0.03-02;090.01- 3 - 3 - S — 2 JJ ?

2.2/03/2005

Konu : Sayın Kemal DEMIREL'in
Yazılı Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA
(Kanunlar v e Kararlar D a i r e s i Başkanlığı.)

İlgi

: T B M M ' n i n 08/03/2O05 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-9600 sayılı yazısı.

İlgi yazı ekinde alınan Bursa Milletvekili Sayın Kemal D E M İ R E L ' İ N "BursaOrhangazi-Yeniköy Belediyesine çöp kamyonu tahsis edilip edilmeyeceğine ilişkin " 7/5094
esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiştir.
Maliye Bakanlığı ile müştereken hazırlanarak uygulanmakta olan "Çevre Kirliliğinin
Önlenmesi ve Temizlenmesine İlişkin Bazı Giderler İle Bu Hususlarda Verilecek Kredilere
İlişkin Esas ve Usuller" çerçevesinde ayrılan ödenekten belediyelere çevre düzenleme
çalışmaları için onaylı proje karşılığında Bakanlığımızca yapılmakta olan yardımlardan; çok
sayıda ve farklı belediyenin yararlandırılması amacıyla 2004 yılında alman prensip k a r a n
gereği belediyelere çöp kamyonu yardımı yapılmamaktadır.
A r z ederim.
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32.-İstanbul Milletvekili Hasan AYDIN'ın, TFT İstanbul Radyosunda personele yönelik uygulamalara
ve bir enstrümanın yasaklanmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Beşir ATALAY'ın cevabı (7/5119)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
A ş a ğ ı d a k i sorularımın Devlet B a k a n ı Sayın B e ş i r A T A L A Y t a r a f ı n d a n yazılı
olarak yanıtlanması h u s u s u n u bilgilerinize arz ederim. Saygılarımla.

Hasan A Y D I N
İstanbul Milletvekili
S a s ı n d a y e r alan iddialara göre T R T İstanbul R a d y o s u n d a v u k u b u l a n olaylar
p e r s o n e l arasında v e k a m u o y u n d a ciddi rahatsızlıklar uyandırmıştır. B u n a ilişkin
olarak;
SORULAR
1. T R T İstanbul R a d y o s u bünyesinde ses sanatçısı olarak g ö r e v y a p a n kişilerin
k u r u m içinde b a ş k a birimlerde görevlendirildikleri iddiaları d o ğ r u m u d u r ?
D o ğ r u ise b u s a n a t ç ı l a r ı m ı z hangi birimlerde g ö r e v l e n d i r i l m i ş l e r d i r ?
2. Meslekleri ve kariyerleri ile u y u m s u z pozisyonlar da çalıştırılan k a ç adet ses
sanatçısı v a r d ı r ? Şu a n d a T ü r k MUzigi Ş u b e s i n d e sekreter olarak g ö r e v yapan
ses sanatçılarının o l d u ğ u iddiaları d o ğ r u m u d u r .
3.

Bu u y g u l a m a ile sanatçılar üzerinde baskı k u r u l m a k t a ve k e n d i l e r i n i ifade
etmeleri e n g e l l e n m e k t e sanatçılar yıldırılarak k u r u m d a n a y r ı l m a y a
mı
z o r l a n m a k t a dır?

4. T R T İstanbul" R a d y o s u çalışanlarından R e c e p B İ R G İ T ve K a s ı m İ N A L T E K Î N
k u r u m d a k i bu haksızlıklara sessiz kalmadıkları için mi işten ç ı k a r ı l m ı ş l a r d ı ?
5. Geleneksel m ü z i ğ i m i z i n v a z g e ç i l m e z enstrümanı d a r b u k a n ı n İktidarınızca
atanan T ü r k MUzigi
Şube Müdürü
tarafından
yasaklandığı
iddiaları
d o ğ r u m u d u r ? H e r h a n g i bir gerekçe ile e n s t r ü m a n l a r ı n y a s a k l a n m a s ı n ı doğru
buluyor m u s u n u z ?
B-EVLET

Sayı

: B.02.0.005/<r*//6s~ s _ e f

Konu

: Soru önergesi

T.C.
BAKANLIĞI

j?î"/öJ/2005

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
İl E i : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 14.03.2005 tarihlî ve A.01.0.GNS.0.1 0.00.027/5 119-9705/29829 sayılı yazısı.
İstanbul Milletvekili Sayın Hasan AYDIN tarafından tevcih edilen 7/51 19 esas sayılı yapılı
soru önergesi ile ilgili olarak, Bakanlığım ilgili kuruluşu Türkiye Radyo Televizyun Kurumu Genel
Müdürlüğünden alınan 21 03.2005 tarih ve B.02.2.TRT.0.61.00.00/1037 sayılı cevabi yazı ekte
gönderilmektedir.
Bilgilerinize arz ederim.

Beşir ATALAY
Devlet Bakanı
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TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Hukuk Müşavirliği
SAYI : B.02.2 TRT 0 . 6 1 . 0 0 . 0 0 / / ^ ? ^
KONU : 7/5119 sayılı Önerge Cevabı

J2/../.J3...../200S

DEVLET BAKANLIĞI'NA
{Prof Dr. Beşir AT ALAY)
İlgi :

15/03/2005 tarih ve B 02.0.005/031/0558 sayılı yazı

İlgi yazınız ekinde yer alan. İstanbul Milletvekili Sayın Hasan AYDTN'ın Devlet Bakanı
Sayın Prof. Dr Beşir AT AL AY tarafından cevaplandırılması talebiyle tevcih ettiği 7/5119 sayılı
Soru Önergesi île ilgili Kurumumuz cevabı aşağıda arz olunmuştur.
1- İstanbul Radyosu Müdürlüğü bünyesinde sanatçılar da dahil olmak üzere, hiçbir
personel uzmanlık alanı dışında çalıştırılmamaktadır. TRT bünyesinde görev yapan tüm
sanatçılarımız da aslî görevlerinde çalıştırılmaktadır. Bunun birlikte, Türk Halk Müziği ve Türk
Sanat Müziği sanatçılarımızdan
bazıları kendilerinin verdiği program önerisinin "Program
Koordinasyon Kurulu" tarafından kabul edilmesi neticesinde uzmanlık alanları dahilinde
önerdikleri programda görev yapmaktadırlar.
2- Meslekleri ve . kariyerleri ile uyumsuz pozisyonlarda çalıştırılan ses sanatçısı
bulunmamaktadır. Keza Türk Müziği Şubesinde sekreter olarak görev yapan ses sanatçıları da
bulunmamaktadır.
3- Sanatçıların her hangi bir uygulama ile yıldmlarak Kurumdan ayrılmaları yönünde bir
uygulama bulunmamaktadır
Yaş haddi nedeniyle emeklilik dışında, İstanbul Radyosu Türk
Müziği şubesinden ayrılmış sanatçı bulunmamaktadır.
4- Türk Sanat Müziği sanatçılarından Merhum Recep BİRGİT ve Merhum Kasım
tNALTEKİN yıllar önce İstanbul Belediye Konservatuarı'ndan emekli olmuş sanatçılardır
Dolayısıyla adı geçen merhum sanatçılar Kurumumuzun kadrolu sanatçısı olmayıp, her iki
sanatçının Kurumda yapılan haksızlıklara sessiz kalmadıktan için işten çıkarıldıkları hususu da
doğru değildir. Adı geçen her iki sanatçı geçmişte "akitli" olarak bilinen "TRT Kurumu İstisna
Sözleşmesi Yönetmeliği" ne ve bu Yönetmeliğin 08 09 2004 tarihinden itibaren yürürlükten
kaldırılmasından sonra da "Götürü Bedel Hizmet Sözleşmesi" yöntemiyle, özellikle kadrolu
sanatçılarımızın yetersiz kaldığı durumlarda, ihtiyaç doğrultusunda ve devamlılık arzetmemek
kaydıyla, zaman zaman Radyo ve TV programlarına davet edilmiş sanatçılardır.
5- İstanbul Radyosu Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Müdürü, görülen lüzum üzerine 20 yılı
aşkm bir süredir İstanbul Radyosu bünyesinde ses sanatçısı olarak başanlı bir şekilde görevini icra
eden ve bir Türk Sanat Müziği ses sanatçısı olarak görevli bulunduğu Müdürlükte boş bulunan
Türk Sanat Müziği Müdürlüğü görevine üst amirlerince takdir edilerek atanmış Kurum
personelidir. Geleneksel ritm sazlarından "darbuka'nın Türk Müziği Şube Müdürü tarafından
yasaklandığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Darbuka 1960'lı yıllardan itibaren Radyo
kayıtlarında eğlence müziği ve oyun havalarında kullanılmaya başlanmıştır. Fakat, Türk Müziği
icrasında kullanılan ritm sazı yalnızca darbuka değildir Bunun yanında def, daire ve bendir gibi
ritm sazları da gereksinimler doğrultusunda kayıtlarımızda kullanılmaktadır. Kullanılacak ritm
sazının hangisi olacağı ise, kaydedilecek eserin yapısına uygun olmak kaydıyla, saz sanatçısı ve
Türk Sanat Müziği şefleri tarafından belirlenmektedir.
Arz ederim.

\

\

Şenol DEMİRÖZ
Genel Müdür
-231-

TBMM.

B:76

29 . 3 . 2005

O: 5

33.- Bursa Milletvekili Mustafa DÜNDAR'ın, yurt dışından öğrenci getirme projesine
sorusu ve Devlet Bakam Mehmet AYDIN'm cevabı (7/5129)

ilişkin

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Devlet
Bakanı
Prof.
Dr.
Mehmet
AYDIN
tarafından
cevaplandırılmak üzere aşağıdaki sorulan arz ediyorum .

yazılı

olarak

04.03.2005
Mustafa D Ü N D A R
"Bursa Milletvekili
B a s ı n d a n t a k i p e t t i ğ i m i z k a d a r ı ile y u r t d ı ş ı n d a n g e l e c e k ö ğ r e n c i s a y ı s ı n ı n
a r t ı r ı l m a s ı n a v e b u v e s i l e ile T ü r k i y e ' n i n b ö l g e n i n y e n i e ğ i t i m m e r k e z i o l m a s ı ,
a m a c ı ile y e n i p r o j e l e r i n v e p r o g r a m l a r ı n u y g u l a n m a s ı n a
karar verildiği
anlaşılmaktadır.
1- B a k a n l ı ğ ı n ı z b ü n y e s i n d e ç a l ı ş m a l a r ı y ü r ü t ü l e n B ü y ü k Ö ğ r e n c i P r o j e s i
kapsamında hangi ülke ve kardeş topluluklardan öğrenciler ülkemize öğrenim
görmeye gelmektedirler?
2 - T ü r k i y e ' y e T ü r k C u m h u r i y e t l e r i ile T ü r k ve A k r a b a t o p l u l u k l a r ı n d a n ö ğ r e t i m
yıllarına göre ne k a d a r öğrenci gelmiştir? B u öğrencilerin kaçı o r t a ö ğ r e t i m , kaçı
üniversite düzeyindedir?
3 - Y ı l l a r a g ö r e g e l e n ö ğ r e n c i sayısı i n c e l e n d i ğ i n d e d u r u m n e d ü z e y d e d i r ?
T ü r k i y e ' d e ö ğ r e n i m g ö r m e k i s t e y e n ö ğ r e n c i s a y ı s ı n d a a z a l m a m ı y o k s a artış m ı
v a r d ı r ? H e r iki d u r u m d a d a s e b e p n e d i r ? 2 0 0 3 y ı l ı n d a n i t i b a r e n T ü r k i y e ' y e n e
kadar öğrenci gelmiştir?
4 - Y u r t d ı ş ı n d a n ö ğ r e n c i g e t i r m e projesi ile ilgili
b a ğ ı m s ı z bir kurul o l u ş t u r m a çalışması var mıdır?

Başbakanlık

bünyesinde

T.C.
DEVLET BAKANLIĞI

Sayın

: B.02.0.O04/öQ : HoY

Konu

:

2~X I <>3 /2005
T Ü R K İ Y E BÜYÜK M İ L L E T MECI-İSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A

İlgi

: 14.03.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.I 0-OO.02-9760 sayılı yalınız.

Bursa Milletvekili Mustafa DÜNDAR'ın 7/5129 Esas Nolu
verilen cevabın bir sureti ilişikte sunulmuştur.

yazılı soru önergelerine

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

AVDIN
Devlet B
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BURSA MİLLETVEKİLİ MUSTAFA DÜNDAR'IN YURTDIŞINDAN
ÖĞRENCİ GETİRİLMESİNE İLİŞKİN 7/5129 ESAS NUMARALI YAZILI
SORUÖNERGESİ.
Cevap 1: Proje, Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklanna tahsis edilen
kontenjanlar çerçevesinde Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan
ile birlikte 55 ülke ve topluluğu kapsamaktadır.
Bu çerçevede beş Türk Cumhuriyeti başta olmak üzere, diğer bazı ülke ve toplulukları
şöyle sıralayabiliriz: Rusya Federasyonu (Adıgey, Altay, Başkurdistan, Buryat, Çuvaşistan,
Dağıstan, Hakasya, İnguşetya, Kabartay-Balkar, Kalmukya, Karaçay-Çerkez» Saha, Şor,
Tataristan, Tuva), Balkanlar (Arnavutluk, Batı Trakya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Moldova,
Kosova, Makedonya, Romanya, Sancak, Polonya Tatarları, Hırvatistan, Sırbistan-Karadağ) ile
Afganistan, Ahıska Türkleri, Belarus, Baltık Ülkeleri, Gürcistan, Tacikistan, Kırım,
Cevap 2: Türkiye, 1992-2005 yılları arasında Türk dünyasından gelecek öğrenciler için tahsis
edilen burslardan 22.510'u bu ülke ve topluluklarca kullanılmıştır. Mart 2005 tarihi itibariyle,
5.786 öğrenci ülkemizde Devlet Burslusu olarak öğrenim görmektedir. Bu öğrencilerden:
911'i yüksek lisans, 351 'i doktora, 3.483'ü lisans, 247'si ön lisans ve 794'ü TÖMER (Türkçe
Öğrenim Merkezleri)'de öğrenim görmektedirler. 2005-2006 Öğretim yılı için 3500 kontenjan
daha tahsis edilmiştir.
1.004 orta öğrenim öğrencisi mezun olmuş ve 1996 yılından itibaren orta öğrenime
öğrenci getirilmemektedir.
Cevap 3: Dünyanın en büyük öğrenci projesi olan bu çalışma Devletimizin ve milletimizin
desteklediği önemli bir projedir. Türk Devletinin Türk ve Akraba Topluluklar ile Türk
Cumhuriyetleri'ne verdiği önemi anlatan bu proje, 55 ülke ve topluluğu kapsam aktadır. 21 ilde
öğrenim gören misafir öğrencilerimize Devletimiz bütün imkanları ile sahip çıkmış ve 2005
yılı itibariyle proje en yüksek basan ivmesini kazanmıştır, Türkiye'de öğrenim görmek
isteyen öğrenci sayısında büyük bir talep artışı olmuştur.Türkiye'nin gerek eğitim gerek
ekonomik gerekse kültürel yapısı itibariyle muhatap ülke ve toplulukların çok ilerisinde bir
gelişmişlik düzeyinde olması ülkemiz de okumak üzere gelmek isteyen öğrenci talebinin artış
nedenidir.
2003 yılında 1500 kontenjan ayrılmış, tamamı kullanılmış; 2004 yılında da 1500
kontenjan ayrılmış ve yine tamamı kullanılmıştır.
Cevap 4: Yurt dışından öğrenci getirme projesiyle ilgili Bakanlığım bünyesinde bir birim
1992 yılından itibaren faaliyet göstermektedir.
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34.- AJyonkarahisar Milletvekili Reyhan BALANDI'mn, emeklilerin içinde bulunduğu
ekonomik ve sosyal sorunların giderilmesine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın
cevabı (7/5157)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Saym Kemal UNAKITAN tarafından
yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim.
Saygılarımla.

I
işar Milletvekili

1-2005 yılı bütçesi ile emeklilerimizi mali yönden rahatlatacak ne tür
imkanlar getirilmiştir? Yapılan iyileştirmelerin bir önceki yıla göre oranı
nedir?
2- İşsizlerden sonra en çok mağdur olan kesimlerin başında emeklilerimiz
gelmektedir. Emeklilerimizin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal
sıkıntılarının giderilmesine yönelik olarak Bakanlığınızın herhangi bir
çalışması var mıdır? Varsa nelerdir?
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T.C.
M A L İ Y E BAKANLIĞI
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Say» : B.07.0.BMK.0.12-15

*0. 0İQS*

5 4 74

Konu : Yazılı Soru önergesi
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
İlgi:

14/03/2005 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-9760 sayılı yazınız.

İlgi yazı ekinde alınan, Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Reyhan B A L A N D I ' y a ait
7/5157 esas numaralı yazılı soru önergesinde belirtilen hususlar değerlendirilmiş ve
Bakanlığımız görüşü aşağıda belirtilmiştir.
1- Bilindiği üzere, Hükümetimizin öncelikli icraatları arasında emeklilerimizin
ekonomik durumlarını düzeltmek önemli bir yer almış, buna yönelik olarak çıkarılan
08.01.2003 tarihli ve 4784 sayılı Kanun ile, S.S.K. ve Bağ-Kur emeklileri ile Tarım İşçileri
Sosyal Sigortalar Kanunu ve Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar
Kanununa tabi emeklilere sosyal destek ödemesi yapılması öngörülmüştür.
Söz konusu sosyal destek ödemeleriyle birlikte, 2003 yılı Ocak ayında en düşük SSK
emeklisi maaşı 257 milyon liradan 332 milyon liraya, en düşük Bağ-Kur emeklisi maaşı 150
milyon liradan 250 milyon liraya, en düşük tarım sigortalısı emeklisinin maaşı ise 66 milyon
liradan 166 milyon liraya yükseltilmiştir.
Diğer taraftan, 22.01.2004 tarihli ve 5073 sayılı Kanun ile Bağ-Kur emeklilerimizin
maaşları, 2004 yılı Ocak ayında %10 ve Temmuz ayında ise % 1 0 olmak üzere kümülatif
bazda %21 oranında artırılmıştır.
T.C. Emekli Sandığına bağlı memur emeklilerimizin maaşları ise 2004 yılı Ocak
ayında ortalama %7.5 ve Temmuz ayında ise %6 olmak üzere kümülatif bazda %14 oranında
artırılmıştır.
5282 sayılı "Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf
ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda
Kendi Adına Ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu Kapsamında ö d e n e n Gelir Ve
Aylıklarda 2005 Yılında Yapılacak Artışlar Hakkında Kanun" uyarınca, bu Kanun
kapsamındaki emeklilerimizin maaşlarına 2005 yılında; Ocak ayından geçerli olmak üzere %6
ila % 8 , Temmuz ayından geçerli olmak üzere %6 ila %8 arasında değişmek üzere yıllık
bazda kümülatif olarak %12,4 ila %16,6 oranında artış yapılmıştır.
Memur emeklilerimizin maaşları ise 2005 yılı Ocak ayında %5,5 ve Temmuz ayında
%5,7 olmak üzere, 2005 yılında kümülatif olarak %11,4 oranında ve yıllık ortalama bazda ise
%1 1,6 oranında artırılmıştır.
Yıllık bazda ortalama TÜFE'nin; 2003 yılında %25,3, 2004 yılında %10,6 olarak
gerçekleştiği ve 200S yılında ise %9,6 olarak hedeflendiği gözönüne alındığında,
emeklilerimize yapılan zamların enflasyonun üzerinde olduğu ortaya çıkacaktır. Bu
uygulamalar müteakip yıllarda da sürecektir.
2- Hükümetimizin hedefi; sosyal ve ekonomik politikamızın bir gereği olarak,
ekonominin kalıcı ve istikrarlı bir yapıya kavuşturulmasıyla sağlanacak kaynakların temin
edilmesine bağlı olarak, emeklilerimizin maaşlarını daha da fazla artiTarak gelişmiş ülkelerin
standartlarına yükseltmektir. Ülkemizin Avrupa Birliğine giriş süreci de bu çabayı ve hedefi
destekleyecektir.
Ayrıca, kamu çalışanları ve emeklilerimizin sosyal ve ekonomik hakları arasındaki
dengesizlikleri gidermek ve adil bir ücret rejiminin tesisini sağlamak Hükümetimizin temel
hedefleri arasındadır. Bunun bir göstergesi olarak Hükümetimiz, icraat önceliklerini v e
hedeflerini belirlediği Acil Eylem Planında "Devlet Personel Rejimi Reformu"na büyük önem
vermiş bulunmaktadır. Devlet Personel Rejimi Reformu ile bütün kamu çalışanları ile
emeklilerimizin maaşları daha adil, sade ve mevcut imkanlar dahilinde iyi bir duruma
getirilecektir.
Bilgilerine arz ederim.

-235-

T.B.M.M.
35.-

B : 76

Trabzon Milletvekili

29.3.

2005

Asım AYKAN'ın, Devlet Malzeme

O : 5

Ofisinin özelleştirilmesi

cesine ilişkin sorusu ve Maliye Bakam Kemal UN AKITAN'in cevabı

düşün

(7/5162)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Aşağıdaki
tarafından

sorularımın

yazılı

olarak

Maliye

Bakanı

sayın

cevaplandırılmasını

Kemal

UNAKITAN

delâletlerine

arz

ederini.

Vh./f>3/2005

AsUı^f^KAN
Trabzon Milletvekili
S e r m a y e s i n i n t a m a m ı d e v l e t e ait o l a n ve i k t i s a d î a l a n d a t i c a r î
tjöre

faaliyet

gösteren

Devlet

Malzeme

Ofisinin,

diğer

esaslara

kamu

iktisadi

t e ş e b b ü s l e r i g i b i , ö z e l l e ş t i r i l m e s i t r e ı e k t i ğ i n e dair y a y g ı n b i r k a n a a t k a m u o y u n d a
paylaşılmaktadır.

B u d u r u m k a r ş ı s ı n d a , m e v z u n u n a ç ı k l ı c a k a v u ş t u r u l m u ş ıctn:

SORULAR
1-

Mevcut

şartlar

muvacehesinde.

Devlet

Malzeme

Ofisinin

ö z e l l e s i n ılme.sı g e r e k m e k t e midir"'
2-

Özelleştirilmesi

gerekmemekte

3-

Özelleştirilmesi

geıekı>or

ise. bu d u r u m u n

ıse: özelleştirme

sebepleri

yahşniasina

nelerdir0

yönelik

bir

takvim öngörülmekte midir ve bu takvimin muhre\a>ı nasıldır0
T.C.
BAŞBAKANLIK
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

2 9 Mart 2005
SAYI
KONU

:B.02 l.ÖİB.0.65.00.00/
: Soru Önergesi

4 1 7

4

TÜRKİYE BÜYÜK M İ L L E T MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
İLGİ : 14.03.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-9760 sayılı yazınız.
Trabzon Milletvekili Sayın Asım AYKAN tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına tevcih edilen 7/5162 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan Devlet Malzeme Ofisi
özelleştirme programında yer almamaktadır.
Bu nedenle, Özelleştirme idaresi Başkanlığı
olmaması sebebiyle herhangi bir işlem yapılmamıştır

faaliyet alanındaki işlemlerden müteşekkil

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

ffemal UNAKITAN
Maliye Bakanı
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36.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, sahte rakı imalatına ve denetim ek
sikliğine,
- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'mn, ziraî ilaçların kullanımının reçetelendirilmesine
yönelik bir çalışma olup olmadığına,
- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, sağlığa zararlı olduğu iddia edilen bazı gıda mad
delerine,
- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN'ın, bazı et kombinalarının Bakanlığa bağlanıp bağlan
mayacağına,
- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, hastalık taşıyan hayvanlarla ilgili alınacak tedbirlere
ve bir iddiaya,
İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı (7/5184, 5185, 5186,
5187, 5188)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Aşağıda sunulan sorularımın, Anayasa'nın 98. ve T.BM.M İçtüzüğü'nün 96. vd.
maddelerine göre Tanm ve Köyîşleri Bakanı sayın Sami Güçlü tarafından yazılı olarak
cevaplandırılmasını arz ederim.
Saygılarımla.
03.03.2005
Feridun F. BALOĞLU
Antalya Milletvekili

Metil alkol kullanımı ile üretilen ve "sahte rakı" olarak tanımlanan sıvının
kullanılması sonucu başlayan seri ölümler sürmektedir.
Bu bağlamda;
1- Yasal değişiklikle denetim yetkisinin Bakanlığınıza geçmesinin
ardından, gıda ve içki satışı yapılan yerlerin denetimi konusunda ne gibi
önlemler alınmıştır?
2- Denetimler ile ilgili olarak, ülkemizin İhtiyaçlarını dikkate alan yeni bir
yapılanmaya gidilmiş midir? Bu alandaki personel sayısı kaçtır ve bu sayı
yeterli midir?
3- Sahte rakı konusunda yaşanan olumsuzlukların, denetim eksikliğinden
kaynaklandığına ilişkin saptamalar karşısında, sorumlular hakkında ne
gibi işlemler yapacaksınız?
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Aşağıda yer alan sorularımın Tarım ve Köyişleri Hakanı Sayın Prof. Di. Samı
GÜÇLÜ tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerluTT
n acı
Anialva Milletvekili

Tarımsal üreLimde kullanılan zirai ilaçlar sürekli olarak gündemimizde tartışılan
bir konu olmuştur. Özellikle, bu ilaçların kontrolsüz ve bilinçsiz olarak kullanılmasından
yakınılmaktadır. Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili meslek örgütleri ve sivil loplum
örgütleri, tarım ilaçlarının reçeteyle kullanımına geçilmesi gerektiğinin altını çizmişlerdir.
Bu bağlamda.
1. İlgili meslek kuruluşlarının ve sivil loplum örgütlerinin bu önerisine hakkındaki
bakanlığınızı resmi görüşü nedir?
2. Zirai ilaçların reçeteli olarak kullanılmasına ilişkin bir düzenlemeye yönelik
herhangi bir hazırlık var mıdır'1
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorumun Tarım ve Köy İşleri Bakanı Sayın Sami Güçlü tarafından yazılı
olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim.
Saygılarımla.
Enver Öl *1M
İzmir Milletvekili

1 .Aşağıda isimleri belirtilen gıda maddelerinin yapımında Sudan I adlı boya maddesi
kullanılmasından dolayı, kansere neden olduğu gerekçesi ile 2003 yılında ingiltere'de ve bazı
dünya ülkelerinde satışı yasaklanmıştır. İngiltere'de ve Avrupa ülkelerinde zararlı gıda
maddeleri listesinde yer alan bu ürünlerin, ülkemizde bir çok markette satışına neden izin
verilmektedir ?

Sudan I adlı boya maddesi kullanılan bazı gıda maddeleri
Heinze HP Chicken Barbekü Sosu,
Weight Watchers Chicken in BBQ Sos,
Heinze Lamb Hotpot, Çalman's Seatood sos,
BBQ Jumbo Chicken Tendere
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki somlarınım Tarım Bakanı Sayın Sami GÜÇLÜ tarafından yazılı olarak
cevaplandırılmasını arz ederim.

1. Özelleştirme İdaresinde bulunan Diyarbakır, Bingöl, Van, Erzurum, Sakarya, Ankara
ve Akdeniz Bölgesinde faaliyet gösteren Adana Et Kombinalarının, Tarım
Bakanlığına bağlanması konusundaki görüşleriniz nelerdir?
2. Tarım Bakanlığınızın sadece 5 (beş) kombinanın bağlanmasına yönelik görüşü olduğu
yönündeki iddialar doğru mudur? Doğru ise diğer illerin değerlendirme dışı
tutulmasının gerekçeleri nelerdir?
3. Sayın Başbakanın ve sizin Diyarbakır, Bingöl, Van, Erzurum, Sakarya ve Ankara Et
kombinalarının Tarım Bakanlığına bağlanacağı yönünde açıklamaları basına
yansını ıştır. Akdeniz Bölgesinde faaliyet gösteren Adana Et Kombinasının dile
getirilmemiş olmasının özel bir nedeni var mıdır? Var ise nedeni nedir?
4. Akdeniz Bölgesinde yoğun besicilik faaliyetinde bulunan Maraş, Hatay, Antep ve
Adana gibi illerde gerek çalışanlar, gerekse besiciler arasında Adana Kombinasının
Tarım Bakanlığına bağlanmayacağı yönünde ciddi kaygılar vardır, Buradaki Et
Kombinalarının Tarım Bakanlığına bağlanmaması durumunda çalışanlarımızın ve
Besicilerimizin durumları ne olacaktır, hakları nasıl korunacaktır? Bölgedeki
besiciliğin akıbeti ne olacaktır?
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Tanm ve Köyişleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Sami GÜÇLÜ
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz
ederim.03.03.2005

f /

'

EnsarÖĞÜT
Ardahan Milletvekili
Doğu Anadolu Bölgesinde Ağrı, Van, Hakkari ve Sımak illerimize İran'dan yasal olmayan
yollardan getirilmiş 10 Bin baş civarında küçükbaş hayvan getirildiği, bu hayvanların
Brucella ve Tüberküloz mikrobu taşıdıkları, et ve sütle bulaşan bu hastalıkların
vatandaşlarımız için büyük risk oluşturduğu duyumunu almış bulunmaktayız.
Aynca Tanm ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü
tarafından 07.03.2005 tarihinde yapılacak bir ihaleyle hastalıklı Mor Karaman ırkı koyun ve
koç alımı yapılacağı da aldığımız duyumlar arasındadır.
1 - Böyle bir ihalenin yapılacağı doğru mudur?
2 - Vatandaşımızın sağlığı açısından çok büyük önem taşıyan Brucella ve Tüberküloz hastalığı
taşıyan hayvanlarla ilgili hangi tedbîrleri almayı düşünüyorsunuz?
T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
Araştırma Planlama ve Koordinasyon
Kurulu Başkanlığı

Sayı
Konu

:KDD.SÖ.1-Cö/0O (
: Yazılı Soru Önergesi

28 MART

2005

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
İlgi: 14.03.2005 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-9760 sayılı yazınız.
tlgide kayıtlı yazı ekinde gönderilen, Antalya Milletvekili Feridun
BALOĞLU'na ait 7/5184, Antalya Milletvekili Nail KAMACI'ya ait 7/5185,
Milletvekili Enver ÖKTEM'e ait 7/5186, Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN'a ait
ve Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'e ait 7/5188 esas nolu yazılı soru önergelerine
Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmaktadır.

Fikret
İzmir
7/5187
ilişkin

Bilgilerinize arz ederim.

h*^—

EKLKR:
I -C3örüş 7/5 1 84

2-OörUş 7/5185
3-Görü, 7/5 1 86
4-Oörüş 7/5187
5-Görüş7/S188

Sa
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YAZILI SORU ÖNERGESİ
Önerge Sabibi

:F«ridun F. BALOĞLU
Antalya Milletvekili

Esas No

.-7/5184

Metil alkol kullanımı ile üretilen ve "sahte rakı" olarak tanımlanan sıvının kullanılması
sonucu başlayan seri ölümler sürmektedir.
Bu bağlamda;
SORU 1) Yasal değişiklikle denetim yetkisinin Bakanlığınıza geçmesinin ardından, gıda ve içki
satışı yapılan yerlerin denetimi konusunda ne gibi önlemler alınmıştır?
C E V Â P 1) Bilindiği üzere 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun
Hükmünde Kararname çerçevesinde yaklaşık 28 bin gıda üretim işyerinin kontrol ve denetimi
toplanı 1058 personel tarafından yapılmaktaydı.
AB gıda yasasına uyumlu olarak Ulusal program doğrultusunda hazırlanan, 5179 sayılı
Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabulü Hakkındaki Kanun, 5 Haziran 2004 tarih ve 25483 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve bu Kanun ile gıda üretim yerlerinin kontrol ve denetimlerinin yanı
sıra satış ve toplu tüketim yerlerinin de, kontrol ve denetim görevi Bakanlığımıza verilmiştir.
Böylece 28 000 gıda üretim yerine ek olarak, yaklaşık 350-400.000 satış ve toplu tüketim yerlerinin
de kontrol ve denetimi Bakanlığımız sorumluluğuna geçmiştir.
Artan kontrol ve denetim hizmetlerinin karşılanabilmesi amacıyla personel takviyesi
yapılmış, 510 adet Gıda Mühendisi, Veteriner Hekim, Biyolog, Diyetetik Uzmanı ayrıca Sağlık
Bakanlığından gıda denetimi konusunda tecrübeli 500 Çevre Teknisyeninin Bakanlığımız
kadrosuna geçişi sağlanmıştır. Böylece gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinin kontrol ve
denetimlerinde görev yapan personel sayısı 3564'e ulaşmıştır.
5179 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinin ardından yönetmelik çalışmalarına başlanmış,
Gıda Ve Gıda île Temas Eden Madde Ve Malzemeleri Üreten İşyerlerinin Çalışma İzni Ve Gıda
Sicili Ve Üretim İzni İşlemleri İle İstihdam Hakkında Yönetmelik (27.08.2004 tarih ve 25566
sayılı Resmi Gazete) ile Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu Yönetmeliği (13.09.2004 tarih ve 25582
sayılı Resmi Gazete) hazırlanarak yürürlüğe girmiştir. İki yönetmelik yayımlanmak üzere
Başbakanlığa gönderilmiş olup. Kanun gereği diğer yönetmeliklerin taslak çalışmaları devam
etmektedir
Bu kapsamda 2004 yılında toplam 172.208 işyeri denetimi yapılmış olup, 1147 işyerine idari
para cezası uygulanmış, 490 işyeri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.
SORU 2) Denetimler ile ilgili olarak, ülkemizin ihtiyaçlarını dikkate alan yeni bir yapılanmaya
gidilmiş midir? Bu alandaki personel sayısı kaçtır ve bu sayı yeterli midir?
C E V A P 2) 5179 Sayılı Kanun gereği gıda zincirinin tüm aşamalarında gıda denetimi ile ilgili tek
yetkili
kamu
birimi
olan
Bakanlığımızın
yeniden
yapılandırılması
çalışmaları yoğun olarak sürdürülmektedir. Bu kapsamda Kanun kapsamındaki görevlerin
etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için merkezde "Gıda Genel Müdürlüğü" kurulması
hedeflenmektedir. Bakanlığımızda merkez kuruluş Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü'ndc
değişik 3 daire başkanlığında 75 uzman ve 81 ildeki kontrol şube müdürlüklerinde 3564 gıda
kontrolörü istihdam edilmektedir.
Merkez ve illerdeki gıda konusunda çalışan personelin teknik kapasitesinin (kalite ve kantite)
arttırılması amacıyla çalışmalar sürdürülmektedir.
SORU 3) Sahte rakı konusunda yaşanan olumsuzlukların, denetim eksikliğinden
kaynaklandığına ilişkin saptamalar karşısında, sorumlular hakkında ne gibi işlemler
yapacaksınız?
CKVAP 3) Denetim eksikliği bulunmamakta olup, olayın meydana geldiği tarihten itibaren
Türkiye'nin her ilinde olmak üzere yaklaşık 8505 işyerinde denetim yapılmıştır.
Sahte rakıda da dahil olmak üzere gıda konusunda Türk Gıda Kodeksi'ne ve/veya insan
sağlığına aykırı üretim ve satış yapan kişiler/işyerleri hakkında ise 5179 Sayılı Kanun
çerçevesinde yasal işlem yapılmaktadır.
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YAZİLİ SORU ÖNERGESİ
Önerge Sahibi

Önerge No

:Nail KAMACI
Antalya Milletvekili
:7/5185

Tarımsal Üretimde kullanılan zirai ilaçlar sürekli olarak gündemimizde tartışılan bir
konu olmuştur. Özellikle bu ilaçların kontrolsüz ve bilinçsiz olarak kullanılmasından
yakılmaktadır. Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili meslek örgütleri ve sivil toplum Örgütleri.
tarım ilaçlarınınreçeteylekullanımına geçilmesi gerektiğinin altını çizmişlerdir.
Bu bağlamda;
SORU 1) İlgili meslek kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin bu önerisi hakkında
Bakanlığınızın resmi görüşü nedir?
CEVAP 1) AB'ne üye ülkelerde ve AB dışında dünyanın gelişmiş ülkelerinde zirai mücadele
ilaçları reçete karşılığı satılmamakta; reçete uygulaması bulunmamaktadır.
Yazının girişinde de, öne sürülen bitkisel üretimde zirai ilaçların kontrolsüz ve
bilinçsiz kullanımından yakınılarak reçete uygulamasına geçilmesi önerilmektedir. Problem,
üreticinin zirai ilaçları bilinçsiz, yani kullanma talimatına uygun kullanmaması, ilacın
uygulama zamanı, dozu ve son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye dikkat
etmemesinden ve ayrıca ilaçlama aletlerini kalibre etmeden kullanmalarından
kaynaklanmaktadır. Reçete uygulaması ise üreticinin aldığı zirai ilacın tavsiye dışı
kullanımına çözüm getirmemektedir. Üretici aldığı bu ilacı, kendisinin göstereceği hassasiyet
ölçüsünde doz ve zamana uyarak kullanmaktadır.
Üreticilerin bilinçsiz kullanımlarından kaynaklanan olumsuzluğun yeniden hazırlanan
6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununa konulan hükümler ve etkin
denetimle önlenebileceği düşünülmektedir.
Sonuç olarak, ülkemizde üretici, zirai ilaç bayileri ve teşkilatın kontrol ve denetimleri
göz önüne alındığında reçeteli satışın bugün için zirai ilaçların tavsiyesine uygun
kullanımında yeterli katkıda bulunmayacağı, ilave iş gücü ve prosedürü artırmaktan öteye
gitmeyeceği düşünülmektedir.
SORU 2) Zirai ilaçların reçeteli olarak kullanılmasına ilişkin bir düzenlemeye yönelik
herhangi bir hazırlık var mıdır?
CEVAP 2) Bakanlığımızda, zirai ilaçların reçeteli kullanımının bugün için fayda
sağlamayacağı hususunda görüş birliği oluşmuştur.
Ancak, ihtiyaç duyulduğu anda hazırda bulunması amacıyla "Bitki Koruma
Ürünlerinin Reçeteli Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" taslağı hazırlanmıştır.
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: Enver ÖKTEM
İzmir Milletvekili
: 7/5186

SORU ) Aşağıda isimleri belirtilen gıda maddelerinin yapımında Sudan I adlı boya maddesi
kullanılmasından dolayı, kansere neden olduğu gerekçesi ile 2003 yılında İngiltere'de ve bazı
dünya ülkelerinde satışı yasaklanmıştır. İngiltere'de ve Avrupa ülkelerinde zararlı gıda
maddeleri listesinde yer alan bu ürünlerin, ülkemizde bir çok markette satışına neden izin
verilmektedir ?
-

Sudan 1 adlı boya maddesi kullanılan bazı gıda maddeleri:
Heinze HP Chİcken Barbekü Sosu,
VVeight VVatchers Chicken in BBQ Sos,
Heinze Lamb Hotpot, Colınan's Seatood sos,
BBQ Jumbo Chicken Tenders

CEVAP) Bakanlığımız imalat kayıtlarında yapılan incelemeler neticesinde adı geçen ürünlerin
ithalatına ilişkin bir kayda rastlanmamıştır.
Son dönemde Avrupa Komisyonu Sağlık ve Tüketicinin Korunması Genel
Müdürlüğünden Hızlı Alarm Sistemi kapsamında toz kırmızı biberlerde Sudan boyası tespit
edildiği konusunda alınan bildirimler sonucunda ülke çapında yapılan denetimler artırılmıştır.
2004 yılında sadece Gaziantep ve Kahramanmaraş illerinde yürütülen denetim programı
2005 yılı için genişletilmiştir. 2005 yılında yürütülecek olan denetim programında 29 ilde
üretim yeri, paketleme tesisi, toz kırmızı biberin hammadde olarak kullanıldığı ürünleri üreten
işyerlerine yönelik olarak yapılacak denetimlerde alınacak numunelerde Sudan boyası analizi
yapılacaktır.
Ayrıca, ülkemize ithal olarak gelen kırmızı biberler için fiili ithalat aşamasında yapılan
denetimlerde mutlaka Sudan Boyası analizinin yapılması için 81 İl Müdürlüğümüze talimat
verilmiştir.
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: Tacidar SEYHAN
Adana Milletvekili
: 7/5187

SORU l) Özelleştirme İdaresinde bulunan Diyarbakır, Bingöl, Van, Erzurum, Sakarya,
Ankara ve Akdeniz Bölgesinde faaliyet gösteren Adana Et Kombinalarının, Tarım
Bakanlığına bağlanması konusundaki görüşleriniz nelerdir?
SORU 2) Tanm Bakanlığınızın sadece 5 (beş) kombinanın bağlanmasına yönelik görüşü
olduğu yönündeki iddialar doğru mudur? Doğru ise diğer illerin değerlendirme dışı
tutulmasının gerekçeleri nelerdir?
SORU 3) Sayın Başbakanın ve sizin Diyarbakır, Bingöl, Van, Erzurum, Sakarya ve Ankara
Et kombinalarının Tanm Bakanlığına bağlanacağı yönünde açıklamaları basına yansımıştır.
Akdeniz Bölgesinde faaliyet gösteren Adana Et Kombinasının dile getirilmemiş olmasının
özel bir nedeni var mıdır? Var ise nedeni nedir?
SORU 4) Akdeniz Bölgesinde yoğun besicilik faaliyetinde bulunan Maraş, Hatay,
Gaziantep ve Adana gibi illerde gerek çalışanlar, gerekse besiciler arasında Adana
Kombinasının Tarım Bakanlığına bağlanmayacağı yönünde ciddi kaygılar vardır.
Buradaki Et Kombinalarının Tarım Bakanlığına bağlanmaması durumunda çalışanlarımızın
ve Besicilerimizin durumları ne olacaktır, haklan nasıl korunacaktır? Bölgedeki besiciliğin
akıbeti ne olacaktır?
CEVAP 1-2-3-4) Bilindiği üzere, Et Balık Kurumuna bağlı İşletme ve Kombinalar 20.05.1992
tarih ve 3088 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Özelleştirme kapsamı ve programına alınmış,
bu süre içerisinde portföyünde bulunan işletme ve varlıklarının önemli bir bölümü
özelleştirilmiştir. Şirket halihazırda 6 Kombina 1 işletme ile faaliyetini sürdürmektedir. Söz
konusu kombina ve işletmelerin bu hali ile faaliyetlerini yürütmesi ekonomik açıdan sağlıklı
görülmediğinden halen özelleştirme ile ilgili çalışmaların devam etmekte olduğu bilinmektedir.
Bahse konu kombinalarla ilgili çalışmalar devam etmektedir.
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Doğu Anadolu Bölgesinde Ağrı, Van, Hakkari ve Sımak illerimize İran'dan yasal olmayan
yollardan getirilmiş 10 Bin baş civarında küçükbaş hayvan getirildiği, bu hayvanların
Brucella ve Tüberküloz mikrobu taşıdıkları, et ve sütle bulaşan bu hastalıkların
vatandaşlarımız için büyükriskoluşturduğu duyumunu almış bulunmaktayız.
Ayrıca Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü
tarafından 07.03.2005 tarihinde yapılacak bir ihaleyle hastalıklı Mor Karaman ırkı koyun ve
koç alımı yapılacağı da aldığımız duyumlar arasındadır.
SORU 1) Böyle bir ihalenin yapılacağı doğru mudur?
CEVAP 1) 6132 Sayılı At Yarışları Hakkındaki Kanununa ek 7000 sayılı Kanuna göre
kurulmuş olan ve 11.02.2004 - 5091 / 3. maddesine göre değiştirilerek düzenlemesi yapılan
hususi fon kaynakları Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından at ıslahı tesisleriyle
hayvancılığın geliştirilmesinde sarf edilmektedir.
Ülkemiz koyunculuğunu geliştirmek için ilk etap da 23 İl toplam 25 uygulama yerinde 500
çiftçiye, çiftçi başına 20 koyun (19 Koyun + l Koç) olmak üzere toplam 10.000 koyun
verilmek üzere 07.03.2005 tarihin de 6 değişik ırk (İvesi, Morkaraman, Akkaraman,
Karayaka, Merinos, Dağlıç) koyun alım ihalesi 4734 sayılı Kamu İhalesine göre yapılmış
koyunlar en geç 01.06.2005 tarihinde teslim edilecektir. Bu teslimlerde dağıtılacak hayvanlar
teknik ve idari şartname gereği yurt içi doğumlu olarak temin edilecektir.
Teslim edilecek hayvanların teknik ve idari şartnameye uygun olması mecburiyeti
olacağından şartnamelerimizde özellikle satılık şartları kısmında şu ifadeler yer almaktadır;
•
Damızlık Koyunlar ve koçlar, 3285 Sayılı HSZ Kanununa göre hayvan giriş ve
çıkışlarının yasaklandığı yerlerden temin edilmeyecektir. Damızlık hayvanların yurt içindeki
nakilleri; 3285 Sayılı Hayvan Sağlık Zabıtası Kanunu, Yönetmeliği ve Tamim esaslarına
göre yapılacaktır.
•
Damızlık koyunlar ve koçlar; yıllık "Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele
Programı" kapsamında belirtilen salgın ve bulaşıcı hastalıklara karşı tabi tutuldukları
aşılamaları, ilaçlamaları veya tabi tutuldukları testleri uygulama tarihleri itibariyle satın
alındığı yerlerdeki ti/İlçe Tarım Müdürlüklerinden hayvan şevkleri için alınan Veteriner
Sağlık Raporlarında veya ekindeki belgeyle belgelendirilccektir.
•
Damızlık koyunlar ve koçlar; nakilden önceki son 30 gün içerisinde ihbarı mecburi
hastalıklardan (şap, ppr, mavidil, koyun-keçi çiçek) hiçbirinin klinik belirtisini göstermemiş
olmalıdırlar. Hayvanlara nakil edileceği gün salgın ve adi hastalıklar yönünden klinik olarak
sağlam olduğuna dair hükümet veteriner hekimin düzenlediği Veteriner Sağlık Raporu
alınacaktır. Nakil esnasında Veteriner Sağlık Raporu beraberinde bulundurulacaktır. Bu
raporlar hayvanların sevk edildiği İl/İlçe Tarım Müdürlüklerine teslim edilecektir.
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•
Tedarikçi, damızlık koyunlar ve koçlann; doğduklarından beri veya en az 3 ay süre
ile seçim yapılacak yerde muhafaza edildiğini taahhüt edecektir.
•
Damızlık koyunlar ve koçlar; nakilden en fazla 30 gün önce, aynı sürüden seçilen
hayvanların içinden dişi koyunlann örnekleme metodu ile en az % 20'sine, koçlann ise
tamamına Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitülerinde veya Veteriner Fakültelerinde
serolojik olarak Brucella testi yaptırılacak ve test sonucunda, koyunlarda pozitif değer
çıkması durumunda, pozitif değer taşıyan kanların alındığı işletmelerdeki hayvanların
tamamı reddedilecektir, Koyunların Brucella rcw~l aşı durumları (genç veya ergin) mutlaka
test yapacak kuruma aşılama tarihleri ile bildirilecektir.
•
Koyunlar şap hastalığına karşı, nakilden en fazla 4 ay en az 15 gün önce aşılanmış
olacak ve hangi tarihte aşılandıkları Veteriner Sağlık Raporlarında veya ekindeki belgelerle
belgelendin lecektir.
•
Koyunlar nakledilmeden en az 10 en fazla 45 gün öncesinde kombine etkili
antiparaziter ilaçlarla ilaçlanmış olacaktır. Hayvanlara antiparaziter ilaçlama yapıldığı
Veteriner Sağlık Raporu ekinde belgelendirilecektir.
•
Koyunlar nakledilmeden önce mutlak suretle, seçim heyetinin gözetiminde, yol
nakliyesindeki olumsuz şartlara karşı vücut direncini artırmak için vitamin ve mineral madde
premiksleri uygulamasına tabi tutulacak, bu uygulama seçim heyetince tutanak altına
alınacaktır. Bu tutanak veteriner sağlık raporu ile birlikte, hayvanlann teslim edileceği İl/İlçe
Müdürlüğünün görevlendirdiği personele verilecektir.
•
Koyunlar yüklenmeden önce, nakil vasıtaları mutlaka dezenfeksiyona tabii
tutulacaktır.
SORU 2) Vatandaşımızın sağlığı açısından çok büyük önem taşıyan Brucella ve Tüberküloz
hastalığı taşıyan hayvanlarla ilgili hangi tedbirleri almayı düşünüyorsunuz?
CEVAP 2) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası KanumTna göre koyunlarda görülen
brucella hastalığı ihbarı mecburi hastalıklar listesinde yer almakta olup, 3285 sayılı H.S.Z.
Yönetmeliğinin 115 inci Maddesine göre mücadele edilmektedir. Koyunlarda görülen
tüberküloz hastalığı ise ihbarı mecburi bir hastalık değildir. Adı geçen İl Müdürlüklerinden,
Bakanlığımıza brucella hastalığı bildirilmemiştir. Hastalık bildirilmesi durumunda 3285
sayılı Yönetmeliğin 115 inci Maddesine göre her türlü idari ve fenni tedbirler alınacaktır.
Doğu Anadolu Bölgesinde Ağrı, Van, Hakkari ve Şırnak İllerimize İran'dan yasal olmayan
yollardan 10 bin küçükbaş hayvan getirildiği duyumları üzerine, konunun önemi açısından
Bakanlığımız ve ilgili tüm güvenlik kurumlan uyarılarak gerekli idari, istihbarı ve güvenlik
tedbirlerinin alınması yönünde talimatlandınlmış olup, yapılan çalışmalar neticesinde şu ana
kadar Ülkemize kaçak hayvan girişi olmadığı tespit edilmiştir.
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37.- Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN'ün, kimyagerlerin özlük haklarının düzenlenmesine
ilişkin sorusu ve Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHÎN'in cevabı (7/5193)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sn. M.AH Şahin tarafından yazılı olarak
cevaplandırılması hususunu delaletinizle arz ederim.

MEVLÜT/ÂKGÜI
Karaman NJılleJ

Tanm ve Köyişlerl Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığında Teknik Hizmetler Sınıfında
Kimyager olarak görev yapmakta olan Kimyagerler; 15.02.1954 tarih ve 6269 sayılı
Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkındaki Kanuna göre aynı hak ve yetkilere
sahip iken; 09.04.1990 tarih ve 418 sayılı KHK ve 18.05.1994 tarih ve 527 sayılı
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile ilgili Kanun ve KHK'de değişiklik yapılmasına
dair KHK'nin 3. maddesiyle, 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununa eklenen ek
gösterge oranlarının 1 sayılı cetvelin Teknik Hizmetler Sınıfı başlıklı bölümünün (b)
bendine alınarak mağdur edilmiştir. Ancak Anayasa Mahkemesinin 27.12.2001 tarih
ve 24623 sayılı Resmi Gazetede yayılanan 6.11.2001 tarih ve E.2001/411 sayılı
kanuna göre Anayasaya aykırı olduğundan iptaline ve 1 yıl sonra yürürlüğe girmesine
oy birliği ile kararına rağmen herhangi bir çalışma yapılmadığı belirlenmiştir. Halen
Kimyagerlerin ek göstergesi 3000, mühendislerin 3600 olması nedeniyle hem
maaşlarında kayıp olmakta hem de emekli maaş ve ikramiyelerinde büyük uçurumlar
meydana gelmektedir. Tüm kimyagerlerin Şehir Plancılan ve Bölge Plancılannda
olduğu gibi ek gösterge mağduriyetinin giderilmesi konusunda ne gibi çalışmalar
yapılmaktadır?

-247-

TBMM.

B : 76

2 9 . 3 . 2005

O :5

T.C.
D E V L E T BAKANLIĞI VE
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI
Sayı .B.U2.0.002/ £ £ > £ /
Konu:
'

O/

<

>£^/Jy2005
TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA
İLGİ

: T B M M Başk.nın, 14.03.2005 tarih ve A.Ol.O.CNS.0.10.00.02-7/5193-9724/29874
sayılı yazısı.

Karaman Milletvekili Sayın Mevlüt AKGÜN'iln, Bakanlığıma tevcih ettiği,
7/5193 esas no'Iu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

^c-^v^CA
Mehmet Ali ŞAHİN
Devlet Bakanı ve
Başbakan Yardımcısı

K A R A M A N Mİ L L E T V E K İ L İ S A Y f N M E V L Ü T A K G Ü N ' Ü N Y A Z I L I S O R U
ÖNERGESİNE DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINI İLGİLENDİREN
H U S U S L A R L A İLGİLİ V E R İ L E C E K C E V A P

Soru-1) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığında Teknik Hizmetler
Sınıfında K i m y a g e r olarak görev yapmakla ohın Kimyagerler; 15.02.1954 tarih ve 6269
sayılı Kimyagerlik ve K i m y a Mühendisliği Hakkındaki Kanuna göre aynı hak ve
yetkilere sahip iken; 09.04.1990 tarih ve 418 sayılı KHK ve 18.05.1994 tarih ve 527
sayılı M e m u r l a r ve Diğer K a m u Görevlileri ile ilgili Kanun ve K M K ' d e değişiklik
yapılmasına dair K H K ' n i n 3. Maddesiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
eklenen ek gösterge oranlarının 1 sayılı cetvelin Teknik Hizmetler Sınıfı başlıklı
bölümünün (b) bendine alınarak mağdur edilmiştir. Ancak Anayasa Mahkemesinin
27.12.2001 tarih ve 24623 sayılı Resmi G a z e t c ' d c yayınlanan 6.M.2Û01 tarih ve
E : 2 0 0 I / 4 1 I sayılı kanuna göre Anayasaya a y k t n olduğundan iptaline ve 1 yıl sonra
yürürlüğe girmesine oy birliği ile kararına rağmen herhangi bir çalışma yapılmadığı
belirlenmiştir. Halen Kimyagerlerin ek göstergesi 3000, mühendislerin 3600 olması
nedeniyle hem maaşlarında kayıp olmakta hem de emekli m a a ş ve ikramiyelerinde
büyük uçurumlar meydana gelmektedir. Tüm kimyagerlerin Şehir Plancıları ve Bölge
Plancılarında olduğu gibi ek gösterge mağduriyetinin giderilmesi konusunda ne gibi
çalışmalar yapılmaktadır?
C e v a p - 1 ) Bilindiği üzere. Hükümetin "Acil Eylem Planı*1 nda "Devlet Personel Rejimi
Reformu" nun gerçekleştirilmesi planlanmış olup, bu kapsamda benzer statüler arasındaki
ekonomik ve sosyal farklılıkların giderilmesi, maaş ve ücret sisteminin sadeleştirilmesi
yönünde çalışmalar devam etmektedir.
Bu itibarla, özlük haklarının iyileştirilmesi yönündeki taleplerin, münferit düzenlemeler
yerine kamudaki ücret adaletsizliklerinin giderilmesi amacı çerçevesinde, memur ve diğer
kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarının yeniden düzenlenmesine yönelik yapılacak genel
çalışmalar sırasında ele alınmasının daha uygun olacağı düşünülmekte olup, bu çerçevede
kimyagerlerin özlük haklarının düzeltilmesi bahsi geçen çalışmalarda değerlendirilmektedir.
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KISIMLAR
01

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

02

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER

03

SEÇİM

04

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER

05

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI

06

G E N E L G Ö R Ü Ş M E ve MECLÎS ARAŞTIRMASI

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER

07

S Ö Z L Ü SORULAR

08

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

K A N U N TASARI ve TEKLİFLERİ İLE

.!/

SAÎM'SIZ

MİI.I.h'l'İNDİl

DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ
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 Bir
leşimin başında bir saat süre ile Sözlü Soruların görüşülmesi, Sunuşlar ve İşaret oyu ile yapılacak
seçimlerin her gün yapılmasının Genel Kurulun onayına sunulması, Danışma Kurulunca uygun
görülmüştür.
(Genel Kurulun 11.12.2002 tarihli 8 inci birleşiminde kabul edilmiştir.)
GRUP ÖNERİSİ
1.- 23.3.2005 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayınlanan ve aynı tarihte dağıtılan 829 Sıra Sayılı
(10/111, 160, 180) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Raporunun gündemin özel gün
demde yer alacak işler kısmında yer alması ve görüşmelerinin 29.3.2005 Salı günkü birleşimde
yapılması; Gündemin Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler Kıs
mının 2 nci sırasında yer alan 10/16 esas numaralı Meclis Araştırma Önergesinin görüşmelerinin
29.3.2005 tarihli birleşimde ve 23.3.2005 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayınlanan ve Genel Kurulun ay
nı tarihli 74 üncü Birleşiminde okunmuş bulunan (10/162) esas numaralı Meclis Araştırma Öner
gesi ile birlikte yapılması ve görüşmelerinin bitimine kadar çalışma süresinin uzatılması; Genel
Kurul çalışma saatlerinin 30.3.2005 Çarşamba günü 14.00 - 23.00 saatleri arasında, 31.3.2005 Per
şembe günü 14.00 - 20.00 saatleri arasında yapılması; 29.3.2005 Salı ve 30.3.2005 Çarşamba gün
kü birleşimlerde sözlü soruların görüşülmemesi önerilmiştir.
(Genel Kurulun 24.3.2005 tarihli 75 inci birleşiminde kabul edilmiştir.)
KOMİSYON TOPLANTILARI
* Adalet Komisyonu
29.3.2005 Sah - Saat: 14.00
* Çevre Komisyonu
29.3.2005 Sah - Saat: 15.00
* Avrupa Birliği Uyum Komisyonu
29.3.2005 Sah - Saat: 15.30
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar,
Bilgi ve Teknoloji Komisyonu
30.3.2005 Çarşamba - Saat: 10.00
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Hesaplarını İnceleme Komisyonu
30.3.2005 Çarşamba - Saat: 11.00
* içişleri Komisyonu
30.3.2005 Çarşamba - Saat: 13.00

(10/238) Esas Numaralı
Meclis Araştırması Komisyonu
29.3.2005 Sah - Saat: 14.00
(10/63, 113, 138, 179, 228) Esas Numaralı
Meclis Araştırması Komisyonu
29.3.2005 Sah - Saat: 14.00

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ
76 NCI BİRLEŞİM

29 MART 2005 SALI

SAAT: 15.00

0 1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

02 - Ö Z E L G Ü N D E M D E Y E R ALACAK İŞLER
1.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir ve 45 Milletvekili, Eskişehir Milletvekili Cevdet Selvi
ve 23 Milletvekili ile Konya Milletvekili Orhan Erdem ve 45 Milletvekilinin, Çocukları Sokağa
Düşüren Nedenlerle Sokak Çocuklarının Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin
Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Bir
Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve (10/111, 160, 180) Esas Numaralı Meclis
Araştırması Komisyonu Raporu (Dağıtma tarihi: 23.3.2005)
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06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER
1. - Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz ve 30 Milletvekilinin, sekiz yıllık kesintisiz
zorunlu eğitim uygulamasının getirdiği sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) (1)
2. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 30 Milletvekilinin, tasarruf sahiplerinin
mağduriyetine yol açan holdinglerin faaliyetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/16)
3. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 34 Milletvekilinin, Diyarbakır Emniyet Müdürü
Gaffar Okkan ve polis memurları cinayetinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17)
4. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 32 Milletvekilinin, Doçent Doktor Necip
Hablemitoğlu cinayetinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18)
5. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 79 Milletvekilinin, İlkokul Öğretmenleri Sağlık
ve Sosyal Yardım Sandığı'nın (İLKSAN) kuruluş amacından uzaklaştığı, yönetiminde
usulsüzlükler ve yolsuzluklar yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21)
6. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 34 Milletvekilinin, İzmir'in Karşıyaka İlçesinde
otopark olarak düzenlenen bir alanla ilgili mahkeme kararlarının uygulanmadığı iddialarının
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25)
7. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli ve 28 Milletvekilinin, Ankara-Mamak çöplüğünün
yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/27)
8. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 115 Milletvekilinin, kuruluşundan bugüne
Atatürk Orman Çiftliğinin durumunun araştırılarak içinde bulunduğu sorunların çözümü için
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/30)
9. - Kars Milletvekili Selami Yiğit ve 21 Milletvekilinin, Ermenistan'daki bir nükleer
santralın ülkemiz için oluşturduğu tehlikenin araştırılarak alınması gereken önlemlerin
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32)
10. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, sosyal güvenlik kurum
larının sorunlarının araştırılarak sosyal güvenlik sisteminin sağlıklı bir yapı ve işleyişe kavuştu
rulması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33)
11. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 28 Milletvekilinin, ülkemizdeki ulaşım
sistemlerinin mevcut durumunun ve yol açtığı sorunların araştırılarak öncelikli, ekonomik ve
güvenli ulaşım politikalarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34)

(I)

Hükümet bulunamadığından öngörülmesi bir defaya mahsus ertelenmiştir.

-4-

76 NCI BİRLEŞİM

06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER
12. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 19 Milletvekilinin, TEKEL'in özelleştirilmesinin
doğuracağı sonuçların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/35)
13. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 73 Milletvekilinin, tütün üreticilerinin
sorunlarının ve tütün piyasasını düzenleyen 4733 sayılı Kanunun uygulamalarının
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/40)
14. - Edirne Milletvekili Necdet Budak ve 45 Milletvekilinin, yağ bitkileri tarımı ile bitkisel
yağ üretimindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/41)
15. - Antalya Milletvekili Nail Kamacı ve 22 Milletvekilinin, doğal afetlerin yol açtığı
zararların araştırılarak en aza indirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/42)
16. - Adana Milletvekili Tacidar Seyhan ve 19 Milletvekilinin, özel kurs ve dersaneler ile etüt
eğitim merkezlerinin sorunlarının araştırılarak düzenli, verimli bir yapı ve işleyişe kavuşturulması
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43)
17. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 19 Milletvekilinin, Trakya'da tarım ve
sanayi sektörlerinin yer seçiminden ve çarpık gelişmeden kaynaklanan sorunların araştırılarak dengeli
ve sağlıklı gelişmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45)
18. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 24 Milletvekilinin, İzmir'in Konak İlçesinde
ticaret merkezi olarak projelendirilen bir alanla ilgili iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/46)
19. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 27 Milletvekilinin, Tekirdağ İli başta
olmak üzere Marmara Bölgesindeki balıkçıların sorunlarının ve çözüm yollarının araştırılması
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/47)
20. - İstanbul Milletvekili Onur Öymen ve 25 Milletvekilinin, askeri üs ve tesisler ile
limanların modernizasyonu amacıyla, ABD teknik ve askerî personelinin ülkemizde bulunmasına
izin verilmesine ilişkin TBMM kararına dayanan uygulamaların ve aykırılık iddialarının
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/49)
21. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 42 Milletvekilinin, ERDEMİR'in mevcut
durumunun ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/50)
22. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 27 Milletvekilinin, Adlî Tıp Kurumu ve ruh ve sinir
hastalıkları hastaneleriyle ilgili çeşitli iddiaların ve bu kurumların sorunlarının araştırılarak
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52)
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23. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 25 Milletvekilinin, Ankara'nın Gölbaşı
İlçesindeki Mogan ve Eymir Göllerindeki ekolojik sorunların araştırılarak alınması gereken
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53)
24. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 34 Milletvekilinin, son ekonomik krizlerin
nedenlerinin ve sonuçlarının araştırılarak istikrarlı ve sürdürülebilir ekonomi politikalarının
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/54)
25. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 74 Milletvekilinin, 58 inci Hükümet
döneminde Millî Eğitim Bakanlığındaki atamalar ve kadrolaşma iddialarının araştırılması amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/55)
26. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 33 Milletvekilinin, Kamu İktisadî
Teşebbüslerinin özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57)
27. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 42 Milletvekilinin, Asi Nehrinin taşmasının
nedenlerinin ve yol açtığı zararların araştırılarak tazmini ve önlenmesi için alınması gereken
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri
uyarınca bir Meclis araştınnası açılmasına ilişkin önergesi (10/58)
28. - Edirne Milletvekili Rasim Çakır ve 20 Milletvekilinin, Trakya Bölgesindeki çeltik
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/59)
29. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 24 Milletvekilinin, tarım sektöründe tohum
üretimi ve tohumculuğun sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/60)
30. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 65 Milletvekilinin kamyoncuların ve diğer
nakliyeci esnafın sorunlarının araştırılarak çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/61)
31. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen ve 23 Milletvekilinin, İzmit Körfezindeki
liman ve iskelelerin mevcut durumları ile yol açtıkları zararların araştırılarak alınması gereken
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62)
32. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 25 Milletvekilinin, Hasanoğlan
Beldesindeki Millî Eğitim Bakanlığı yatırımlarının mevcut durumunun araştırılarak tamamlanması
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64)
33. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir ve 42 Milletvekilinin, İzmir-Harmandalı Çöplüğünün
yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/65)
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34. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 25 Milletvekilinin, çöken tünel nedeniyle
Malatya-Adana demiryolunda ulaşım yapılamamasının yol açtığı zararların ve onarımın
bitirilememesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/66)
35. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler ve 32 Milletvekilinin, Mersin Serbest Bölgesinin
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/67)
36. - Van Milletvekili Mehmet Kartal ve 29 Milletvekilinin, Van Gölündeki kirlenmenin
önlenmesi ve Van İlinde turizmin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/68)
37. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen ve 31 milletvekilinin, gemi kaynaklı deniz
kirliliği ile atık toplama ve arıtma hizmetleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71)
38. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 44 Milletvekilinin, özelleştirilme uygulamaları
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/72)
39. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan ve 24 Milletvekilinin, Akhisar Sigara Fabrikasının
faaliyete geçmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73)
40. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 25 Milletvekilinin, taksicilerin ve diğer şoför esnafın
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/74)
41. - İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 33 Milletvekilinin, Bingöl'de meydana gelen deprem
felaketinin bütün yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/75)
42. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik ve 37 Milletvekilinin, Şanlıurfa İlinde
elektrik enerjisi dağıtımında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/76)
43. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler ve 28 Milletvekilinin, Bingöl'de meydana gelen
deprem felâketinin bütün yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/77)
44. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 26 Milletvekilinin, eğitimli gençlerin yurt
dışına göç etme isteğinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/78)
45. - İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 32 Milletvekilinin, konut edindirme yardımı hesapları
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79)
46. - Eskişehir Milletvekili Fahri Keskin ve 21 Milletvekilinin, Tıpta Uzmanlık Sınavı
(TUS) konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/80)
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47. - Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu ve 23 Milletvekilinin, yaş sebze ve meyve
üretimindeki ve ihracatındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi
amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/81)
48. - Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak ve 31 Milletvekilinin, 57 nci Hükümet
dönemindeki ekonomik krizlerde bazı kamu bankaları yöneticilerinin sorumluluğu ile ilgili
iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83)
49. - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 24 Milletvekilinin, Bitlis İlinin ekonomik ve sosyal
sorunlarının araştırılarak kalkınması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/84)
50. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 26 Milletvekilinin, KOBİ'lerin sorunlarının
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/85)
51. - Ağrı Milletvekili Halil Özyolcu ve 21 Milletvekilinin, Ağrı İlinin ekonomik ve sosyal
açılardan yeterince gelişememesinin nedenlerinin araştırılarak kalkınması için alınması gereken
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/86)
52. - Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz ve 31 Milletvekilinin, Erzurum İlinin ekonomik,
sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/87)
53. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 19 Milletvekilinin, kamu yönetiminin yeniden
yapılandırılması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88)
54. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 19 Milletvekilinin, kamu yönetiminde bilgi
teknolojilerinin kullanılması ve e-devlet konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/89)
55. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 19 Milletvekilinin, Manyas Kuş Gölü'nün
çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/90)
56. - Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu ve 21 Milletvekilinin, Tokat İlinin
ekonomik, sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/91)
57. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 21 Milletvekilinin, Adıyaman İli Besni
İlçesinin tarihi ve kültürel değerlerinin korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/93)
58. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin ve 21 Milletvekilinin, Türk basınının sorunlarının
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/94)
59. - Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey ve 58 Milletvekilinin, kamu yatırımları
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/97)
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60. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 21 Milletvekilinin, Adıyaman İlinin
ekonomik ve sosyal sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/98)
61. - Malatya Milletvekili Ahmet Münir Erkal ve 31 Milletvekilinin, kayısı ürününün
ekonomik değerinin artırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/99)
62. - Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün ve 42 Milletvekilinin, kamuda bürokrasinin
azaltılarak hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanması için alınması gereken önlemlerin
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100)
63. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 21 Milletvekilinin, üniversite kurulacak
illerin ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101)
64. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 22 Milletvekilinin, kamuda geçici işçi statüsünde
çalışanların durumu konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102)
65. - Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya ve 25 Milletvekilinin, Munzur Vadisi Projesi
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103)
66. - Manisa Milletvekili Hasan Ören ve 21 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirliliğin ve
tarımsal üretime etkilerinin araştırılarak havzadaki tarımın geliştirilmesi için alınması gereken
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/104)
67. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 27 Milletvekilinin, İzmir Aliağa Nemrut Körfezi
Liman Projesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/105)
68. - Hatay Milletvekili Abdülaziz Yazar ve 34 Milletvekilinin, eczacıların sorunlarının
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/106)
69. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla
bağımsızlığını kazanan Avrasya ülkeleriyle ilişkiler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/107)
70. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 24 Milletvekilinin, Marmara depremi
sonrasında, yapılan yardımlar ve kamu ihaleleri ile ilgili iddiaların araştırılması amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/108)
71. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 23 Milletvekilinin, doğalgaz politikası
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109)
72. - Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 22 Milletvekilinin, doğalgaz politikası konusunda ve
Mavi Akım Projesi ile ilgili çeşitli iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/110)
73. - Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı ve 42 Milletvekilinin, bürokratik engellerin
azaltılarak hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanması için alınması gereken önlemlerin
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112)
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74. - Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan ve 33 Milletvekilinin, Mersin İlinin ekonomik ve
sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/114)
75. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 25 Milletvekilinin, Tekel'in,
özelleştirilmesinin sigara sektöründe ortaya çıkaracağı sorunların araştırılması amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/115)
76. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 21 Milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/117)
77. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oğuz
Oyan, Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, ABD
askerlerinin Kuzey Irak'ta bir grup Türk Silahlı Kuvvetleri personelini gözaltına alması olayında
Hükümetin yürüttüğü politika konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/3)
78. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 Milletvekilinin, elektrik üretim
politikası ve Bölgesel Elektrik Tarifesi uygulaması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/119)
79. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 21 Milletvekilinin, Millî Piyango İdaresinin
özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/120)
80. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli ve 25 Milletvekilinin, LPG ve akaryakıt
istasyonlarının yer seçiminden kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/121)
81. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 25 Milletvekilinin, beyin göçünün nedenlerinin,
boyutlarının ve etkilerinin araştırılarak, önlenmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/122)
82. - Hatay Milletvekili Zühcyir Amber ve 36 Milletvekilinin, İskenderun Gümrük
Başmüdürlüğünde pirinç ithalatındaki yolsuzluk ve kaçakçılık iddialarının araştırılarak alınması
gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/124)
83. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 26 Milletvekilinin, Gazi Üniversitesindeki
akçalı usulsüzlük, yolsuzluk ve ideolojik kadrolaşma iddialarının araştırılması amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi(10/125)
84. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 25 Milletvekilinin, Trabzon-Çaykara-Uzungöl
Beldesinin çevre kirliliği ve çarpık yapılaşma sorunlarının araştırılarak alınması gereken
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin Önergesi (10/126)
85. - Konya Milletvekili Atilla Kart ve 69 Milletvekilinin, Seydişehir Eti Alüminyum
Tesislerinin modernizasyonu ve özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/129)
86. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit ve 30 Milletvekilinin, Hazar Gölündeki çevre
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/130)
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87. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 27 Milletvekilinin, araştırma ve geliştirme
faaliyetlerinin incelenerek bilimsel ve teknolojik ilerleme için alınması gereken önlemlerin
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131)
88. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 24 Milletvekilinin, muhtarların sorunlarının
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/132)
89. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 24 Milletvekilinin, bireysel silahlanmanın
nedenlerinin ve boyutlarının ortaya konularak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/133)
90. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, vergi kayıp ve kaçaklarının
araştırılarak etkin vergilendirmenin sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/134)
91. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 24 Milletvekilinin, organize sanayi
bölgelerinin sorunlarının araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/135)
92. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 66 Milletvekilinin, işsizlik sorunu konusunda
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/136)
93. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 65 Milletvekilinin, elma yetiştiriciliğindeki sorunların
araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/137)
94. - İstanbul Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek ve 20 Milletvekilinin, Diyarbakır Cezaeviyle
ilgili bazı iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/139)
95. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri, İstanbul Milletvekili Ali
Topuz, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Hükümetin
Irak politikasıyla ilgili Anayasanın 92 nci maddesi gereğince talepleri ve sonuçları konusunda
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına
ilişkin önergesi (8/4)
96. - Çorum Milletvekili Murat Yıldırım ve 25 Milletvekilinin, Çorum İlinin turizm
potansiyelinin değerlendirilerek, Hitit Uygarlığının tanıtımı için alınması gereken önlemlerin
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/140)
97. - Samsun Milletvekili Mehmet Kurt ve 20 Milletvekilinin, Samsun İlinin ekonomik,
sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/141)
98. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 20 Milletvekilinin, mülkî amirlerin aslî
görevlerine yeterli zaman ayıramamalarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142)
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99. - Bursa Milletvekili Zafer Hıdıroğlu ve 26 Milletvekilinin, bedelsiz tahsis edilen kamuya
ait gayrimenkullerin tespiti, tahsis şartları ve tahsis amaçlarına uygun kullanılıp kullanılmadığının
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/143)
100. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 21 Milletvekilinin, Devlet iç borçlanma
senetlerinin halka arzıyla ilgili bazı iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/144)
101. - Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve 27 Milletvekilinin, TÜBİTAK'la ilgili malî ve
idarî konulardaki bazı iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/145)
102. - Sinop Milletvekili Engin Altay ve 29 Milletvekilinin, kıyı balıkçılığındaki sorunların
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/146)
103. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 64 Milletvekilinin, Millî Eğitim
Bakanlığındaki atama, yer değiştirme ve görevde yükselme uygulamalarıyla ilgili iddiaların
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/147)
104. - Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 22 Milletvekilinin, töre cinayetleri görünümündeki
kadına yönelik şiddet hareketlerinin nedenlerinin araştırılarak engelleyici önlemlerin belirlenmesi
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/148)
105. - Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar ve 27 Milletvekilinin, temel ve koruyucu sağlık
hizmetlerinin mevcut durumunun araştırılarak düzeltilmesi için alınması gereken önlemlerin
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/149)
106. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, Irak'la yapılan petrol ve
fueloil karşılığı akaryakıt ticaretiyle ilgili bazı iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/150)
107. - Samsun Milletvekili Mehmet Kurt ve 20 Milletvekilinin, kapkaç olaylarının
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/151)
108. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 23 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirliliğin ve
çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/153)
109. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 20 Milletvekilinin, polislerin meslekî ve sosyal
sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/154)
110. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 29 Milletvekilinin, Sözleşmeli Sağlık
Personeli Seçme ve Yerleştirme Sınavının sonuçlarıyla ilgili iddiaların araştırılması amacıyla
Anayasının 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/155)
111.- Tokat Milletvekili İbrahim Çakmak ve 26 Milletvekilinin, Kelkit Havzasının
ekonomik, sosyal ve çevresel sorunlarının araştırılarak bölgenin kalkınması ve potansiyelinin
değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 104 ve
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/156)
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112.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 21 Milletvekilinin, katı atıklardan
kaynaklanan sorunların araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/157)
113.- İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 23 Milletvekilinin, TMSF'ye devredilen
bankalar ile kamu bankalarından kaynaklanan zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/158)
114. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, Millî Saraylardaki eserlerin
sahteleriyle değiştirilerek yurt dışına kaçırıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/159)
115. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 23 Milletvekilinin, Başbakanlık Müsteşarının
bazı görüş ve uygulamaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/5)
116. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 24 Milletvekilinin, OHAL uygulamasının
sonuçlarının incelenerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/161)
117. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 23 Milletvekilinin, Başbakanın ticarî
ortaklığıyla ilgili iddiaların araştırılarak siyasetçilerin ticarî faaliyetleri konusundaki ilkelerin
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/162)
118. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 23 Milletvekilinin, BDDK ve TÜBİTAK
üyeliklerine atamalar konusundaki iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/163)
119. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 23 Milletvekilinin, uyuşturucu kullanımının
nedenleri ve boyutlarının araştırılarak etkin mücadele için alınması gereken önlemlerin
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/164)
120. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 26 Milletvekilinin, uyuşturucu madde
kullanımının aileler ve gençler üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/165)
121. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 22 Milletvekilinin, kamudaki araştırma ve
geliştirme birimleri ve faaliyetleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/6)
122. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir ve 22 Milletvekilinin, kuru üzüm ticaretindeki
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/166)
123. - Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve 23 Milletvekilinin, Büyük Menderes
Havzasındaki çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/167)
124. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 22 Milletvekilinin, ABD ile ekonomik ilişkiler
alanındaki bazı konular hakkında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8)
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125. - İstanbul Milletvekili Birgen Keleş ve 22 Milletvekilinin, TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesi
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme
açılmasına ilişkin önergesi (8/9)
126. - Van Milletvekili Cüneyit Karabıyık ve 83 Milletvekilinin, Van Gölündeki kirlenmenin
önlenmesi ve yöredeki turizmin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/168)
127. - Samsun Milletvekili Haluk Koç ve 48 Milletvekilinin, Konya'da çöken bina özelinde
yapı güvenliğindeki sorunların araştırılarak etkin imar denetiminin ve sağlıklı yapılaşmanın
sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/169)
128. - Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve 29 Milletvekilinin, zeytin ve zeytinyağı üretiminde
karşılaşılan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/170)
129. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 44 Milletvekilinin, 2004 Yılı Özelleştirme
Programı konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10)
130. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 65 Milletvekilinin, Karadeniz'e bırakılan zehirli
atık dolu variller konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/171)
131.- Balıkesir Milletvekili Orhan Sür ve 60 Milletvekilinin, TEKEL'in alkollü içkiler
kısmının özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/172)
132. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 27 Milletvekilinin, Malatya Pamuklu Sanayi
İşletmesinin özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/174)
133. - CHP Grubu adına Grup Başkanvekiİleri, İstanbul Milletvekili Ali Topuz, İzmir
Milletvekili K. Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, bilgilenme hakkı ve basının
sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11)
134. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 25 Milletvekilinin, Seka Balıkesir İşletmesinin
özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/175)
135. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 21 Milletvekilinin, misyonerlik faaliyetleri
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/176)
136. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 20 Milletvekilinin, zeytin ve zeytinyağı
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/177)
137. - İzmir Milletvekili Türkan Miçooğulları ve 23 Milletvekilinin, İstanbul'da Önder Babat
isimli öğrencinin öldürülmesi olayının açıklığa kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/178)
138. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 23 Milletvekilinin, TÜBİTAK Marmara
Araştırma Merkezi Başkanının istifası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12)
_14_
76 NCI BİRLEŞİM

06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER
139.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 45 Milletvekilinin, Bingöl depremi
sonrasında yaşanan olumsuzlukların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/181)
140.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur ve 68 Milletvekilinin kadınlara yönelik töre ve
namus cinayetlerinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/182)
141. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 29 Milletvekilinin, kadının toplumdaki yerinin
belirlenmesi, haklarının çağdaş medeniyetler düzeyine çıkarılabilmesi için alınması gereken
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/183)
142. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 37 Milletvekilinin, don olayları nedeniyle
kayısı üreticilerinin uğradığı zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/184)
143.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir ve 20 Milletvekilinin, ekonomik krizden etkilenen
gençlerimizin sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/13)
144.- Ankara Milletvekili Salih Kapusuz ve 42 Milletvekilinin, Atatürk Orman Çiftliğinin
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/186)
145. - Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin ve 46 Milletvekilinin töre cinayetlerinin
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/187)
146. - Çankırı Milletvekili Hikmet Özdemir ve 20 Milletvekilinin, Çankırı İli içerisindeki
maden rezervlerinin araştırılıp ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/188)
147. - Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu ve 24 Milletvekilinin, Çernobil Faciasının
neden olduğu sağlık sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/189)
148.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 21 Milletvekilinin, TMSF ve RTÜK'ün
bazı uygulamalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi(10/190)
149. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 24 Milletvekilinin gençlerimizin
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/191)
150.- Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya ve 29 Milletvekilinin, Tunceli İlinin turizm
imkânlarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/192)
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151. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 23 Milletvekilinin, Türkiye'deki işsizliğin ve
yoksulluğun boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/193)
152.- İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 93 Milletvekilinin, Çernobil Faciasının bütün
boyutlarıyla araştırılarak benzer olayların tekrarlanmaması için alınması gereken önlemlerin
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/194)
153.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 21 Milletvekilinin, oto tamirciliği ile
uğraşan küçük esnaf ve sanatkârların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/195)
154.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 20 Milletvekilinin, Türk Hava
Yollarında son günlerde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/196)
155. - Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçiçek ve 20 Milletvekilinin, Avrupa Birliği
uyum sürecinde esnaf ve sanatkârların sorunlarının araştırılarak, alınması gereken önlemlerin
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/197)
156. - Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan ve 29 Milletvekilinin, cezaevlerinde yaşanan
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/198)
157. - İstanbul Milletvekili Birgen Keleş ve 24 Milletvekilinin, yabancıların Türkiye'de mülk
edinmelerinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/199)
158. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 22 Milletvekilinin, tarımsal destekleme
politikalarının amaç ve ilkeleri ile tarımsal sorunların tespit edilmesi ve alınması gereken
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/16)
159. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 22 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirlenmenin
sebeplerinin ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/200)
160. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, Türkiye Kızılay
Derneğinin içinde bulunduğu durumun saptanması ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/201)
161. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 31 Milletvekilinin, işsizlik düzeyi ile istihdam
hacmindeki olumsuzlukların boyutlarının araştırılarak gerekli politikaların belirlenmesi amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/202)
162. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 49 Milletvekilinin, orta ve yükseköğrenimin
sorunları ile üniversite sınavlarına girişte yaşanan olumsuzlukların araştırılarak alınması gereken
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/203)
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163. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 24 Milletvekilinin, medyanın sorunlarının
çağdaş demokrasi çerçevesinde araştırılarak bağımsız ve tarafsız bir medya için gerekli yasal
düzenlemelere zemin hazırlanması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/204)
164. - Bursa Milletvekili Şerif Birinç ve 27 Milletvekilinin, Susurluk ve Nilüfer çaylarındaki
kirliliğin nedenlerinin ve sorumlularının araştırılarak zararlı ve tehlikeli atıklardan arındırılması
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/205)
165. - Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi ve 22 Milletvekilinin, don olayının yarattığı
zararın ekonomik boyutlarının araştırılarak fındık üreticilerinin sorunlarının çözümlenmesi için
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/206)
166. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 19 Milletvekilinin, kadınların işgücüne
katılımının önündeki engellerin ve olumsuzlukların saptanarak katılımın ve üretkenliğin artırılması
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105
inci maddeleri uyarınca Bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/207)
167. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 23 Milletvekilinin, ülkemizde tarım sektörünün
yapısal sorunlarının dış ticaret açısından araştırılarak, ABD ve AB ülkelerinin uygulamalarına
koşut tarımsal destekleme politikalarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104
ve 105 inci maddeleri uyarınca Bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/208)
168. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 25 Milletvekilinin, kütüphanelerin durumunun
ve eksikliklerinin saptanması ve sorunlara çözüm yollarının araştırılarak alınması gereken
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri
uyarınca Bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/209)
169. - Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe ve 21 Milletvekilinin, Eber Gölünde
meydana gelen kirliliğin ve çevresel etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca Bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/210)
170. - İstanbul Milletvekili Ali Topuz ve 22 Milletvekilinin, Türk Hava Yollarındaki yeni
atamaların, bunun yol açtığı idarî ve teknik zafiyetlerin, yeni yönetimin uçuş güvenliğini tehdit
eden uygulamalarının ve kâr eden kurumun daha sonra zarar etmesinin nedenlerinin araştırılarak
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/211)
171. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 19 Milletvekilinin, ilaç sektörünün içinde
bulunduğu durumun tespit edilip, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumlarının izledikleri
politikalar ile bu politikaların sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/212)
172. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 21 Milletvekilinin, Demiryollarında son
zamanlarda meydana gelen tren kazalarının nedenlerinin, teknik personel ve aksaklıkların
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerisi (10/213)
173. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 20 Milletvekilinin Bursa-Orhaneli Termik
Santralinin çevreyi kirletip kirletmediğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/214)
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174.- Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 21 Milletvekilinin, 4916 Sayılı Kanunla
yabancı-lara taşınmaz mal ve ayni hak edinme hakkının tanınmasının ckonomik-sosyal ve siyasal
boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/215)
175. - Hatay Milletvekili Abdülaziz Yazar ve 22 Milletvekilinin, İskenderun limanında batan
MV Ulla gemisinin batma nedenlerinin ve sorumlularının tespiti ile çevreye ve yöre halkına
verebileceği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/217)
176. - Konya Milletvekili Atilla Kart ve 23 Milletvekilinin, yasa dışı örgütler ile emniyet,
MİT ve yargı kuruluşları arasındaki ilişkiler konusunda ileri sürülen iddiaların araştırılarak sorum
lularının ve alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/218)
177. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 23 Milletvekilinin, ilköğretim müfredatındaki
köklü değişikliğin millî eğitimin temel hedefleri açısından araştırılarak alınması gereken
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/219)
178. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 24 Milletvekilinin, Millî Eğitim Bakanlığınca
ilköğretim okullarına dağıtılan ders kitaplarının maddî kaynağına ilişkin iddiaların araştırılarak
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/220)
179.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 39 Milletvekilinin, şeker pancarı ve
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ile ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/221)
180. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 37 Milletvekilinin, Küçük Menderes Irmağındaki
kirliliğin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/222)
181. - İstanbul Milletvekili Birgen Keleş ve 25 Milletvekilinin, Türkiye AB ilişkileri ile AB
Komisyonu ilerleme raporunun geleceğe etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/223)
182. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 40 Milletvekilinin, Ege Bölgesindeki tarım
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/224)
183.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 36 Milletvekilinin, TRT yönetimi hakkında
ileri sürülen iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/225)
184. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 36 Milletvekilinin, bazı ilçelerin adliye
teşkilatlarının kapatılması nedeniyle ortaya çıkan sorunların araştırılarak alınması gereken
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/226)

-18-

76 NC1 BİRLEŞİM

06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER
185.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım ve 23 Milletvekilinin, Kastamonu-Küre
İlçesi-Aşıköy yer altı bakır ocağında meydana gelen kazanın nedenlerinin ve sorumlularının
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/227)
186.- Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 20 Milletvekilinin, Bitlis'te balcılık ve arıcılığın
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/229)
187.- Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar ve 33 Milletvekilinin Millî Emlak Genel
Müdürlüğü ve diğer kamu kurumlarınca yapılan arsa tahsislerinin usulüne uygun olup olmadığının
ve tahsislerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının araştırılarak alınması gereken
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/230)
188. - Aydın Milletvekili Mehmet Mesut Özakcan ve 36 Milletvekilinin, pamuk üretimi ve
üreticisinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/231)
189.- Kastamonu Milletvekili Musa Sıvacıoğlu ve 24 Milletvekilinin, Kastamonu-KüreAşıköy maden ocağında meydana gelen iş kazası ile ülkemizdeki iş kazalarının nedenlerinin
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/232)
190. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır ve 50 Milletvekilinin, Kızılırmak Havzasındaki
kirliliğin nedenlerinin ve çevreye verdiği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/233)
191. - Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 48 Milletvekilinin, narenciye üreticilerinin sorunlarının
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/234)
192. - Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve 34 Milletvekilinin, pamuk üreticilerinin sorunlarının
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/235)
193.- Bursa Milletvekili Mustafa Özyurt ve 26 Milletvekilinin, Uluabat Gölü çevresine
kurulacak organize sanayi bölgesinin doğuracağı muhtemel zararların araştırılarak alınması
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/236)
194. - Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş ve 25 Milletvekilinin, Ziraat Bankasının çöken
bilgi işlem ağı ile yeni kurulan sistemin neden olduğu sorunların ve iddiaların araştırılarak
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/237)
195. - Aydın Milletvekili Mehmet Boztaş ve 23 Milletvekilinin, Büyük Menderes Nehri ve
Havzasındaki kirliliğin, çevreye ve insan sağlığına verdiği zararların araştırılarak alınması gereken
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/239)
196.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 22 Milletvekilinin, yapılması planlanan
nükleer santrallerin ülkemiz şartlarına uygunluğunun ve çevreye etkilerinin araştırılarak alınması
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/240)
197. - İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz ve 22 Milletvekilinin, kamuya ait gayrimenkullerin
tahsisinin ve tahsis amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının araştırılarak alınması gereken
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/241)
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198. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 47 Milletvekilinin, Uludağ'ın doğal ve tarihi
zenginliklerinin araştırılarak daha iyi değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/242)
199. - Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur ve 24 Milletvekilinin, Çukobirlik'in sorunlarının
araştırılarak sorumluların tespiti ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/243)
200. - Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 26 Milletvekilinin, Muğla'da SİT alanı, Tabiat ve
Kültür Varlıkları ile Özel Çevre Koruma Bölgesindeki vatandaşların sorunlarının araştırılarak
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/244)
201.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir ve 20 Milletvekilinin, esnaf ve sanatkârların
mağduriyetine yol açan 253 Nolu Gelir Vergisi Tebliğinin yol açtığı sorunların araştırılarak
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/245)
202. - Çankırı Milletvekili Hikmet Özdemir ve 19 Milletvekilinin Çankırı İlinin ekonomik,
sosyal ve kültürel sorunlarının araştırılarak kamu ve özel sektör yatırımlarının artırılması için
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/246)
203. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 29 Milletvekilinin, sigara sanayinin durumu ile
sigara kaçakçılığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/247)
204. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pckel ve 43 Milletvekilinin, Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumunun mevcut hizmetlerinin araştırılarak sorunların tespiti ve alınması gereken
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/248)
205. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 43 Milletvekilinin, şarapçılık sektörünün
araştırılarak sorunların tespiti ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/249)
206. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik ve 44 Milletvekilinin, GAP kapsamındaki
Şanlıurfa Akçakale ve Harran ovalarındaki tuzlanmanın ve alkalik sorunlarının nedenlerinin
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/250)
207. - Samsun Milletvekili Cemal Yılmaz Demir ve 40 Milletvekilinin, Ondokuz Mayıs
Üniversitesinde keyfi yönetim, kamu kaynaklarının amaç dışı kullanımı ve kadrolaşma iddialarının
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/251)
208. - İstanbul Milletvekili Mehmet Scvigcn ve 27 Milletvekilinin, LPG'li araç sektörünün
soıunlarının araştırılarak sektörün etkin denetiminin sağlanması ve eğitimli uzman ihtiyacının
giderilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/252)
209. - Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kcsimoğlu ve 35 Milletvekilinin, Şeker Kurumunun
kapatılmasının neden olduğu düzenleme, denetleme ve uygulama sorunlarının araştırılarak
alınması gereken Önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/253)
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210.- Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 30 Milletvekilinin, Kocaeli Dilovası Beldesindeki
kansere bağlı ölümlerle sanayi atık bağlantısının araştırılarak sorumluların tespiti ve alınması
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/254)
211.- Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut ve 23 Milletvekilinin, Doğu Anadolu
Bölgesinde ağır kış şartlarının sebep olduğu sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/255)
212. - Sakarya Milletvekili Hasan Ali Çelik ve 20 Milletvekilinin, meslek yüksek okullarının
ve mezunlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/256)
213. - İstanbul Milletvekili Yahya Baş ve 48 Milletvekilinin, milli ve manevi değerlerimize ve
Türk aile yapısına aykırı televizyon programlarının toplum hayatımıza etkilerinin araştırılarak
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/257)
214. - Kocaeli Milletvekili Eyüp Ayar ve 30 Milletvekilinin, Kocaeli-Gebze İlçesi Dilovası
Beldesindeki sanayi kuruluşlarının atıklarının çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/258)
215.- Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak ve 31 Milletvekilinin, Türkler ile Ermeniler
arasındaki tarihsel ilişkilerin objektif veriler ve tarafsızlık ölçüleri içerisinde ele alınarak bir milli
politika oluşturulması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/19)
216.- Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar ve 30 Milletvekilinin, ilaç sektöründeki
sorunların, yolsuzlukların ve usulsüzlüklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/259)
217.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 69 Milletvekilinin, kamuoyunda Fethullah
Gülen okulları olarak bilinen okulların, dershanelerin ve yurtların durumlarının araştırılması
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/260)
218.- İstanbul Milletvekili Bülent Tanla ve 30 Milletvekilinin, kamu kuruluşlarının alacak
stokunu saptayarak borç yükünü azaltmak ve kamu harcamalarına kaynak sağlamak amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/261)
219. - Bursa Milletvekili Şevket Orhan ve 29 Milletvekilinin, bazı girişimcilerin holding adı
altında gerçekleştirdikleri izinsiz halka arz yoluyla oluşan mağduriyetin neden ve sonuçlarıyla bu
süreçte SPK'nın sorumluluğunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/262)
220.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 31 Milletvekilinin, zeytin yetiştiricilerinin
sorunlarının araştırılarak üretimin ve tüketimin artırılması için alınması gereken önlemlerin
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/263)
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1. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, ihracatçıyı teşvik amaçlı önlemler ve
döviz kuruna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/749) (2)
2.
- Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu'ya bağlı bazı ilçe ve köylerin
altyapı gereksinimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/756) (2)
3. - Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya'nın, bazı imamların İTÜ Rektörü ve YÖK
Başkanı hakkında verdikleri demeçlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/766) (1)
4.
- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, F-16 uçaklarına takılacak elektronik karşı
önlem sistemlerinin transferinin ABD tarafından yasaklandığı iddiasına ilişkin Millî Savunma
Bakanından sözlü soru önergesi (6/767) (1)
5. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Harran Ovasında çoraklaşmayı önleme
çalışması yapılıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi
(6/771) (1)
6. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, orman yangınlarını ve erozyonu önleme
çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/774) (1)
7.
- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Orhaneli Çayı Güzergâh Değişimi ve Yeni
Bor Konsantratör Tesisi projelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
önergesi(6/776)(1)
8. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun'un, ABD Ankara Büyükelçisiyle ilgili basında
yer alan iddiaya ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/779) (1)
9.
- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa-Mardin-Cizre-Habur sınır
kapısı yönünde duble yol yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü
soru önergesi (6/780) (1)
10. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa'yı ilçelerine bağlayan
karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/784) (1)
11. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Organize Hayvancılığı Geliştirme
Bölgesi Projesi uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/786)
12. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Taşköprü-Karadere Barajının ne zaman
bitirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/787)
13. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, emekli aylıklarında artış yapılıp
yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/789)
14. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, TBMM'deki bir kapalı oturumun tutanaklarını
istediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/791)
15. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya İlindeki Gündoğmuş-Topraktepe
yolunun genişletilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/792)
16. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Konut Edindirme Yardımı Fonunun tasfiye sürecine
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/796)
17. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Manavgat Çayı suyunun dışarıya
pazarlanmasına ve Manavgat Yat Limanı projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/801)
18. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Bandırma Limanının özelleştirileceği iddialarına
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/809)
19. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, TÜBİTAK Başkanının atanmamasına ve Bilim
Kurulu üyelerinin onaylanmamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/811)

(1) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır.
(2) iki birleşimde cevaplandırılmamıştır.
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20. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, İmar Bankası mudilerine yapılacak ödemelere
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/815)
21. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, engellilerin sorunlarının çözümünde kurumlar arası
koordinasyon ile coğrafî ve sosyal farklılıklara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/816)
22. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya'nın Manavgat İlçesinin iki köyü
arasındaki yolun yapımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/817)
23. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Manavgat-Uzunlar Köyünün köprü
ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/818)
24. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Manavgat-Gebece Köyü yollarının
asfalt ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/819)
25. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun Antalya Limanına ilişkin Ulaştırma
Bakanından sözlü soru önergesi (6/824)
26. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Devlet Demiryollarına ilişkin
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/827)
27. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, baz istasyonlarına ilişkin Çevre ve Orman
Bakanından sözlü soru önergesi (6/828)
28. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın enerji nakil hatlarından kaynaklanan orman
yangınlarına ve tarımsal alanlardaki yangınlara müdahaleye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından
sözlü soru Önergesi (6/829)
29. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın Tekel'in özelleştirilmesine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/831)
30. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu'daki köy yollarının bakım ve
onarımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/833)
31. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu Polis Okulu İnşaatına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/835)
32. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın Kastamonu'nun yeni Adliye Sarayı
ihtiyacına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/836)
33. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu Doğu Çevreyolu inşaatına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/837)
34. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu-Daday Hükümet Konağı
inşaatı ödeneğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/838)
35. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın kişi başına millî gelirin hesaplanmasında
doğal zenginlik kriterine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/840)
36. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Tekel'in özelleştirilme ihalesiyle ilgili iddialara
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/841)
37. - Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu'nun, Barzani ve Talabani'nin Türkiye'deki
statüsüne ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/842)
38. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Düzce'H depremzede temsilcilerinin
gözaltına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/843)
39. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şırnak İlindeki kömür rezervlerine ve
üretimine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/845)
40. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Kamu İhale Kanunu kapsamına alınmayan
orman köylerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/846)
41. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, Malatya'da doğrudan gelir ve mazot desteği
ödemelerinin ne zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/847)
42. - İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek'in, İstanbul Bölge Müdür Yardımcılığına yapılan
atamaya ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/848)
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43. - Ankara Milletvekili Oya Araslı'nm, tecavüz mağduru kadınların korunmasına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/849)
44. - Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, töre cinayetlerine karşı alınacak
tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/850)
45. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, özel sağlık ve eğitim kuruluşlarının kullandıkları
binaların yapı denetimlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/852)
46. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, tarımsal sulamada kullanılan elektrik bedeline ve
Manisa için yeni bir tarımsal sulama projesi olup olmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanından sözlü soru önergesi (6/855)
47. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/861)
48. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/862)
49. - Hatay Milletvekili İnal Batu'nun, Batılı bazı ülkelerin Türk vatandaşlarına vize
işlemlerinde çıkardığı güçlüklere ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru
önergesi(6/865)
50. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Kristal-İş Sendikasının grev kararının
Hükümetçe ertelenmesinin gerekçelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/866)
51. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Yeşil Gölcük Kasabasının sulama
kuyularının enerji trafosu ve panolarının Tedaş'ça sökülmesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanından sözlü soru önergesi (6/867)
52. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, Malatya'da Türk Telekom Bölge Müdürlüğü
kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/868)
53. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, spor alanında yapılan çalışmalara ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/870)
54. - Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in, Balıkesir-Balya'da bulunan maden
bölgesindeki atıkların çevre sağlığına etkilerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru
önergesi(6/873)
55. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, DSİ'ye alınacak mühendislerde erkek olma
şartının aranmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/874)
56. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, TMO'ya eleman alımında erkek olma koşulu
aranmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/876)
57. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, satışa çıkarılan Millî Eğitim Bakanlığı sosyal
tesislerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/877)
58. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın bir televizyon kanalında reklam adı altındaki
bir yayına ve frekans tahsisi ihalesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/878)
59. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur'dan Mersin ve Antalya'ya deniz otobüsü
ile ulaşım sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/884)
60. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, palm yağı ithalatına ilişkin Devlet Bakanından
sözlü soru önergesi (6/892)
61. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Malezya'dan palm yağı ithalatına ilişkin Tarım
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/893)
62. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Malezya'dan ithal edilen palm yağının
kullanım alanlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/894)
63. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, et ithalatının hayvancılığa etkilerine ilişkin
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/897)
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64. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Elazığ'ın Alacakaya İlçesinin ulaşım
sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/901)
65. - Samsun Milletvekili İlyas Sezai Önder'in, Bafra Devlet Hastanesi ek inşaatına ilişkin
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/905)
66. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, sözleşmeli sağlık personeli sınavına ilişkin
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/909)
67. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, sözleşmeli sağlık personeli sınavına ilişkin
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/911)
68. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Alanya ve Gazipaşa yat limanı inşaatlarının ne
zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/912)
69. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya'nın Gazipaşa İlçesindeki bir köprü
yapımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/913)
70. - Aydın Milletvekili Mehmet Mesut Özakcan'ın, sözleşmeli sağlık personeli sınavı
sonuçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/914)
71. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın dokunulmazlığı ile ilgili bir dosyanın
Başbakanlıkta bekletilmiş olmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/916)
72. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, basın sektöründe 212 sayılı Kanunun
uygulanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/917)
73. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, Türkiye'ye girişlerinde ABD vatandaşlarının
parmak izi ve fotoğraf kaydının alınıp alınmayacağına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/920)
74. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, şeker kotalarına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/922)
75. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler
Müşavirliği personeline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/927)
76. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, açıktan atanan özel kalem müdürlerine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/928)
77. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Dikilitaş Göletine ilişkin Tarım ve
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/930)
78. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, gıda maddelerinin kamusal denetimine ilişkin
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/931)
79. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, bazı sermaye gruplarının çalışmalarına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/932)
80. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, bazı ithal gıda ürünlerinin genetik yapılarının
kontrolüne ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/934)
81. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Davos'taki görüşmelere katılan bazı
kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/935)
82. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Çankm-Şabanözü-Gümerdinli Beldesi sağlık
ocağının personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/937)
83. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara-Şabanözü karayolundaki çalışmalara
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/938)
84. - Burdur Milletvekili Razaman Kerim Özkan'ın, kredi kartı faizlerinin düşürülmesine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/940)
85. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, termik santralların olumsuz etkilediği
yörelerdeki insanlara bazı avantajlar sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanından sözlü soru önergesi (6/942)
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86. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, bir ABD şirketinin kollandığı iddiasına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/943)
87. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Devlet Planlama Teşkilâtının planlamadaki
rolüne ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/944)
88. - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın, Şanlıurfa Devlet Hastanesi Başhekimiyle
ilgili soruşturmanın sonucuna ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/945)
89. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, çiftçi borçlarının ertelenmesine ve mağdur
çiftçilere yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/946)
90. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne gönderilen
yangınla mücadele ödeneğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (9/947)
91. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İli Çavdır İlçesi Söğüt
Kasabasının Acil Servis ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (9/948)
92. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İlindeki bir karayolu güzergahının
değiştirilmesi projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/949)
93. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İlindeki bir karayolu güzergahının
değiştirilmesi projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/950)
94. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur'un Bucak İlçesindeki bazı
yerleşim birimleri arasındaki yolun asfalt ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/953)
95. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Hatay İlinde doğrudan gelir desteği ödemelerinin
ne zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/955)
96. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur'un Bucak İlçesindeki bir yolun
asfaltlanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/956)
97. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Çin'den yapılan ithalatın etkilerine ilişkin Devlet
Bakanından sözlü soru önergesi (6/959)
98. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, özelleştirme sonucu işsiz kalanların kamuda
istihdamına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/961)
99. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, Mısırlı bir gazeteciye türbanlı fotoğrafıyla
basın kartı verilmesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/965)
100. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Mısırlı bir gazeteciye türbanlı fotoğrafıyla
basın kartı verilmesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/967)
101.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa'da bazı evlerde elektrik
sayaçlarının yerinin değiştirilmesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
önergesi (6/968)
102.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, genetik tohumlarla ilgili tarım politikasına
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/969)
103. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa Büyükşehir Belediyesi mücavir alanından
bazı köylerin çıkarılmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/971)
104.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Çin mallarına karşı alınacak tedbirlere ilişkin
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/973)
105. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya'da şeker hastalığının teşhis
ve tedavisine yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/976)
106. - İğdır Milletvekili Dursun Akdcmir'in, akaryakıt fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/978)
107.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, pirinç ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/980)
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108. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya'da Vakıflar Genel
Müdürlüğüne ait bir iş hanına asılan pankarta ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/984)
109. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Devlet olanaklarını seçim gezilerinde
kullandığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/985)
110.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, pirinç ithalatına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/986)
111.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, pirinç ve benzeri ürünlerin üretiminin
desteklenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/988)
112.- Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/989)
113.- Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanı ve
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/992)
114.- Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından
sözlü soru önergesi (6/993)
115.- Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından
sözlü soru önergesi (6/994)
116.- Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından
sözlü soru önergesi (6/996)
117. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/997)
118. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, bor madeninin pazarlama ve satışına ilişkin Enerji
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/999)
119. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Halkbank ve Ziraat Bankasının görev zararlarına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1000)
120.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, hayvancılığın geliştirilmesine ilişkin Tarım ve
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1001)
121. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, enerji sektöründe özelleştirme öncesi teknik ve
yasal hazırlıklara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1004)
122. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, Kargalık Barajı Projesine ilişkin
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1006)
123. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, avcılık belgelerinden her yıl harç alınmasına
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1008)
124.- Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Çevre ve Orman
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1009)
125. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Ulaştırma Bakanından
sözlü soru önergesi (6/1010)
126. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Tarım ve Köyişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1011)
127.- Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından
sözlü soru önergesi (6/1013)
128. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1015)
129.- Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Kültür ve Turizm
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1017)
130.- Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Sağlık Bakanından
sözlü soru önergesi (6/1019)
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131.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İğdır ilçe ve belde belediyelerinin SSK ve
Emekli Sandığı borçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1021)
132. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 Yılı Bütçesinden illere ayrılan paylara ve
İğdır İlindeki bazı çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1022)
133. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Doğu ve Güneydoğu Anadoludaki illere Ziraat
Bankasının verdiği hayvancılık kredilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1023)
134. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, hayvancılık kredisine ilişkin Tarım ve Köyişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1024)
135. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne'nin Uzunköprü İlçesinin köprü ihtiyacına
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1032)
136.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, zirai ilaç kullanımının denetlenmesine ilişkin
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1036)
137. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, seçim harcamalarında şeffaflığın sağlanması için
yapılacak çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1037)
138. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, ülkemizdeki işsizlik sorununa ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1038)
139. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, bir şahısla ilgili iddialara ve bir atama iddiasına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1039)
140. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, kaçak et kesimlerinden kaynaklanan ekonomik
kayıplara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1040)
141. - Gümüşhane Milletvekili Sabri Varan'ın, bazı ilaçların uyuşturucu olarak kullanımının
önlenmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1043)
142.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, çocuk yuvalarında ve huzurevleriııde yapılan
atamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1047)
143. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, bir hastalığın tedavisi çalışmalarına ilişkin Sağlık
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1048)
144. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, kamu çalışanlarının ücretlerinin iyileştirilmesine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1049)
145. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, kayısı üreticilerinin uğradığı zarara ilişkin Tarım
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1050)
146. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Manisa-Salihli İlçesine müze açılıp
açılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1051)
147. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, özelleştirilen kurumlardaki işçilere ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1055)
148. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İlinin ekonomik sorunlarına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1056)
149. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İlinin turizm varlıklarına sahip
çıkılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1057)
150.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İline ayrılan yatırım payına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1058)
151.- Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, gümrük çıkış beyannamelerine ilişkin Devlet
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1060)
152. - Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu'nun, Çorum havaalanı ve demiryolu yapımına
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1061)
153. - Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu'nun, Çorum'u bazı illere bağlayan yol yapım
projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1063)
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154.- Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, özelleştirme nedeniyle işten çıkarılanlara
ilişin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1065)
155.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, belediyelerin sokak aydınlatmasına
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1066)
156. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, köy merkezli tarımsal danışmanlık merkezlerine
sözleşmeli personel alımında yaş sınırına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/1068)
157. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İli Çiftlik İlçesi sulama kuyularına ruhsat
verilmeme nedenine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1069)
158.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla-Altay Köyüne bir alt geçit
yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1070)
159.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, patates stoğuna ilişkin Tarım ve Köyişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1072)
160. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Muğla İline bağlı köylerdeki inşaat yasağına
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1073)
161. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya gezisine ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/1074)
162. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Nevşehir Havalimanının kullanılmamasına
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1076)
163. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, bazı köy topraklarında asbest ve içme
sularında arsenik bulunduğu iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1079)
164. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, sağlık personeline yönelik şiddet olaylarına karşı
alınacak önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1080)
165.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, yatırımların ve istihdamın teşviki amacıyla
çıkarılan kanunun uygulanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1082)
166.- Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Atatürk Baraj Gölünün kirlenmesinin
önlenmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1091)
167. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Adıyaman İli için belirlenen tütün kotasına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1092)
168. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Adıyaman'a doğalgaz şebekesi kurulup
kurulmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1094)
169.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, eğitim hastanelerindeki bazı atamalara ilişkin
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1095)
170.- Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'ın, Mardin-Mazıdağı fosfat tesislerine ilişkin
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1098)
171. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, basında yer alan kendisiyle ilgili bir iddiaya ilişkin
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1099)
172. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Dış Ticaret Müsteşarlığının uluslararası zeytinyağı
kodeksi uygulamasından doğacak mağduriyete ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1100)
173. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, hemzemin geçitlerdeki sinyalizasyon eksikliğine
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1102)
174.- Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un, TBMM'deki güvenlik çalışanlarına ilişkin
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/1106)
175.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, doğal afetlerde zarar gören çiftçilere ilişkin
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1111)
176. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, son günlerde ekonomide yaşanan dalgalanmalara
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1114)
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177.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, jeotermal enerji kullanımına ilişkin Enerji ve
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1115)
178.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, bazı ilaçlarla ilgili "biyoeşdeğerlilik raporu"na
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1116)
179. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, bir ilaçla ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından
sözlü soru önergesi (6/1117)
180.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, yurt dışındaki işçilerimizin yurda gelişlerinde
güvenliklerinin sağlanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1118)
181.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İstanbul'daki bazı hastanelerde çalışan
doktorların ücretlerindeki eşitsizliğe ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1119)
182. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1120)
183.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, uyuşturucu sorunu hakkında TRT'nin yayın
yapmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1123)
184.- Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, bazı vakıflara ve bunlardan yüksek miktarda
emekli ikramiyesi alan yöneticilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1125)
185. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin-Tarsus İlçesinde doğal afetlerden zarar
gören buğday ve bağ üreticilerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1126)
186.- Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan
çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1132)
187.- Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan
çalışmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1136)
188. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan
çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1137)
189.- Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan
çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1138)
190. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan
çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1141)
191.- Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan
çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1144)
192.- Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan
çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1145)
193. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Kamu İktisadî Kuruluşlarının özelleştirilmesine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1149)
194. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Manisa-Salihli İlçesindeki tarihi bölgenin
korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1150)
195.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin
soruşturmasında görev yapmış bir mülkiye başmüfettişinin görevinden alınmasına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1151)
196. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, TPAO'da iş akdi feshedilenlere ilişkin Enerji
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1154)
197.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İlinin TOKİ projeleri kapsamına
alınmama nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1156)
198. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İlinin doğalgaz lisansı ihalesine çıkacak iller
kapsamına alınmamasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1157)
199. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İline yapılan uçak seferlerinin iptaline
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1158)
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200. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Çamlıdere Barajı civarında bulunan orman fosil
kalıntılarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1159)
201.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı yurtlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1160)
202. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, TRT İstanbul Radyosu binasındaki çalışanların
sorgulandığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1164)
203. - Antalya Milletvekili Mehmet Dülger'in, tarihî eserlerin restorasyonu ihalelerine ilişkin
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1165)
204. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Ergani Barajı yapım çalışmalarına ilişkin
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1169)
205. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir-Erdek-Tatlısu köyündeki kamuya ait bir
arazide yapılan tersaneye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1170)
206. - Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar'ın, İskenderun Körfezi'nde demirli bulunan
tehlikeli madde yüklü bir gemiye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1171)
207. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ulaştırma Bakanlığında bir müsteşar
yardımcısı ile ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1172)
208. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, elma ve patates ihracatında uygulanan teşvik
primine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1173)
209. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'in, GAP Kalkınma İdaresi Teşkilâtının
yatırımlarına ve görev süresine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1175)
210. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, eczacı yardımcılarının meslekî eğitimlerine ilişkin
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1176)
211. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, tarımsal desteğin artırılması için yapılacak
çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1177)
212. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Muğla-Fethiye'de çevre kirliliğine neden
olan batık bir gemiye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1183)
213. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, sağlık çalışanlarının özlük hakları ve çalışma
koşullarının iyileştirilmesi konusunda ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Sağlık Bakanından
sözlü soru önergesi (6/1185)
214.- İğdır Milletvekili Dursun Akdcmir'in, ilaç sektöründeki bazı sorunlara ilişkin Sağlık
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1189)
215. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Bandırma sahil bandı ve balıkçı barınağı
projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1190)
216. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, S.S. Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin
DFİF'e olan borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1194)
217. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu'nun bazı ilçelerindeki adliye
teşkilâtlarının kaldırılma gerekçelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1195)
218. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Antalya'ya bağlı İbradı ve Akseki İlçeleri
arasındaki karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1198)
219. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, doğal afetlerin tespitine yönelik radar
sistemlerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1199)
220. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, EPDK yönetmeliğine göre teminat
olarak kabul edilecek değerlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru
önergesi (6/1200)
221. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Atatürk Barajı ve Çamgazi Barajı göletleri
için yapılan kamulaştırmadaki ödemelere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
önergesi (6/1201)
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222. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler
Piyasası Düzenleme Kurumu Personeline ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü
soru önergesi (6/1202)
223. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Gönen-Bandırma karayoluna ilişkin Bayındırlık
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1203)
224. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Türk Hava Yolları personelinin
çalışma koşullarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1205)
225. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Emet-Orhaneli Projesi kapsamındaki
Çınarcık Barajı ve Hidroelektrik Santraline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü
soru önergesi (6/1208)
226. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Emet-Orhaneli Projesi kapsamındaki iki
baraja ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1209)
227. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, İlköğretim Genel Müdür Yardımcılığına yapılan
atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1212)
228. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, köy yollarının alt yapılarının iyileştirilmesine
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1213)
229. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1216)
230. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1220)
231.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1221)
232. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1222)
233. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin
Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1226)
234. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1227)
235. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1228)
236. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1229)
237. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1232)
238. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1234)
239. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir'de bir fakülte ve yüksekokulun bina ve
derslik ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1235)
240. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, bir fabrikanın çevreyi kirlettiği iddialarına ilişkin
Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1236)
241.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, hızlı tren seferlerine ve güzergahına ilişkin
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1239)
242. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Akkaya Barajındaki kirlenmeye ilişkin Enerji ve
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1240)
243. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, TRT'deki sağlık programlarına ilişkin Devlet
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1241)
-32-

76 NCI BİRLEŞİM

07 - SÖZLÜ SORULAR
244. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Karacabey-Mustafakemalpaşa-Susurluk yol
projesine ayrılan ödeneğe ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1242)
245. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Balıkesir-Susurluk-Karacabey-Bölünmüş
Yol Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1243)
246. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa'daki Miletepolis Antik Kentinde bilimsel
kazılara ne zaman başlanacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1244)
247. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir SEKA Kâğıt Fabrikasının satışı ve
işçilerin mağduriyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1245)
248. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aaslanoğlu'nun, Başbakanlık Vakfı ve bir seyahat
acentesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1246)
249. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, çiftçilerin kredi borçlarına ve
mağduriyetlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1248)
250. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Telekom'un telefon konuşma ücretlerinde yaptığı
indirime ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1249)
251.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, KPSS sınavında çıkan bir soruya ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1250)
252. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Aksaray İli Camiliören Köyünde
kanser hastalığının yaygınlaştığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1252)
253. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, kızının İran seyahatine katılmasına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1253)
254. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya Minicity Minyatür Parkına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1254)
255. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bingöl'ün Yedisu İlçesindeki sağlık
ocağının doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1258)
256. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, DTÖ'nün son Cenevre toplantısına ilişkin
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1259)
257. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, MTA Doğa Tarihi Müzesinin açılışının
ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1260)
258. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, orman mühendisleri oda seçimlerine ve
bakanlıkta çalışan işçilere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1261)
259. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, çiftçilere dağıtılan düvelerin vasıflarına ilişkin
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1262)
260. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, TİGEM'de bulunan işletmelerin ihalesine ilişkin
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1263)
261.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, İstanbul ve çevre illerde şarbon hastalığının
çıkıp çıkmadığına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1264)
262. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, at yarışlarındaki görevlendirmelere ilişkin
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1265)
263. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, bazı illerimizde görülen ve Kırım Kongo Ateşli
Humması adıyla bilinen hastalığa karşı ne gibi önlemler alındığına ilişkin Tarım ve Köyişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1266)
264. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, bazı illerimizde görülen ve Kırım Kongo Ateşli
Humması adıyla bilinen hastalığa karşı ne gibi önlemler alındığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü
soru önergesi (6/1267)
265. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara-Çamlıdere'de bulunan fosil ormana
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1270)
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266. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'iin, İrak'ta kutsal mekanların bombalanmasını
önlemeye dönük girişimlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1272)
267. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, KKTC'de yabancıların gayrimenkul alımına ve
bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1273)
268. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, hızlandırılmış tren kazasına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/1275)
269. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, üniversite mezunu işsiz gençlerin istihdamına
yönelik çalışma ve politikalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1276)
270. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, tarım ilacı kullanımına ve kuru üzüm destekleme
alımına yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1277)
271. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, Irak'la ticari ilişkilerimize ve öldürülen
vatandaşlarımıza ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1281)
272. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, ülkemizde çeltik üretiminin geliştirilmesine ve
pirinçte uygulanan gümrük vergisinin düşürülüp düşürülmeyeceğine ilişkin Tarım ve Köyişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1285)
273. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, hayvancılığın geliştirilmesine ve et ithalatına
uygulanan sınırlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/1286)
274. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, basına yansıyan bazı demeçlerine ve bunların
ekonomi üzerindeki etkilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1287)
275. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır-Ergani'de "Ağır Ceza
Mahkemesi" kurulup kurulmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1291)
276. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, borsada hisse senedi alıp almadığına ve
bunların hareketlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1293)
277. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, basına yaptığı bir açıklamaya ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1294)
278.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Türk Ceza Kanununun 181 ve 182 nci
maddelerinin yürürlüğüne ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1299)
279. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun Antalya'daki tahsis arazilerin
satışından elde edilen gelire ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1300)
280. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, İngiltere'ye kaçırılan bir tarihî esere ilişkin
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1301)
281.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, gıda denetimine ilişkin Tarım ve Köyişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1302)
282. - Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Dcveciler'in, Zonguldak-Çaycuma İlçesi Filyos
Limanı Projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1304)
283. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, haklarında dava açılan sağlık personeline ilişkin
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1305)
284. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın, Tunceli-Ovacık-Bilgeç bölgesinde meydana
gelen yangına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1310)
285. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Türkiye'de kara taşımacılığı yapan lojistik
firmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1313)
286. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Türkiye'de kara taşımacılığı yapmak isteyen
firmalarda aranan şartlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1314)
287. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Türkiye'de kara taşımacılığı yapmak isteyen
kamyoncu esnafında aranan şartlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1315)
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288. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, yeni Karayolları Taşıma Yönetmeliğine
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1316)
289. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, Ege Bölgesindeki demiryolu ağının iyileştirilmesi
ve yaygınlaştırılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1317)
290. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir ve çevresindeki demiryolu ağının onarımına
ve tren seferlerinin artırılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1318)
291.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya içme suyundaki klor
miktarına ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1321)
292. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, bandrol yetersizliği nedeniyle yayıncıların
yaşadığı mağduriyete ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1325)
293. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, bir Fransız milletvekilinin Diyarbakır'ı ziyareti
sırasında yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1326)
294. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdür
Yardımcılığına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1327)
295. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, çocukların korunmasıyla ilgili olarak
yapılan çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1329)
296. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu gereği
çıkarılan iki genelgeye ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1330)
297. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, SSK Hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devri
projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1333)
298. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, tütüne uygulanan kotalara ilişkin Tarım ve
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1334)
299. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, Bornova-Belkave yolunda tünel geçit ihtiyacına
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1335)
300. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, pamuk, incir ve üzüm üreticilerinin prim
ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1336)
301. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, müzelerde yer alan yazma eserlerin envanterine
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1339)
302. - Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu'nun, araçların taşıma kapasitesiyle ilgili farklı
uygulamalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1340)
303. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, organ nakline ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru
önergesi(6/1343)
304. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Mersin-Gülnar-Bereket Köyü Sağlık Ocağına
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1344)
305. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kayısı üreticisinin tabiî afet kapsa
mına alınıp alınmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1345)
306. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, çocuk sağlığı ve annelik eğitimi konusundaki
çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1347)
307. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bozüyük-Bilecik-Sakarya karayolu için sağlanan
dış kaynaklı krediye ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1349)
308. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Muğla-Fethiye'de Hazineden Toplu Konut
İdaresine devredilen alana ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1351)
309. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Ankara-İzmir karayolu Salihli transit geçişine
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1353)
310. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün iptal
edilen Stajyer Sanatçı Sınavına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1354)
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311.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bolu Dağı Geçiş Projesine ilişkin
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1358)
312.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Elmalı-Finike karayolunun
Yakaçiftlik Köyü mevkiinde meydana gelen kazalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından
sözlü soru önergesi (6/1359)
313. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, doğalgaza yapılan zamma ilişkin Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1360)
314.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, doğal afet nedeniyle zarar gören
çiftçilere yapılan yardıma ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1361)
315.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir ve diğer illerde verem aşısı sorununa
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1364)
316. - İzmir Milletvekili Sedat Uzunbay'ın, emeklilerin yaşam standartlarının yükseltilmesine
yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1366)
317.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, genel bütçe vergi gelirlerinden
belediyelere verilen paylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1367)
318.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Eğitim-Sen'in kapatılma davasına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1368)
319. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, Antalya-Korkuteli çevre yolunun ne
zaman yapılacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1373)
320. - Mersin Milletvekili Şefik Zengin'in, Sakarya Valisinin basına yansıyan bir davranışına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1374)
321. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik'e TOKİ Başkanlığı tarafından ilave konut
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1375)
322. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Erzurum İlinde hava kirliliği sonucu
artan hastalıklara ve tedaviye ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1377)
323. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Karabük-Yenice Devlet Hastanesinin
sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1379)
324. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Finike Devlet Hastanesinin
check-up ünitesinin kapatıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1381)
325. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, THY tarafından, VIP uçağı alınacağı iddialarına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1382)
326. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Türk Telekomun ADLS hizmetine ilişkin
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1383)
327. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline
ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
önergesi (6/1387)
328. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline
ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1391)
329. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline
ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1392)
330. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline ayrılan
ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1393)
331. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline
ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1398)
332. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline
ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1399)
333. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline
ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1400)
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334. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline
ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü
soru önergesi (6/1404)
335. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı'da yaşanan soğuk, fakirlik ve sefaletten ötürü
olağanüstü hal ilan edilip edilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1407)
336. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı İlinde dağıtılan kömüre ilişkin Devlet
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1408)
337. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı İlindeki Yazıcı Barajının bitirilmesi için ek
ödenek ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1409)
338. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, Antalya'dan ilçelere ve KKTC'ye feribot
seferleri başlatılıp başlatılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1410)
339. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Avrupa İnsan Haklan Mahkemesinin Türkiye
aleyhindeki kararlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1411)
340. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı Havaalanının eksikliklerinin giderilmesine
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1415)
341. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Doğu Anadoluda kış şartlarıyla mücadeleye ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1416)
342. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, tasfiye halindeki İhlas Finansa ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/1417)
343. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat Yücesan'ın, İzmir Limanı konteyner yükleme,
boşaltma ve nakliye işleri ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1418)
344. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pckel'in, bazı şirketlerin aldıkları ihalelere ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1419)
345. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, ücretlilerin vergi yüküne ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/1420)
346. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, 4207 sayılı Kanuna aykırı uygulamalara ilişkin
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1423)
347. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kamuya ait inşaat ihalelerinin tümünün
TOKİ tarafından koordine edilip edilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1424)
348. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Ziraat Bankasının kârı ile çiftçilerin kredi
borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1426)
349. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele döner
sermayeden ödenen paya ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1430)
350. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1434)
351.- Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1435)
352. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele döner
sermayeden ödenen paya ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1436)
353. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1440)
354. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1443)
355. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1444)
356. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru
önergesi (6/1448)
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357. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru
önergesi (6/1449)
358.- Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, Antalya-Elmalı Devlet Hastanesinin
uzman doktor ihtiyacının giderilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1452)
359. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, hükümetin sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesini
amaçlayıp amaçlamadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1453)
360. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Güney Asya'daki felaketzedeler için yardım
toplanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1454)
361.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pckel'in, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu
bünyesindeki yuvalar ve yetiştirme yurtlarının sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru
önergesi (6/1455)
362. - Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in, Balıkesir İli Körfez Havaalanına ilişkin
Ulaştırma Bakanından sözlü soru Önergesi (6/1457)
363. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, ilaçta sahte kupürlerle yapılan yolsuzluğa ilişkin
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1458)
364. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Diyanet Araştırma Merkezi kurulduğu
iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1460)
365. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Adıyaman İli için tütün kotasının ne zaman
arttırılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1462)
366. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, Antalya'nın yatırım teşvik uygulamasına
dahil edilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1463)
367. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, ABD'nin diplomatik pasaportlu vatandaşlarımıza
yönelik uygulamasına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi
(6/1464)
368. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Kütahya-Tavşanlı'daki restorasyon
projesine ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi
(6/1465)
369. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Karabük-Yenice ile ZonguldakDevrek arasındaki karayolunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1466)
370. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Nevşchir-Kozakh'daki sıcak su
kaynaklarının değerlendirilmesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
önergesi (6/1467)
371. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Pamukbank'ın Halkbank'a devredilmesinden
sonra yapılan yönetici atamalarına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) sözlü soru
önergesi (6/1470)
372. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Zile-Alaca-Sungurlu karayolu projesine ilişkin
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1471)
373.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, 1990-2004 yılları arasındaki canlı hayvan
ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1474)
374. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Samsun-Ankara doğalgaz hattından Tokat'a
doğalgaz verilmesi projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi
(6/1475)
375. - Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in, bazı DLH bölge müdürlüklerinin
kapatılma nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1476)
376. - Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan Balandı'nın, cezaevlerinin yerleşim yerleri dışına
taşınıp taşınmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1477)
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377. - Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan Balandı'nın, denizlerimizdeki kirliliğe ve alınacak
önlemlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1478)
378. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Serik İlçesinin çöp arıtma
tesisi ihtiyacına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1479)
379. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Türk Telekom A.Ş.' nin borçlu
abonelere "sulh sözleşmesi" imzalanmasını talep etmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru
önergesi (6/1480)
380.- Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, TEKEL'in özelleştirilmesi çalışmalarına ve tütün
üreticilerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1482)
381.- Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, tütün piyasasına ve üreticilerine ilişkin Maliye
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1483)
382.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Gümüşhane-Hurşit Çayının ıslah
çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1484)
383.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekcl'in, Türkiye Demir Çelik İşletmelerindeki atamalara
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1485)
384.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Çankırı-Merkezdeki içme suyu
sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1486)
385.- Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın, eğitim kurumlarındaki sorunlara ve alınacak
önlemlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1487)
386.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Irak'ta Türk şoförlerinin can güvenliğinin
sağlanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1488)
387.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, polisin aşırı güç kullanmasına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1489)
388.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, bazı tarım ürünlerine destekleme primi
ödenmesi şartlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1490)
389. - Amasya Milletvekili Mustafa Sayar'ın, Amasya-Taşova-Gölbcyli Beldesi Borabay
Gölünün Turizm alanından çıkarılma gerekçesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru
önergesi (6/1491)
390. - Amasya Milletvekili Mustafa Sayar'ın, Tokat Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro
Salonuyla ilgili bir iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1492)
391. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki sınır ticaretine ilişkin Devlet
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1493)
392. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan-Ardanuç Karayolu yapımı için gerekli
harcamanın yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi
(6/1494)
393. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan Hükümet Konağı yapımına ilişkin
Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1495)
394. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan İl merkezi, ilçeleri ve bağlı köylerinde
kapalı bulunan sağlık ocaklarının açılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi
(6/1496)
395. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, deneme üretimi yapılan sigaraların piyasaya ne
zaman sürüleceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1497)
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1. - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin; Gelibolu Yarımadası
Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sayısı: 305) (Dağıtma tarihi: 15.12.2003)
2. X - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Ülkeleri Hükümetleri Arasında Doğal ve İnsanlardan
Kaynaklanan Afetlerde Acil Yardım ve Acil Müdahale Anlaşmasına Katılmamızın Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri
Komisyonları Raporları (1/930) (S. Sayısı: 740) (Dağıtma tarihi: 28.1.2005)
3. X - TC Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kosova Geçici Özerk Yönetim Kurumlarını (Kosova
Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı) Temsil Eden Kosova'daki BM Geçici Yönetimi (UNMIK)
Arasında Yapılan Kültürel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/929) (S. Sayısı: 741) (Dağıtma tarihi: 1.2.2005)
4. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm
Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/886) (S. Sayısı: 786)
(Dağıtma tarihi: 8.2.2005)
5. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Deniz Ticareti Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/892) (S. Sayısı:
788) (Dağıtma tarihi: 8.2.2005)
6. X - Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İspanya Krallığı Turizm ve
Ticaret Devlet Sekreterliği Arasında Turizm Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve
Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/893) (S. Sayısı: 789) (Dağıtma tarihi: 8.2.2005)
7. X - 9 Mayıs 1980 Tarihli Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme
(COTIF)'ye Değişiklik Getiren 3 Haziran 1999 Tarihli Protokolün Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri
Komisyonları Raporları (1/910) (S. Sayısı: 790) (Dağıtma tarihi: 8.2.2005)
8. X - İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma Sözleşmesine Ek Ölüm Cezasının Her
Koşulda Kaldırılmasına Dair 13 Nolu Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında
Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/940) (S. Sayısı: 793) (Dağıtma tarihi: 16.2.2005)
9. X - Avrupa Orman Enstitüsüne İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/838)
(S. Sayısı: 795) (Dağıtma tarihi: 17.2.2005)
10. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde
Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve. Dışişleri Komisyonu Raporu (1/842) (S. Sayısı: 796)
(Dağıtma tarihi: 18.2.2005)
11. X - Gıda ve Tarım İçin Bitki Genetik Kaynakları Uluslararası Anlaşmasının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları
Raporları (1/863) (S. Sayısı: 797) (Dağıtma tarihi: 18.2.2005)
12. X - Ölüm Cezasının Kaldırılmasını Amaçlayan, Medenî ve Siyasî Haklara İlişkin
Uluslararası Sözleşmeye Ek İkinci İhtiyarî Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında
Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/919) (S. Sayısı: 798) (Dağıtma tarihi: 21.2.2005)
13. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Çevre Koruma
Alanında İkili İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile
Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/859) (S. Sayısı: 806) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005)
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14. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Çevre
Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/867) (S. Sayısı: 807) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005)
15. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Çevre Koruma
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile
Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/868) (S. Sayısı: 808) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005)
16. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre
Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/869) (S. Sayısı: 809) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005)
17. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Çevre Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile
Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/870) (S. Sayısı: 810) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005)
18. X - A400M Uçağının Geliştirilmesi, Üretimi ve Başlangıç Desteğine İlişkin Tek Aşamalı
Bir Programda İşbirliği Konusunda Mutabakat Muhtırası ile A400M Uçağının İşbirliği İçerisinde
Geliştirilmesi, Üretimi Evresi ve Başlangıç Desteğine İlişkin A400M Program Üst Kurulu
Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu
Raporu (1/889) (S. Sayısı: 811) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005)
19. X - Viyana ve Paris Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Ortak Protokolün
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları
Raporları (1/904) (S. Sayısı: 812) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005)
20. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre
Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile
Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/908) (S. Sayısı: 813) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005)
21. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Kosova Geçici
Özyönetim Kurumları (Çevre ve Mekansal Planlama Bakanlığı) Adına Görev Yapan Birleşmiş
Milletler Kosova Geçici Yönetimi Arasında Çevre Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları
Raporları (1/938) (S. Sayısı: 814) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005)
22. X - Müşterek Taarruz Uçağı Sistem Geliştirme ve Gösterimi İçin İşbirliği Çerçevesi ile
İlgili Mutabakat Muhtırası ve Buna İlişkin Tamamlayıcı Anlaşma, Malî Yönetim Usulleri
Dokümanı ve Ek Mektupların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/953) (S. Sayısı: 815) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005)
23. - Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı ile Nevşehir Milletvekilleri Mehmet Elkatmış ve Osman Seyfı'nin; 6968 Sayılı Ziraî
Mücadele ve Karantina Kanununun 16 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Teklifi ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/923, 2/346) (S. Sayısı : 697)
(Dağıtma tarihi : 2.12.2004)
24. X - Tohumculuk Kanunu Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu
(1/822) (S. Sayısı: 662) (Dağıtma tarihi: 14.9.2004)
25. - Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Madde
Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji
Komisyonu Raporu (1/913) (S. Sayısı: 722) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004)
26. - Özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı
ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/857) (S. Sayısı: 682) (Dağıtma
tarihi: 19.11.2004)
27. - Elektrik Piyasası Kanunu, Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve Petrol Piyasası Kanununda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi
ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/834) (S. Sayısı : 647) (Dağıtma tarihi : 12.7.2004)
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28. X - Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına
İlişkin Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu
Raporu (1/846) (S. Sayısı : 646) (Dağıtma tarihi: 13.7.2004)
29. - Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri
Komisyonu Raporu (1/621) (S. Sayısı: 633) (Dağıtma tarihi : 2.7.2004)
30. - Dahiliye Memurları Kanunu, İl İdaresi Kanunu, İçişleri Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri
Hakkında Kanun ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve
İçişleri Komisyonu Raporu (1/802) (S: Sayısı : 461) (Dağıtma tarihi : 1.6.2004)
31. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman ve 14 Milletvekilinin; Türkiye Büyük Millet
Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu
Raporu (2/182) (S. Sayısı: 300) (Dağıtma tarihi : 8.12.2003)
32. - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki
Cetvellerin Diyanet İşleri Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/622) (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi: 2.7.2003)
33. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın; 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/121) (S. Sayısı: 210) (Dağıtma tarihi: 3.7.2003)
34. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan ve 22 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları
Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/23) (S. Sayısı: 129) (Dağıtma tarihi: 1.5.2003) (*)
35. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 53 Milletvekilinin; 3 Mart'ın Her Yıl "Laiklik ve
Öğretim Birliği Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/93) (S. Sayısı: 139) (Dağıtma tarihi: 20.5.2003) (*)
36. - Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in; Bayburt İlinde Konursu, Gökçedere ve Masat
Adıyla Üç Yeni İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/17) (S. Sayısı: 140) (Dağıtma tarihi: 22.5.2003) (*)
37. - Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekilleri Salih Kapusuz ve
Haluk İpek, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin ile Ordu Milletvekili
Eyüp Fatsa'nın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük
Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/140) (S. Sayısı: 161) (Dağıtma tarihi: 11.6.2003)
38. - Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı
Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/114)
(S. Sayısı: 176) (Dağıtma tarihi: 17.6.2003)
39. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın; 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa "Geçici
Ek Madde" Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan
Gündeme Alınma Önergesi (2/139) (S. Sayısı: 245) (Dağıtma tarihi: 24.7.2003)
40. - Artvin Milletvekili Orhan Yıldız ve Üç Milletvekilinin; Kamulaştırma Kanununda
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/173) (S. Sayısı:
256) (Dağıtma tarihi: 28.7.2003)
41. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın; Küçük Esnaf ve Sanatkârlar ile Küçük ve Orta
Büyüklükteki İşletme Kredilerinde 1.1.2003 Tarihine Kadar Olan Senet Protestolarının ve
Karşılıksız Çeklerin Nazara Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/110) (S. Sayısı: 278) (Dağıtma tarihi: 13.11.2003)
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42. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 56 Milletvekilinin; Atatürk Millî Parkı Kanun
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/159)
(S. Sayısı: 279) (Dağıtma tarihi: 13.11.2003)
43. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın; Türk Ceza Kanununun 492 nci Maddesinin
Yedinci Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/54) (S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi: 16.4.2004)
44. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 96 Milletvekilinin; 17 Nisan'ın Her Yıl
"Eğitim Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/126) (S. Sayısı: 417) (Dağıtma tarihi: 26.4.2004)
45. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 9 Milletvekilinin; 4736 Sayılı Kamu Kurum ve
Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/248) (S. Sayısı: 418) (Dağıtma tarihi: 26.4.2004)
46. - Antalya Milletvekili Osman Özcan ve 10 Milletvekilinin; Siyasi Partiler Kanununda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan
Gündeme Alınma Önergesi (2/112) (S. Sayısı: 580) (Dağıtma tarihi: 11.6.2004)
47. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde
Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan
Gündeme Alınma Önergesi (2/243) (S. Sayısı: 581) (Dağıtma tarihi: 11.6.2004)
48. - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'in; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve
Spor Komisyonu Raporu (2/249) (S. Sayısı: 615) (Dağıtma tarihi: 25.6.2004)
49. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'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 Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre
Rapora İtirazı (3/137) (S. Sayısı: 483'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004)
50. - Aydın Milletvekili Mehmet Semerci'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 Aydın Milletvekili Mehmet Semerci'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora
İtirazı (3/167) (S. Sayısı: 487'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004)
51. - Artvin Milletvekili Orhan Yıldız'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 Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine
Göre Rapora İtirazı (3/168) (S. Sayısı: 488'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004)
52. - 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
(3/176) (S. Sayısı: 489'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004)
53. - 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 Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine
Göre Rapora İtirazı (3/180) (S. Sayısı: 490'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004)
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine
Göre Rapora İtirazı (3/96) (S. Sayısı: 473'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004)
64. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'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 Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine
Göre Rapora İtirazı (3/97) (S. Sayısı: 474'e I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004)
65. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'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 Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine
Göre Rapora İtirazı (3/98) (S. Sayısı: 475'c 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004)
66. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'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 Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine
Göre Rapora İtirazı (3/99) (S. Sayısı: 476'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004)
67. - 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 Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 14 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine
Göre Rapora İtirazı (3/100) (S. Sayısı: 477'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004)
68. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'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 Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine
Göre Rapora İtirazı (3/101) (S. Sayısı: 478'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004)
69. - Kahramanmaraş Milletvekili Ali Sezai'm 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 Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine
Göre Rapora İtirazı (3/102) (S. Sayısı: 479'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004)
70. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'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 Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine
Göre Rapora İtirazı (3/104) (S. Sayısı: 480'c 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004)
71. - Mersin 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 Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre
Rapora İtirazı (3/105) (S. Sayısı: 48 l'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004)
72. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Entıesine Kadar Ertelenmesine Dair
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine
Göre Rapora İtirazı (3/132) (S. Sayısı: 482'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004)
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54. - 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 Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine
Göre Rapora İtirazı (3/186) (S. Sayısı: 491'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004)
55. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'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 Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre
Rapora İtirazı (3/187) (S. Sayısı: 492'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004)
56. - 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 Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine
Göre Rapora İtirazı (3/192) (S. Sayısı: 493'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004)
57. - Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün 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 Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine
Göre Rapora İtirazı (3/222) (S. Sayısı: 499'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004)
58. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'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 Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine
Göre Rapora İtirazı (3/91) (S. Sayısı: 468'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004)
59. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'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 Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine
Göre Rapora İtirazı (3/92) (S. Sayısı: 469'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004)
60. - Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'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 Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine
Göre Rapora İtirazı (3/93) (S. Sayısı: 470'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004)
61. - 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 Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine
Göre Rapora İtirazı (3/94) (S. Sayısı: 471'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004)
62. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'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 Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine
Göre Rapora İtirazı (3/95) (S. Sayısı: 472'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004)
63. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma
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73. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'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 Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre
Rapora İtirazı (3/138) (S. Sayısı: 484'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004)
74. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'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 Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre
Rapora İtirazı (3/146) (S. Sayısı: 485'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004)
75. - 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 Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine
Göre Rapora İtirazı (3/162) (S. Sayısı: 486'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004)
76. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'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 Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre
Rapora İtirazı (3/211) (S. Sayısı: 494'c 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004)
77. - Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir'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 Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine
Göre Rapora İtirazı (3/212) (S. Sayısı: 495'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004)
78. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'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 Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre
Rapora İtirazı (3/214) (S. Sayısı: 497'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004)
79. - Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün 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 Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine
Göre Rapora İtirazı (3/220) (S. Sayısı: 498'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004)
80. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün 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 Hakkı Ülkü'nün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı
(3/223) (S. Sayısı: 500'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004)
81. - Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün 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 Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine
Göre Rapora İtirazı (3/224) (S. Sayısı: 501'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004)
82. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair
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Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora
İtirazı (3/225) (S. Sayısı: 502'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004)
83. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'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 Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora
İtirazı (3/230) (S. Sayısı: 503'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004)
84. - 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 (3/231) (S. Sayısı: 504'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004)
85. - 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 Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine
Göre Rapora İtirazı (3/244) (S. Sayısı: 505'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004)
86. - Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçiçek'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 Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre
Rapora İtirazı (3/245) (S. Sayısı: 506'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004)
87. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'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 Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre
Rapora İtirazı (3/247) (S. Sayısı: 507'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004)
88. - Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu'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 Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine
Göre Rapora İtirazı (3/248) (S. Sayısı: 539'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004)
89. - 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 Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/249) (S. Sayısı: 510'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004)
90. - 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 (3/250) (S. Sayısı: 51 l'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004)
91. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'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 Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre
Rapora İtirazı (3/251) (S. Sayısı: 512'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004)
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92. - Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu'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 Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/259) (S. Sayısı: 513'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004)
93. - 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 Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/268) (S. Sayısı: 516'ya 1 inci Ek)
(Dağıtma tarihi: 23.11.2004)
94. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'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 Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre
Rapora İtirazı (3/269) (S. Sayısı: 517'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004)
95. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'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 Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre
Rapora İtirazı (3/270) (S. Sayısı: 518'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004)
96. - Karaman Milletvekili Fikret Ünlü'nün 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 Karaman Milletvekili Fikret Ünlü'nün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora
İtirazı (3/271) (S. Sayısı: 519'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004)
97. - Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan'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 Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/272) (S. Sayısı: 520'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004)
98. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'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 Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre
Rapora İtirazı (3/273) (S. Sayısı: 521'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004)
99. - 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 Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/282) (S. Sayısı: 529'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004)
100. - 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 Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/283) (S. Sayısı: 530'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004)
101. - Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Vecdi Gönül, Osman Pepe ve Nevzat Doğan'ın
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve
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Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel
Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/284)
(S. Sayısı: 531'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004)
102. - Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan'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 Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/285) (S. Sayısı: 532'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004)
103. - Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Nihat Ergün'ün Yasama Dokunulmaz-lıklarının
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair
Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü
Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/286) (S. Sayısı: 533'e
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004)
104. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Muzaffer Baştopçu'nun Yasama Dokunulmazlıkla
rının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenme
sine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133
üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/287) (S. Sayısı: 534'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004)
105. - Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Nihat Ergün'ün Yasama Dokunulmazlık-larının
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair
Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletveki-linin İçtüzüğün 133 üncü
Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/288) (S. Sayısı: 535'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004)
106. - Kocaeli Milletvekilleri Osman Pepe, Mehmet Vecdi Gönül, Nevzat Doğan ve
Muzaffer Baştopçu'nun 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
Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre
Raporlara İtirazı (3/289) (S. Sayısı: 536'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004)
107. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün, Mehmet Vecdi Gönül ve Muzaffer Baştopçu'nun
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 Artvin Milletvekili Yüksel
Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/261)
(S. Sayısı: 515'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004)
108.- 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 Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/299) (S. Sayısı: 537'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004)
109. - Tokat Milletvekili Feramus 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 Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora
İtirazı (3/305) (S. Sayısı: 538'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004)
110. - Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/306) (S. Sayısı: 540'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004)
111.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'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 Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre
Rapora İtirazı (3/260) (S. Sayısı: 514'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004)
112.- Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan 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 Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve
15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/274) (S. Sayısı: 522'ye
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004)
113. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'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 Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre
Rapora İtirazı (3/276) (S. Sayısı: 523'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004)
114. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'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 Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre
Rapora İtirazı (3/277) (S. Sayısı: 524'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004)
115. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'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 Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre
Rapora İtirazı (3/278) (S. Sayısı: 525'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004)
116. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'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 Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre
Rapora İtirazı (3/279) (S. Sayısı: 526'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004)
117. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'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 Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre
Rapora İtirazı (3/280) (S. Sayısı: 527'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004)
118. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'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 Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre
Rapora İtirazı (3/281) (S. Sayısı: 528'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004)
119.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin; 4077 Sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10/A Maddesine Bir Fıkra İlave Edilmesi Hakkında
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/186)
(S. Sayısı: 719) (Dağıtma tarihi: 21.12.2004)
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120. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; 3067 Sayılı Kalkınma Planlarının Yürürlüğe
Konması ve Bütünlüğün Korunması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma
Önergesi (2/235) (S. Sayısı: 720) (Dağıtma tarihi: 21.12.2004)
121.- Tokat Milletvekili Feramus 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 Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora
İtirazı (3/307) (S. Sayısı: 541'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004)
122.- 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 Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/309) (S.Sayısı: 543'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004)
123.- Kars Milletvekili Selami Yiğit'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 Kars Milletvekili Selami Yiğit'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı
(3/310) (S.Sayısı: 544'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004)
124. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk ile Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil'in,
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 Malatya Milletvekili Muharrem
Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/311) (S.Sayısı:
545'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004)
125. - Muğla Milletvekili Fahrettin 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 Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora
İtirazı (3/312) (S.Sayısı: 546'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004)
126. - Edirne Milletvekili Ali Ayağ'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 Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/313) (S.Sayısı: 547'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004)
127. - 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 Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/328) (S.Sayısı: 548'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004)
128. - Trabzon Milletvekili Şevket Arz'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 Trabzon Milletvekili Şevket Arz'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı
(3/334) (S.Sayısı: 549'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004)
129.- 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
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Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/335) (S.Sayısı: 550'yc 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004)
130. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'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 Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre
Rapora İtirazı (3/339) (S.Sayısı: 553'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004)
131. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'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 Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre
Rapora İtirazı (3/340) (S.Sayısı: 554'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004)
132. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'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 Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre
Rapora İtirazı (3/341) (S.Sayısı: 555'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004)
133. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk, Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil ile İstanbul
Milletvekilleri Mehmet Mustafa Açıkalın ve Hüseyin Besli'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 Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine
Göre Raporlara İtirazı (3/352) (S.Sayısı: 565'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004)
134. - İstanbul 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 Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/452) (S.Sayısı: 586'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004)
135. - Ağrı Milletvekili Naci 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 Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı
(3/337) (S.Sayısı: 551'c 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004)
136. - 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 Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/338) (S.Sayısı: 552'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004)
137. - Samsun Milletvekili Mustafa 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 Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/342) (S.Sayısı: 556'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004)
138. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Mclik'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 Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in İçtüzüğün 133 üncü
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/345) (S.Sayısı: 559'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004)
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139. - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'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 Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora
İtirazı (3/346) (S.Sayısı: 560'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004)
140. - Şanlıurfa Milletvekili A. 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 Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/347) (S.Sayısı: 561'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004)
141. - İstanbul Milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalın ile Kayseri Milletvekili Adem
Baştürk'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 Bursa Milletvekili
Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları
(3/350) (S.Sayısı: 563'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004)
142. - İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa Açıkalın, İdris Naim Şahin, Kayseri
Milletvekili Adem Baştürk, Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Sivas Milletvekili Selami Uzun
ve Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı'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 Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü
Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/351) (S.Sayısı: 564'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004)
143. - Karaman Milletvekili Yüksel Çavuşoğlu'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 Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/377) (S.Sayısı: 567'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004)
144. - Düzce Milletvekili Fahri 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 Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/378) (S.Sayısı: 568'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004)
145. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'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 Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora
İtirazı (3/380) (S.Sayısı: 570'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004)
146. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün 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 Hakkı Ülkü'nün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı
(3/389) (S.Sayısı: 571'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004)
147. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair
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Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/390) (S.Sayısı: 572'yc 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004)
148. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'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 Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/403) (S.Sayısı: 573'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004)
149. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'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 Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora
İtirazı (3/404) (S.Sayısı: 574'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004)
150. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'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 Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre
Rapora İtirazı (3/410) (S.Sayısı: 577'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004)
151. - Siirt 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 Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/420) (S.Sayısı: 578'c 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004)
152. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'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 Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre
Rapora İtirazı (3/421) (S.Sayısı: 585'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004)
153. - 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
(3/453) (S.Sayısı: 587'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004)
154.- 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 Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/454) (S.Sayısı: 588'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004)
155. - 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 Bursa Milletvekili Mehmet
Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/455)
(S.Sayısı: 589'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004)
156. - Tokat Milletvekili Feramus 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
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Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora
İtirazı (3/308) (S. Sayısı: 542'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004)
157. - Erzurum Miletvekili Mustafa Ilıcalı ile Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'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 Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve
7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/343) (S. Sayısı: 557'ye
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004)
158. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'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 Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre
Rapora İtirazı (3/344) (S. Sayısı: 558'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004)
159. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'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 Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora
İtirazı (3/349) (S. Sayısı: 562'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004)
160. - Erzincan Milletvekili Erol Tınastepc'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 Tınastepc'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora
İtirazı (3/365) (S. Sayısı: 566'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004)
161. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'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 Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre
Rapora İtirazı (3/379) (S. Sayısı : 569'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 29.12.2004)
162. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'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 Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/405) (S. Sayısı : 575'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 29.12.2004)
163. - Siirt Milletvekili Öner Gülyeşil'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 Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/406) (S. Sayısı : 576'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 29.12.2004)
164.- Ağrı Milletvekili Naci 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 Ağrı Milletvekili Naci Arslan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı
(3/456) (S. Sayısı : 590'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 29.12.2004)
165.- Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair
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Raporu ve Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora
İtirazı (3/457) (S. Sayısı : 591'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 29.12.2004)
166. - Düzce Milletvekili Fahri 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 Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/462) (S. Sayısı: 592'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 29.12.2004)
167. - Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'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 Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora
İtirazı (3/463) (S. Sayısı : 593'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 29.12.2004)
168. - İstanbul Milletvekili Kemal Kıhçdaroğlu'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 Kıhçdaroğlu'nun İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre
Rapora İtirazı (3/464) (S. Sayısı: 594'c 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004)
169. - Çanakkale Milletvekili İbrahim Köşdcre'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 Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/465) (S. Sayısı : 595'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 29.12.2004)
170. - Siirt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa
Açıkalın ve İdris Naim Şahin ile 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 Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve
4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/466) (S. Sayısı : 596'ya
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 29.12.2004)
171.- Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'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 Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/467) (S.Sayısı: 597'ye I inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005)
172.- Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'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 Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/468) (S.Sayısı: 598'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005)
173.- Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir'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 Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/480) (S.Sayısı: 599'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005)
174.- Mersin Milletvekili Vahit Çckmez'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 Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/494) (S.Sayısı: 600'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005)
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175.- Denizli Milletvekili Osman Nuri Filiz'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 Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/495) (S.Sayısı: 601'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005)
176. - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'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 Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora
İtirazı (3/496) (S.Sayısı: 602'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005)
177. - 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 Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/497) (S.Sayısı: 603'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005)
178.- 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 Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/498) (S.Sayısı: 604'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005)
179.- Tokat Milletvekili Feramus 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 Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora
İtirazı (3/500) (S.Sayısı: 605'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005)
180. - Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'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 Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/501) (S.Sayısı: 606'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005)
181. - 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 Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine
Göre Rapora İtirazı (3/502) (S.Sayısı: 607'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005)
182. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması,
Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/227) (S. Sayısı: 732)
(Dağıtma tarihi: 13.1.2005)
183.X - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 24 Milletvekilinin, 2108 No.lu
Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Yapılması Gereken Değişiklikle İlgili Kanun
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/185)
(S. Sayısı: 735) (Dağıtma tarihi: 17.1.2005)
184. - Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in; Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Ek ve
Geçici Maddeler Eklenmesi ve 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme
Alınma Önergesi (2/269) (S. Sayısı: 792) (Dağıtma tarihi: 16.2.2005)
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185. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in; Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/263) (S. Sayısı: 800)
(Dağıtma tarihi: 22.2.2005)
186.- İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 58 Milletvekilinin; "3069 Sayılı Türkiye
Büyük Millet Meclisi Üyeliği ile Bağdaşmayan İşler Hakkında Kanun" ile "3628 Sayılı Mal
Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu"nda Değişiklik Yapılması
ve "TBMM Etik Komisyonunun Kurulmasına" İlişkin Yasa (SİYASÎ AHLÂK YASASİ) Teklifi
ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/22) (S. Sayısı : 801)
(Dağıtma tarihi: 22.2.2005)
187.- Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla
Gelecek Yıllara Sari Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/563)
(S. Sayısı: 816) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005)
188.X - Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/572)
(S. Sayısı: 817) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005)
189. - Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık,
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/630)
(S. Sayısı: 818) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005)
190.- Mahalli İdare Birlikleri Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/798)
(S. Sayısı: 819) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005)
191.X - Gümrük Rejimlerinin Basitleştirilmesi ve Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası
Sözleşme Hakkında Değişiklik Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/894) (S. Sayısı: 820) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005)
192. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Türk İşbirliği ve
Kalkınma İdaresi Başkanlığı Program Koordinasyon Ofisinin Faaliyetine İlişkin Anlaşmanın
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/900)
(S. Sayısı: 821) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005)
193.X - T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) ile
Moğolistan Maliye ve Ekonomi Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/912) (S. Sayısı: 822)
(Dağıtma tarihi: 2.3.2005)
194. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) Devletleri Arasında
Anlaşma Çerçevesinde Oluşturulan Türkiyc-EFTA Ortak Komitesinin 1/2004 ve 2/2004 Sayılı
Kararlarının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu
Raporu (1/928) (S. Sayısı: 823) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005)
195. X - Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Ulaştırma
Bakanlığı Arasında Yapılan Lokomotif, Vagon ve Diğer Ray Hizmetlerini de Kapsayan
Demiryolu Araç ve Gereçlerinin Yapımı, Geliştirilmesi, Yenilenmesi, Bakımı ve Onarımı ile İlgili
Karşılıklı Anlaşma Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/936) (S. Sayısı:
824) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005)
196. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları
(1/945) (S. Sayısı: 825) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005)
197. - Malatya Milletvekilleri Ferit Mcvlüt Aslanoğlu, Ali Osman Başkurt, Süleyman Sarıbaş,
Muharrem Kılıç, Fuat Ölmeztoprak ve Miraç Akdoğan ile 8 Milletvekilinin; 78 Sayılı
Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde
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08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER
Kararname ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
(2/100) (S. Sayısı: 826) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005)
198. - Sıtma ve Frengi İlaçları İçin Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı
ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/567) (S. Sayısı: 828) (Dağıtma
tarihi: 4.3.2005)
199.- Tekirdağ Milletvekili Tevfık Ziyaeddin Akbulut'un; Yolsuzlukla Mücadele Günü
Hakkında Kanun Teklifi ile İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci ve 27 Milletvekilinin;
Yolsuzlukla Mücadele Günü Düzenlenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu
(2/369, 2/204) (S. Sayısı: 830) (Dağıtma tarihi: 8.3.2005)
200. - Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı ve Avrupua Birliği Uyum; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe
Komisyonları Raporları (1/948) (S. Sayısı: 834) (Dağıtma tarihi: 10.3.2005)
201.- Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Tasarısı ve Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu
(1/947, 1/233) (S. Sayısı: 835) (Dağıtma tarihi: 15.3.2005)
202. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman ile 5 Milletvekilinin, Şanlıurfa İli Halfeti İlçesinin
Karaotlak Köyü Tapulama Alanı Dışına Nakledilen Bölümü ile Argaç, Scldek, Yeşilözen ve
Karaotlak Köylerinin Halfeti İlçe Belediyesine Mahalle Olarak Bağlanması Hakkında Kanun
Teklifi; Şanlıurfa Milletvekili M. Vedat Melik ile 23 Milletvekilinin, Şanlıurfa İli Halfeti İlçesinin
Karaotlak Köyü Tapulama Alanı Dışına Nakledilen Bölümü ile Argaç ve Karaotlak Köylerinin
Halfeti İlçe Belediyesine Mahalle Olarak Bağlanması Hakkında Kanun Teklifi ve Şanlıurfa
Milletvekili Mahmut Kaplan ile 6 Milletvekilinin, Şanlıurfa İli Halfeti İlçesinin Karaotlak Köyü
Tapulama Alanı Dışına Nakledilen Bölümü ile Argaç, Karaotlak ve Yeşilözen Köylerinin Halfeti
İlçe Belediyesine Mahalle Olarak Bağlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu
Raporu (2/395, 2/341, 2/396) (S. Sayısı: 837) (Dağıtma tarihi: 17.3.2005)
203.X - Hakkari İli ve Çevresinde 25.1.2005 Tarihinde Meydana Gelen Deprem Afeti
Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe
Komisyonları Raporları (1/990) (S. Sayısı: 838) (Dağıtma tarihi: 23.3.2005)
204. - Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürolarının Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/902) (S. Sayısı:
839) (Dağıtma tarihi: 24.3.2005)
205.- Kabahatler Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/993) (S. Sayısı: 840)
(Dağıtma tarihi: 24.3.2005)
206.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ile 46 Milletvekilinin; 14.09.1971 Tarihli ve 1479
Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme
Alınma Önergesi (2/352) (S. Sayısı: 841) (Dağıtma tarihi: 24.3.2005)
207. - Konya Milletvekili Kerim Özkul'un, Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Kanun Teklifi; Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ile 29 Milletvekili ve Trabzon Milletvekili
Cevdet Erdöl ile 5 Milletvekilinin; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Teklifleri ve Adalet Komisyonu Raporu (2/402, 2/406, 2/408) (S. Sayısı: 842) (Dağıtma tarihi:
24.3.2005)

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir.
(*) Hükümet bulunamadığından, görüşmeleri bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
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Dönem : 22
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(S. Sayısı: 840)

Kabahatler Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu
(1/993)
T.C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Genel Müdürlüğü
Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-1073/1084

10.3.2005

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 28.2.2005
tarihinde kararlaştırılan "Kabahatler Kanunu Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.
Gereğini arz ederim.
Recep Tayyip Erdoğan
Başbakan
GENEL GEREKÇE
Haksızlık oluşturan bir fiilin suç veya kabahat olarak tanımlanmasında, izlenen suç politikası
etkili olmaktadır. Ancak, bir fiilin suç veya kabahat olarak tanımlanmasında, bunun esasen haksız
lık ifade etmesi gerektiği hususu göz önünde bulundurulmalıdır. Esas itibarıyla haksızlık ifade et
meyen, hukuka aykırı olmayan bir fiil hiçbir surette suç veya kabahat olarak tanımlanamaz.
Haksızlıklar arasında bu yönde bir tasnif yapılması durumunda; bu tasnifte, hukuka aykırı olan
fiilin ifade ettiği haksızlık içeriği esas alınmalıdır.
Bu bakımdan, esasen hukuka aykırı olan ve haksızlık ifade eden fiiller arasında suç veya
kabahat olarak bir ayırım yapılması, bir nitelik farkı oluşturmamaktadır. Söz konusu tasnif, haksız
lıklar arasındaki nicelik farkına dayanmaktadır. Bu tasnif, haksızlıklar arasında sadece bir işlem
farklılığı doğurmaktadır.
Örneğin, suçlar kural olarak ancak kasten işlenebilirler. Eğer kanunda açıkça belirtilmişse, tak
sirle işlenen fiil de istisna olarak suç oluşturabilir. Buna karşılık, Tasanda benimsenen sisteme göre,
kabahat türünden haksızlıklar kural olarak hem kasten hem de taksirle işlenebilirler. Ancak, sadece
kasten veya taksirle işlenebilen fiilin kabahat oluşturabileceği konusunda kanunda hüküm
bulunabilir.
765 sayılı Türk Ceza Kanununun sistemine göre, failin cezalandırılabilmesi için, kabahat teş
kil eden fiilin gerçekleşmiş olması yeterli sayılmıştır. Kabahat türünden bir suçun işlenmesi açısın
dan failin kasten mi yoksa taksirle mi hareket ettiğinin araştırılmasına gerek yoktur (m. 45, f. 2).
Objektif sorumluluk rejiminin benimsendiği 19 uncu yüzyıl ceza hukuku anlayışının bir ürünü olan
bu düzenlemenin doğru olmadığını ifade etmek gerekir. Aslında bu düzenleme, kabahat türünden
bir suç işleyen kişi aleyhine olan bir sonuç ortaya çıkarmaktadır. Şöyle ki, örneğin bir başkasının
malvarlığına taksirle zarar verilmiş olması durumunda kişi cezalandırılmayacaktır. Çünkü, baş
kasının malvarlığına zarar verme (naşı ızrar) suçu ancak kasten işlenebilir (m. 516). Buna karşılık,
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kamu makamlarından gerekli izin alınmaksızın başkasına ait binanın duvarlarına afiş yapıştırmak,
yazı yazmak gibi fiiller dolayısıyla failin cezalandırılabilmesi için kastının sabit olması gerek
memektedir (m. 536).
Keza, suça teşebbüs cezalandırılabilir iken, Tasarıda benimsenen sisteme göre, kabahate teşeb
büs kural olarak cezalandırılmamaktadır. Suça iştirakte suç ortaklan arasında fail ve şerik (azmet
tiren veya yardım eden) ayırımı yapılmaktadır. Tasanda benimsenen sisteme göre, kabahate iştirak
te ise, tek tip fail sistemi kabul edilmiştir.
Tekerrür bakımından da suçlarla kabahatler arasında Önemli farklılıklar bulunmaktadır.
Kabahatleri suç olmaktan ve ceza kanunlarının kapsamı dışına çıkarma eğiliminin bir sonucu
olarak; çeşitli hususlarda düzenleme getiren özel kanunlarda bazı fiiller karşılığında idarî yaptırım
lar öngörülmektedir. Başka bir deyişle, bu fiiller, "idarî suçlar" olarak tanımlanmaktadırlar.
Bu fiiller karşılığında, genellikle parasal nitelikte bir yaptırım öngörülmektedir. Ancak, bu
parasal yaptırım, bir ceza hukuku yaptırımı olan "adlî para cezası" değil; idarî yaptırım olarak "idarî
para cezası" niteliği taşımaktadır.
Belirtmek gerekir ki, her ikisi de belli bir miktar paranın kişiden alınıp Devlet Hazinesine in
tikalinden ibaret gibi görünürse de; adlî nitelikteki para cezası ile idarî nitelikteki para cezası arasın
da, karar veren merci, yaptırımın infaz sureti, yaptırıma bağlanan kanunî neticeler bakımından
önemli farklılıklar bulunmaktadır.
Örneğin, idarî nitelikte bir yaptırım olarak para cezasına, ceza muhakemesi süreci sonucunda
mahkeme tarafından hükmedilmez; bu ceza, idarî görev yapan bir kişi veya kurul tarafından verilir.
Bu cezalar, adlî sicile kaydedilmez, ödenmediği takdirde hapse dönüştürülmez.
İdarî nitelikteki "para cezası", bir uyarı (ikaz) fonksiyonu gördüğü gibi, kamu açısından oluş
muş olan zararın giderilmesi amacına da hizmet edebilir. Bu nedenle, idarî para cezasının mislî
nitelikte olması mümkündür.
Özellikle ekonomik hayata ilişkin düzenlemeler kapsamında oldukça sık bir şekilde idarî
nitelikte ceza yaptırımlarına yer verilmektedir. Bu bağlamda yürürlüğe konan kanunlarda veya
kanun hükmünde kararnamelerde kazuistik hükümlere yer verilmektedir. Bu kazuistik düzen
lemeler arasında bir sistem birliğinin varlığından söz edilemez. Bunlar arasında bir ahenksizlik
hakim bulunmaktadır. Bu nedenle, idarî nitelikteki yaptırımlarla ilgili olarak genel bir kanuna ül
kemiz açısından büyük bir ihtiyaç bulunmaktadır. Bu düşüncelerle hazırlanan bu Tasarıda, idarî
yaptırımları gerektiren fiiller yani kabahatler açısından kanunilik ilkesi, zaman bakımından uy
gulama ve sorumluluk esasları, zamanaşımı, idarî yaptırımların hukukî niteliği, çeşitleri ve sonuç
ları, bu yaptırımların yerine getirilmesi rejimi gibi konular, bir sistematik çerçevesinde düzenlen
miştir.
Tasarı içeriğinde ayrıca, bazı özel kabahat tanımlarına yer verilmiştir. Bu kabahatlerden bir kıs
mını, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 1 Nisan 2005 tarihi itibarıyla yürürlükten kalkması
dolayısıyla yaptırımsız kalan bazı kabahatler oluşturmaktadır.
Anayasa Mahkemesinin idarî yaptırım gerektiren fiiller dolayısıyla hüküm içeren çeşitli kanun
lardaki usule ilişkin düzenlemelerle ilgili olarak verdiği anayasaya aykırılık kararlan karşısında; bu
Kanun Tasarısında idarî yaptırım kararlarına karşı yargı yolu gibi konularda ayrıca düzenleme
yapılmamıştır.
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MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1.- Madde metninde, kabahat türünden haksızlıkların yaptırım altına alınmasıyla genel
olarak toplum düzeninin, genel ahlâkın, genel sağlığın, çevrenin ve ekonomik düzenin korun
masının amaçlandığı belirtilmiştir. Bu amaca yönelik olarak Tasarıda kabahatlere ilişkin genel il
keler, bu haksızlıklar karşısında uygulanabilecek idarî yaptırımların türleri ve sonuçları ile idari
yaptırım kararlarının yerine getirilmesine ilişkin esaslar belirlenmiştir. Ayrıca, Tasarıda, 765 sayılı
Türk Ceza Kanununda yer almasına rağmen, 5237 sayılı Kanunda suç olarak tanımlanmayan çeşit
li haksızlıklar, anlaşılabilir ve hukuk tekniği bakımından uygulanabilir bir biçimde özel kabahatler
olarak tanımlanmıştır. Ancak, belirtilmelidir ki, Tasarı kapsamında tanımlanan bu özel kabahatler,
sınırlayıcı değildir.
Madde 2.- Madde metninde, genel olarak kabahate ilişkin bir tanım yapılmıştır. Bu tanım
lamada, suç gibi kabahatin de bir haksızlık oluşturduğu vurgulanmıştır. Esas itibarıyla haksızlık
oluşturan bir fiilin suç veya kabahat olarak tanımlanmasında, izlenen suç politikası etkili olmak
tadır. Haksızlıklar arasında bu yönde yapılan tasnifte, hukuka aykırı olan fiilin ifade ettiği haksızlık
içeriği esas alınmaktadır.
Esasen hukuka aykırı olan ve haksızlık ifade eden fiiller arasında suç veya kabahat olarak bir
ayırım yapılması, bir nitelik farkı oluşturmamaktadır. Söz konusu tasnif, haksızlıklar arasındaki
nicelik farkına dayanmaktadır.
Madde 3.- Özel kanunlarda çeşitli fiiller karşılığında idarî yaptırımlar öngörülürken; çoğu
zaman, bu yaptırımların yerine getirilmesi, bunlara bağlanan hukukî sonuçlar, zamanaşımı, teker
rür, özellikle idarî para cezası türündeki yaptırımın yerine getirilmesi, bu suretle oluşan malî kay
nağın kullanılma biçimi gibi hususlarda da kazuistik hükümlere yer verilmektedir.
Sistemden yoksun bu kazuistik düzenlemelerin önüne geçebilmek bakımından, ayrıca hukuk
uygulamasında birliği ve hukuk güvenliğini sağlamak için; özel kanunlarda sadece kabahat türün
den fiillerin tanımlanması ve bu fiiller karşılığında öngörülen idarî yaptırımların belirlenmesiyle
yetinilmelidir.
Bu itibarla, Tasanda belirlenen genel ilkelerin, özel kanunlarda tanımlanan kabahatler hakkın
da da uygulanmasının temin edilmesi gerekmiştir.
Madde 4.- Madde metninde, suçta kanunilik ilkesine nazaran, kabahatler açısından daha esnek
bir sistem kabul edilmiştir. Buna karşılık, ikinci fıkrada, idarî yaptırımlar açısından, cezada
kanunilik ilkesine paralel bir hükme yer verilmiştir.
Madde 5.- Maddenin birinci fıkrasında, zaman bakımından uygulama ile ilgili olarak yeni Türk
Ceza Kanununun zaman bakımından uygulamaya ilişkin hükümlerinin kabahatler bakımından da
uygulanabileceği vurgulanmıştır. Ancak, idarî yaptırımların yerine getirilmesi bakımından derhal
uygulama kuralı kabul edilmiştir.
İkinci fıkrada, zaman bakımından uygulama kurallarının uygulanmasıyla ilgili sınırlayıcı bir
hükme yer verilmiştir. Buna göre, kabahatin ne zaman işlendiğini belirleme açısından, neticenin
meydana geldiği zaman değil, münhasıran fiilin gerçekleştiği zaman dikkate alınmalıdır.
Madde 6.- Madde metninde, kabahatler açısından yer bakımından uygulama ile ilgili olarak
yeni Türk Ceza Kanununun 8 inci maddesi hükmüne atıfta bulunulmuştur. Böylece, bu Tasarı
hükümlerinin kural olarak ancak Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenlik alanında işlenen
kabahatler açısından uygulanabileceği kabul edilmiştir. Buna karşılık, istisna olarak, ilgili kanunda
belli bir kabahatin yurt dışında işlenmesi halinde dahi Türkiye'de idarî yaptırım uygulanabileceğine
dair hüküm bulunabilir.
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Madde 7.- Madde metninde, kabahatin hem icraî hem de ihmali davranışla işlenebileceği
hususuna açıklık getirilmiştir. Ancak, suçlarda olduğu gibi; ihmali davranışla işlenmiş kabahatin
varlığı için, kişi açısından belli bir icraî davranışta bulunma hususunda hukukî yükümlülüğün var
lığına vurgu yapılmıştır.
Madde 8.- Madde metninde, tüzel kişi hakkında da kabahat dolayısıyla idarî yaptırım ve bu
bağlamda idarî para cezası uygulanabileceği kabul edilmiştir. Yeni Türk Ceza Kanununun sistemin
de tüzel kişi hakkında suç dolayısıyla ceza yaptırımı uygulanamaz. Buna karşılık, idarî para
cezasının niteliği ve amacının farklılığı dolayısıyla, bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenen
kabahat nedeniyle bu tüzel kişiye de idarî para cezası verilebilecektir.
Tüzel kişi hakkında idarî yaptırım uygulanabilmesi, organ veya temsilci sıfatıyla tüzel kişi
adına hareket eden ya da tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde istihdam edilen kişi hakkında da idarî
yaptırım uygulanmasına engel teşkil etmez. Bu durumda tüzel kişi ile gerçek kişilere verilen idarî
para cezasının tahsili açısından müteselsil sorumluluk da kabul edilemez. İdarî para cezası, bir ceza
hukuku yaptırımı niteliği taşımamakla birlikte; bir kamu hukuku yaptırımı olması dolayısıyla ve uy
gulanmasıyla güdülen amacın gerçekleşebilmesi için ancak hakkında uygulanan kişi üzerinde etkili
olabilmelidir. Bu bakımdan, Tasarının sisteminde, işlenen kabahat nedeniyle verilen idarî para
cezası ile ilgili olarak müteselsil sorumluluk kabul edilmemiştir.
Maddenin bir ve ikinci fıkraları hükümlerinde bu düşünceler esas alınmıştır.
Üçüncü fıkraya göre, suçlardan farklı olarak, iştirak ilişkisinde tek tip faillik sisteminin benim
sendiği kabahatlerde, özel faillik niteliğini taşıyan kişinin yanı sıra, bu niteliği taşımayan kişi de,
fail olarak sorumlu tutulacaktır.
Dördüncü fıkrada, organ veya temsilci sıfatıyla ya da hizmet ilişkisine dayanarak gerçekleş
tirilen fiiller açısından özel bir düzenlemeye yer verilmiştir. Buna göre, organ veya temsilcilik ya
da hizmet ilişkisinin dayanağını oluşturan işlem herhangi bir nedenle bilahare hukuka aykırı
bulunarak iptal edilebilir. Ancak, buna rağmen iptal öncesinde gerçekleştirilen kabahatler açısından
bu madde hükümlerine göre idarî yaptırım sorumluluğu devam eder.
Madde 9.- Suçlar kural olarak ancak kasten işlenebilirler. Ancak, kanunda açıkça belirtilmiş ol
ması halinde, taksirle işlenen fiil de istisna olarak suç oluşturabilir.
Buna karşılık, Tasarıda benimsenen sisteme göre, kabahat türünden haksızlıklar kural olarak
hem kasten hem de taksirle işlenebilir. Ancak, sadece kasten veya taksirle işlenebilen fiilin kabahat
oluşturabileceği konusunda kanunda hüküm bulunabilir.
Fakat, Tasarının sisteminde, kabahatler açısından da idarî ceza sorumluluğunun kabulü yani
idarî para cezasına karar verilebilmesi için, fiili işleyen gerçek kişinin en azından taksire dayalı
kusurunun varlığı gerekir. Başka bir deyişle, kabahatler bakımından objektif sorumluluk kabul edil
memiştir.
Madde 10.- Madde metninde, yeni Türk Ceza Kanununun hata hallerine ilişkin hükümlerinin
ancak kasten işlenen kabahatler açısından ya da kabahatin kasten işlenmesi haliyle ilgili olarak uy
gulanabileceği kabul edilmiştir.
Madde 11.- Madde metninde, fiili işlediği sırada onbeş yaşını doldurmamış çocuğa ya da iş
lediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını
yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan akıl hastasına idarî para cezası verilemeyeceği
belirtilmiştir.
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Madde 12.- Madde metninde, Türk Ceza Kanununun hukuka uygunluk nedenleriyle kusur
luluğu ortadan kaldıran nedenlerine ilişkin hükümlerinin kabahatler açısından da uygulanabileceği
kabul edilmiştir. Ancak, Tasanda aksine hüküm bulunan haller saklı tutulmuştur.
Türk Ceza Kanununun hukuka uygunluk nedenlerine ilişkin hükümleri, hakkın kullanılması,
görevin yerine getirilmesi, meşru savunma ve ilgilinin rızası olmak üzere dört ana grupta top
lanabilir. Kusurluluğu etkileyen nedenlere ilişkin hükümleri ise, kusurluluğu azaltan veya ortadan
kaldıran nedenler olarak iki gruba ayrılabilir. Maddenin düzenlemesine göre, hukuka uygunluk
nedenleri ile zorunluluk hali, cebir veya tehdit etkisinde olma, hukuka aykırı ve fakat bağlayıcı em
rin yerine getirilmesi gibi kusurluluğu ortadan kaldıran nedenlerin varlığı halinde, idarî para
cezasına karar verilemeyecektir. Ancak, yaş küçüklüğü ve akıl hastalığı ile ilgili olarak Tasarıda ay
rı hükümlere yer verilmiş olması dolayısıyla, Türk Ceza Kanununun bu hallere özgü hükümleri
kabahatler açısından uygulanamayacaktır. Keza, Türk Ceza Kanununun örneğin haksız tahrik gibi
kusurluluğu azaltan nedenlere ilişkin hükümleri, kabahatler açısından uygulanamayacaktır.
Madde 13.- Madde metninde, kabahatlere teşebbüsün kural olarak cezalandırılmayacağı kabul
edilmiştir. Ancak, belli bir kabahate teşebbüsün de cezalandırabileceği konusunda ilgili kanunda
hüküm bulunan haller saklı tutulmuştur. Bu hallerde Türk Ceza Kanununun teşebbüse ve gönüllü
vazgeçmeye ilişkin hükümleri uygulanacaktır.
Madde 14.- Maddenin birinci fıkrasında, kabahatlere iştirak haliyle ilgili olarak tek tip fail sis
temi kabul edilmiştir. Kabahatin işlenişine iştirak eden kişiler arasında fail ve şerik (azmettiren veya
yardım eden) ayırımı gözetilmemiştir.
Maddenin ikinci fıkrasında, bağlılık kuralının özgü suçlardaki fonksiyonu kabahatler bakımın
dan kabul edilmemiştir. Özel faillik niteliğini taşıyan kişinin işlediği kabahate bu niteliği taşımayan
kişinin iştirak etmesi halinde, bu kişi de fail olarak idarî para cezası ile cezalandırılabilecektir.
Üçüncü fıkrada, kabahate iştirak için kasten ve hukuka aykırı işlenmiş bir fiilin varlığının
gerekli ve yeterli olduğu kabul edilmiştir. Bunun sonucu olarak, kabahatin işlenişine iştirak eden
kişilerden birinin, örneğin kusur yeteneğinin olmaması, diğer ortakların idarî para cezası ile
cezalandırılmasını engellemez.
Herhangi bir kişi açısından kabahat oluşturan fiil, özel faillik niteliğini taşıyan bir başkası
açısından suç oluşturabilir. Maddenin dördüncü fıkrası, bu hallere özgü ve fakat sadece iştirakle il
gili bir hüküm içermektedir. Kişi, kendisi açısından kabahat oluşturan fiili tek başına işlemiş olsay
dı, kabahatten dolayı hakkında idarî para cezası verilecekti; ancak, özel faillik niteliğini taşıyan bir
kişi ile birlikte bu fiili işlemiş olduğu için, artık hakkında idarî para cezası değil, özel faillik
niteliğini taşıyan kişinin işlemiş bulunduğu suça iştirakten dolayı Türk Ceza Kanununun iştirake
ilişkin hükümlerine göre hapis veya adlî para cezasına hükmolunacaktır.
Madde 15.- Maddenin birinci fıkrasında, Türk Ceza Kanununun farklı neviden fikri içtimaa
ilişkin hükmüne paralel bir düzenleme yapılmıştır. Ancak, bu hüküm, sadece idarî para cezaları
açısından uygulanabilir. Bu itibarla, bir fiille gerçekleştirilen birden fazla kabahatten her biri açısın
dan idarî para cezası dışında başka idarî yaptırımlar öngörülmüş ise, bu yaptırımların hepsine bir
den karar verilir.
Maddenin ikinci fıkrasında, Türk Ceza Kanununun zincirleme suça ilişkin hükümlerinin
kabahatler açısından uygulanamayacağı vurgulanmıştır. Bir kabahatin birden fazla işlenmesi
durumunda gerçek içtima hükümlerine göre, her bir fiille ilgili olarak ayrı ayrı idarî para cezasına
karar verilecektir.
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hallere özgü ve fakat sadece içtima ile ilgili bir hüküm içermektedir. Bu gibi durumlarda kişi hak
kında sadece suçtan dolayı ceza veya güvenlik tedbirine hükmedilebilecektir; fiilin kabahat oluştur
ması dolayısıyla ayrıca idarî yaptırım uygulanamayacaktır. Böylece, "non bis in idem" kuralına suç
larla kabahatler arasında da geçerlilik tanınmıştır. Ancak, suçtan dolayı ceza veya güvenlik ted
birine hükmedilemeyen hallerde, kabahat dolayısıyla yaptırım uygulanabilecektir.
Madde 16.- Maddenin birinci fıkrasında, kabahatler karşılığında uygulanacak idarî yaptırımlar,
idarî para cezası ve idarî tedbirler olarak iki ana gruba ayrılmıştır. İkinci fıkrada ise, idarî tedbirler
olarak mülkiyetin kamuya geçirilmesi ve ilgili kanunlarda belirtilen diğer tedbirler olarak ifade edil
miştir. İlgili kanunlarda yer alan tedbirlerin çeşitliliği karşısında, bunların sınırlayıcı bir şekilde
sayılmasından sarfınazar edilmiştir.
Türk Ceza Kanununda müsadere, suç karşılığında bir güvenlik tedbiri olarak düzenlenmiştir.
Buna karşılık Tasanda, kavram kargaşasına neden olmamak için, kabahatlerle bağlantılı olarak
müsadere kavramı yerine, mülkiyetin kamuya geçirilmesi ifadesi kullanılmıştır. Bu yaptırımın
konusunu oluşturan eşya ve sair malvarlığı değerinin mülkiyetinin Devlete veya sair bir kamu
kurum ve kuruluşuna geçmesi söz konusu olabileceği için, mülkiyetin Devlete geçirilmesi ifadesi
değil, mülkiyetin kamuya geçirilmesi ifadesi benimsenmiştir.
Madde 17.- Madde metninde, idarî para cezasına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.
Birinci fıkrada, idarî para cezasının maktu veya nispi olabileceği kabul edilmiştir. İkinci fık
rada, idarî para cezasının, kanunda alt ve üst sınırı gösterilmek suretiyle de belirlenebileceği ön
görülmüştür. Bu durumda, idarî para cezasının miktarı belirlenirken, işlenen kabahatin haksızlık
içeriği ile failin kusuru ve ekonomik durumunun birlikte göz önünde bulundurulacağı belirtilmiştir.
Üçüncü fıkrada, idarî para cezasının, Devlet Hazinesine ödeneceği kabul edilmiştir. Bu hüküm
le, çeşitli mevzuatta yer alan idarî para cezasının münhasıran ilgili kamu kurum ve kuruluşunun
geliri olduğu yönündeki düzenlemelerin oluşturduğu sakıncanın giderilmesi amaçlanmıştır.
Keza üçüncü fıkra metninde, idarî para cezasının belli koşullarda taksitle ödenmesine imkân
tanıyan bir düzenleme yapılmıştır.
Dördüncü fıkrada, idarî para cezalarının tahsiline ilişkin rejim belirlenmiştir.
Beşinci fıkrada, tekerrür hükümlerinin uygulanması açısından önem taşıması dolayısıyla, ilgili
mal memuru tarafından idarî para cezası tamamen tahsil edildikten itibaren belli bir süre zarfında
durumun ilgili kamu kurum ve kuruluşuna bildirilmesi gerektiği yönünde düzenleme yapılmıştır.
Altıncı fıkrada, idarî para cezasının bu hususta karar veren kamu görevlisi tarafından da tahsil
edilebilmesine imkân tanıyan bir düzenleme yapılmıştır. Ancak, bunun için, hakkında idarî para
cezası verilen kişinin rızasının olması gerekir.
Yedinci fıkrada, idarî para cezasına ilişkin tutanak içeriğinde yer alması gereken bilgilerle il
gili düzenleme yapılmıştır.
Maddenin son fıkrasında ise, kanunlarda öngörülen idarî para cezası miktarlarının enflasyon
dan etkilenmesi halinde yeniden belirlenmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır. Ancak, bu hüküm,
niteliği itibarıyla nispi idarî para cezalan açısından uygulanamaz.
Madde 18.- Madde metninde, bir idarî tedbir olarak mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımına
ilişkin hükümler düzenlenmiştir.
Mülkiyetin kamuya geçirilmesi tedbirine ancak ilgili kanunda açık hüküm bulunan hallerde
karar verilebilir. Müsadereden farklı olarak, mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin karar, idarî
nitelikte bir karardır. Bu tedbirin konusunu, ancak kabahatin konusunu oluşturan veya işlenmesi
suretiyle elde edilen eşya oluşturabilir.
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İkinci fıkrada, bu tedbire karar verilmesinin belli bir süre geciktirilebileceği koşullar belirlen
miştir. Kabahatin konusunu oluşturan veya işlenmesi suretiyle elde edilen eşya, fail tarafından ör
neğin yurda sokulmadan belli bir süre içinde başka bir ülkeye götürülüp kullanıldığı, kullanılamaz
hale getirildiği veya sahibine iade edildiği takdirde mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilmeyebilecektir.
Üçüncü fıkrada, mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilmeden önce, kamu görevlileri
tarafından eşya üzerinde kısa süreli elkoyma tedbirine başvurma imkânı tanıyan bir düzenleme
yapılmıştır.
Dördüncü fıkrada, bu tedbirin konusunu oluşturan eşyanın mülkiyetinin, kanunda açık hüküm
bulunan hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluşuna, aksi takdirde Devlete geçeceği kabul edilmiştir.
Beşinci fıkradaki düzenlemeyle mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararının, bir idari tedbir
niteliğinde yaptırım olduğu vurgulanmıştır.
Altıncı fıkrada kaim değerin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilebileceği kabul
edilmiştir. Kaim değer kavramından ne anlaşılması gerektiği hususuyla ilgili olarak Türk Ceza
Kanununun eşya ve kazanç müsaderesine ilişkin madde metinleri ve gerekçelerine bakılmalıdır.
Son fıkrada, mülkiyeti kamuya geçirilen eşyanın imhasına ilişkin koşul belirlenmiştir.
Madde 19.- Çeşitli kanunlarda idarî yaptırımı gerektiren fiiller bağlamında, meslek ve sanatın
yerine getirilmemesi, işyerinin kapatılması, ruhsat ve ehliyetin geri alınması gibi yaptırımlara belli
bir süre için karar verilebileceğine dair hükümler bulunmaktadır. Dikkat edilmelidir ki, bu yaptırım
lara, meslek ve sanatın yerine getirilmesinin, işyerinin çalışmasının veya ruhsat ve ehliyete
dayanarak faaliyette bulunulmasının bir tehlike oluşturması aranmamaktadır. Bu bakımdan belir
tilen yaptırımlar, ilgili kanunlarda bir idarî tedbir olarak değil, bir idarî ceza olarak öngörülmüşler
dir.
Meslek ve sanatın yerine getirilmesinin, işyerinin çalışmasının veya ruhsat ve ehliyete
dayanarak faaliyette bulunulmasının genel güvenlik, genel sağlık veya genel ahlâk açısından zarar
lı ve hatta tehlikeli olması dolayısıyla uygulanması halinde, belirtilen yaptırımların bir idarî tedbir
niteliğinde oldukları kuşkusuzdur.
Belirli bir süre için uygulanmaları ve bu nedenle idarî ceza niteliğini taşımaları dolayısıyla; söz
konusu yaptırımlar, bu Tasarıda benimsenen idarî yaptırım sistemiyle bağdaşmamaktadırlar.
Ayrıca belirtmek gerekir ki, özel kanunlarda yer alan belli bir süre için bir meslek ve sanatın
yerine getirilmemesi, işyerinin kapatılması, ruhsat ve ehliyetin geri alınması gibi yaptırımların ceza
sorumluluğunun şahsîliği kuralıyla bağdaştığını söylemek de her zaman mümkün değildir. Örneğin
çalışmasının herhangi bir zarar veya tehlike ifade etmemesine rağmen, işyerinin kapatılması,
geçimini bu işten sağlayan kişilerin belli bir süre de olsa, işsiz kalmasını sonuçlayacak ve bu iş
yerinde sunulmakta olan hizmetten başkalarının yararlanmasını engelleyecektir.
Genel bir kanun niteliğinde olan bu Tasarının kanunlaşması halinde, ilgili kanunlarda yer alan
bu yaptırımların etkisiz kalmasının uygulamamız açısından ortaya çıkarabileceği muhtemel sakın
caları giderebilmek için bu madde hükmü kabul edilmiştir. Ancak, bilahare, bu kanunlardaki idarî
yaptırım rejimlerinin bu Tasarıda benimsenen genel kurallarla uyumunun sağlanması gerekmek
tedir.
Madde 20.- Madde metninde, kabahat dolayısıyla soruşturma zamanaşımı süreleri ve sonuç
larına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 840)

- 8 Madde 21.- Madde metninde, kabahat dolayısıyla karar verilen yaptırımların yerine getirilmesi
zamanaşımı süreleri ve sonuçlarına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.
Madde 22.- Madde metninde, kabahatlerde tekerrür düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre,
kabahatler açısından tekerrür hükümleri aynı kabahatin tekrar işlenmesi halinde uygulanabilir.
Bir kabahate ilişkin idarî para cezası verildikten sonra, aynı kabahatin tekrar işlenmesi halin
de, tekrar işlenen kabahat dolayısıyla verilen idarî para cezasının artırılması öngörülmüştür.
Üçüncü fıkrada, tekerrür hükümlerinin uygulanması bakımından bir süre sınırlaması getirilmiştir.
Madde 23.- Madde metninde, idarî yaptırımlarla ilgili olarak karar verme yetkisine ilişkin
genel bir düzenleme yapılmıştır.
Madde 24.- 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesinin birinci fıkrası hükmü şöyledir:
"Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler dolayısıyla ya da kamu güvenliği ve kamu düzeni
veya genel sağlığın korunması düşüncesiyle kanun ve nizamlara aykırı olmayarak verilen bir buy
ruğu dinlemeyen veya bu yolda alınmış bir önleme uymayan kimse, eylem ayrı bir suç oluştur
madığı takdirde, üç aydan altı aya kadar hafif hapis ve bin liradan üçbin liraya kadar hafif para
cezasıyla cezalandırılır."
Söz konusu kabahatin oluşabilmesi için;
a) Yetkili makamlar tarafından hukuka uygun bir biçimde verilmiş bir buyruk olmalıdır,
b) Bu buyruk, "adlî işlemler dolayısıyla ya da kamu güvenliği ve kamu düzeni veya genel sağ
lığın korunması düşüncesiyle" verilmelidir,
c) Bu buyruk, usulen ilân edilmelidir.
Keza, bu madde hükmünün uygulanabilmesi için kanunda açık hüküm bulunması gerekmek
tedir. Başka bir deyişle, ancak ilgili kanunda açıkça hüküm bulunan hallerde bu maddeye istinaden
yaptırım uygulanabilir.
Nitekim, Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 12/11/1973 tarihli ve 333/705 sayılı Kararı ve pek
çok özel daire kararlarında da açıklandığı gibi, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı mad
desinin uygulanabilmesi için, özel yasalardan birinde bu maddeye göre cezalandırılacağının hükme
bağlanmış olması ve eylemin bütün unsurlarıyla birlikte açıklanması ve ayrıca;, kanun ve nizamlara
aykırı olmayarak yetkili makamlarca verilen bir buyruğun "kamu güvenliği", "kamu düzeni", "genel
sağlığın korunması" amacıyla veya "adlî işlemler dolayısıyla" verilmiş olduğunun açıkça anlaşıl
ması gerekmektedir.
Bu düşünceyledir ki, pek çok kanunda, bu konuda açık hükümlere yer verilmiştir. Nitekim,
5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 1 l/C ve 32/Ç maddelerinde, il ya da ilçe sınırları içinde, huzur ve
güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanmasının
ve önleyici kolluk yetkisinin vali ya da kaymakamın ödevlerinden olduğu, anılan amirlerin bunları
sağlamak için gereken karar ve önlemleri alacağı; alınan ve ilan olunan karar ve önlemlere uy
mayanlar hakkında aynı Kanunun 66 ncı maddesinin uygulanacağı belirtilmiştir.
Anılan 66 ncı maddede ise: "...en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye
istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet
eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler hakkında, hareketi ayrı bir suç teşkil et
mediği takdirde, Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi uygulanır" denilmektedir.
Ayrıca, işaret etmek gerekir ki; 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesinde sözü
edilen "kamu güvenliği ve kamu düzeni" kavramları, idare ve anayasa hukukundaki anlamlarına
göre, daha dar bir anlam taşımaktadırlar. (Anayasa Mahkemesinin 28/1/1964 tarihli ve E.1963/128,
K. 1964/8 ve Ceza Genel Kurulunun 10/1/1969 tarihli ve 528/471 sayılı kararları).
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Madde metninde kullanılan "kamu güvenliği" "kamu düzeni", "genel sağlığı koruma", "adlî iş
lemler dolayısıyla olma" koşulları, hukuka uygun olarak verilen emirle, bu koşullar arasında bağ
lantı kurmak için kullanılmıştır.
Madde 25.- Çocukların, beden veya ruh bakımından kendini idare edemeyecek durumda
bulunan kimselerin dilencilikte araç olarak kullanılması fiili, ceza hukuku bakımından suç olarak
düzenlenmiştir. Türk Ceza Kanununa göre, ayrıca bu suç, bir örgüt faaliyeti çerçevesinde de iş
lenebilir ve bu durumda hapis cezası bir kat artırılır.
Burada ise, çocukların, fiziksel veya zihinsel engellilerin dilencilikte araç olarak kullanılması
söz konusu olmayıp, bizatihi dilencilik fiili kabahat olarak cezalandırılmaktadır. Böylece, baş
kalarının merhamet ve acıma duygularının istismarı engellenmek istenmektedir.
Dilencilik dolayısıyla idarî para cezasına karar verme yetkisi hem kolluğa hem de belediye zabıta
görevlilerine aittir. Kolluğun ve belediye zabıta görevlilerinin yetki alanı bakımından herhangi bir
ayırıma gidilmemiş olup, görev alanlarına giren yerlerde, bunlar bakımından yanşan bir yetki hali söz
konusudur. Bu kişiler aynı zamanda, dilencilikten elde edilmiş bulunan gelire de elkoyma yetkisine
sahiptir. Ancak elkonulan bu gelirin bir idarî tedbir olarak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar
verme yetkisi mülkî amire veya belediye encümenine aittir. Gelire kolluk elkoymuş ise mülkî amir,
belediye zabıtası elkoymuş ise belediye encümeni mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verecektir.
Madde 26.- Kumar, kazanç amacıyla icra edilen ve kâr ve zararın talihe bağlı olduğu oyunları
ifade etmektedir. Bu bağlamda kumar oynanması için yer ve imkân sağlanması, Türk Ceza
Kanununda suç olarak tanımlanmıştır.
Tasarının bu maddesinde ise, kumar oynanması, bir kabahat olarak tanımlanmış, karşılığında
idarî para cezası ve ayrıca, kumardan elde edilen kazancın mülkiyetinin idarî yaptırım olarak
kamuya geçirilmesi öngörülmüştür.
Kumar dolayısıyla idarî para cezasına ve bu suretle elde edilen gelire elkonulmasına karar ver
me yetkisi sadece kolluğa ait bulunmaktadır. Elkonulan gelirin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine
ise mülkî amir karar verebilecektir.
Madde 27.- Bu hükmün uygulanabilmesi için, sarhoş olan kişinin, başkalarının huzur ve
sükununu bozacak şekilde davranışlarda bulunması gerekir. Bunun için, davranışın umuma açık
yerlerde gerçekleşmiş olması gerekmez. Örneğin kendi evinde, diğer aile bireylerinin veya kom
şuların huzur ve sükununu bozucu davranışlar da bu kapsamda değerlendirilmek gerekir.
Kolluk görevlileri tarafından, bu durumdaki kişiye idarî para cezası verileceği gibi, sarhoş
luğun etkisi geçinceye kadar da kişi kontrol altında tutulur. Böylece, başkalarının huzur ve
sükununu bozucu davranışların sürdürülmesi engellenecektir.
Madde 28.- Bu madde hükmüyle kişilerin huzurlu ve sakin bir çevrede yaşama hakkını ihlâl
niteliğindeki davranışlar kabahat olarak tanımlanmış ve karşılığında idarî yaptırım öngörülmüştür.
Ticarî bir işletmenin faaliyeti çerçevesinde bu fiilin işlenmesi halinde, işletme sahibi gerçek
veya tüzel kişiye verilecek idarî para cezası daha ağır olacaktır.
Bu fiiller dolayısıyla idarî para cezasına karar verme yetkisi, kolluk ve belediye zabıtası görev
lilerine tanınmıştır.
Madde 29.- Toplumun bütün bireylerinin kullanımına tahsis edilmiş bulunan meydan, cadde,
sokak, kaldırım gibi mekanların herhangi bir biçimde işgal edilmesi, ancak, yetkili makamların açık ve
yazılı bir izni ile mümkün olabilir. Böyle bir izin olmaksızın, örneğin araç park etmek, seyyar satıcılık
yapmak, sergi açmak, gösteri yapmak gibi çeşitli yollarla bu mekanların işgal edilmesi halinde, belediye
zabıta görevlileri tarafından ilgili kişiler hakkında idarî para cezası verilmesi gerekmektedir.
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Keza, belirtilen yerlere yetkili makamların açık ve yazılı izni olmaksızın inşaat malzemesi
yığılması da, maddenin ikinci fıkrasında daha ağır idari para cezasını gerektiren bir kabahat olarak
tanımlanmıştır.
Madde 30.- Kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında her türlü tütün mamulü tüketimi yasak
tır. Bu yasağa aykırı hareket edilmesi halinde, ilgili idarî birim amirinin yetkili kıldığı kamu görev
lileri idarî para cezası verebileceklerdir. Böylece, kolay işletilebilecek etkili bir sistem öngörülmüştür.
Özel hukuk kişilerine ait binalarda ise, ancak belirli şartlarda yaptırım öngörülebilmektedir.
Tütün mamulü tüketimi kapalı alanda olacak; bu alanlarda tütün mamulü tüketilemeycceğine dair
açık bir işaret yer alacak ve bu konuda bir şikâyet bulunacaktır. Şikâyet üzerine, en yakın kolluk
birimi idarî para cezası verme konusunda yetkilidir.
Her türlü toplu taşıma aracında geçerli olan bu yasağa aykırı hareket edilmesi cezalandırılmak
tadır. Kamuya ait toplu taşıma araçlarında ceza verme yetkisi, ilgili idarî birim amirinin yetkili kıl
dığı kamu görevlisine ait olabilecektir. Kabahatin özel hukuk kişileri tarafından işletilen toplu
taşıma araçlarında işlenmesi halinde ise, fiil gerçekleştikten sonra ilk uğranılan kolluk biriminin
yetkilileri bu konuda idarî para cezası vermeye yetkili kılınmıştır.
Madde 31.- Hayvanlara eziyet edilmesi bir kabahat olarak öngörülmüştür. Ayrıca, bu kabahat
dolayısıyla para cezasına ve muhafaza altına almaya muhtar da yetkili kılınmak suretiyle, ülkenin
her tarafında bu hükmün uygulanabilmesi amaçlanmıştır. Özel mülkiyete konu olan hayvan
muhafaza altına alınabileceği gibi, sahibinin hayvan üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünün
gereklerine uygun davranamayacağının beklendiği hallerde, hayvanla ilgili olarak mülkiyetin
kamuya geçirilmesine de karar verilebilecektir. Hayvanın muhafaza altına alınmasına karar veril
diğinde, muhafaza ve bakım için bir başkasına verilebileceği gibi, muhafaza ve bakım masrafları da
hayvanın sahibinden tahsil edilebilecektir.
Bu kabahat dolayısıyla para cezasına ve muhafaza altına almaya; muhtar, kolluk veya belediye
zabıta görevlileri yetkilidir. Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ise ancak mülkî amir veya belediye
encümeni karar verebilmektedir.
Madde 32.- Kamu görevinin gereği gibi ifa edilebilmesi için, herhangi bir kamu göreviyle iliş
kili olarak, kişiler, gerektiğinde, kimlik ve adresleriyle ilgili bilgileri kamu görevlilerine vermekle
yükümlüdür. Bu bilgileri vermekten kaçınan ya da bu konularda gerçeğe aykırı bilgi verenler hak
kında, bilgiyi soran kamu görevlisi tarafından idarî para cezasına karar verilecektir.
Kimliği konusunda bilgi vermediği veya yanlış bilgi verdiği için asıl kimliği belirlenemeyen
kişi, kimliğinin belirlenebilmesi amacıyla tutulabilecek, gözaltına alınabilecek ve gerektiğinde
tutuklanabilecektir. Kamu görevlisi tarafından tutulan kişi, Cumhuriyet savcısı tarafından gözaltına
alınabilecektir. Gözaltı süresi dolmasına rağmen kimliği belirlenemeyen kişinin, bu amaçla sulh
ceza hâkimi tarafından tutuklanmasına karar verilecektir. Burada ceza muhakemesi amacıyla baş
vurulan bir koruma tedbirleri söz konusu olmadığından, bu tedbirler için aranan bütün şartlar aran
mayacaktır. Ancak bu tedbirlere başvurmaya karar verme yetkisi ve usulü bakımından Ceza
Muhakemesi Kanunu hükümleri uygulanacaktır. Örneğin, kişi özgürlüğü kısıtlaması söz konusu ol
duğundan, gözaltına almaya Cumhuriyet savcısı, tutuklamaya ise sulh ceza hâkimi karar verecek,
gözaltı süresine uyulacaktır. Buna karşılık, buradaki amaç farklı olduğundan, gözaltı ve tutuklama
için aranan nedenler ve şartlar burada aranmayacaktır. Kişinin kimliği belirlenir belirlenmez, özgür
lüğü kısıtlayıcı işleme son verilecektir.
Madde 33.- Medenî bir toplumda, meydan, cadde, sokak gibi toplumu oluşturan bütün fertlerin
kullanımına ait alanların temiz ve yaşanılır bir halde bulundurulması gerekmektedir. Bu nedenle,
evsel ve bireysel atık ve artıklar ancak bunların toplanmasına ve depolanmasına özgü yerlere
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bırakılabilirler. Bu yükümlülük aynı zamanda, bu tür atık ve artıkların toplanacağı ve depolanacağı
yerlerin varlığını ve ulaşılabilir olmasını zorunlu kılmaktadır.
Fiilin yemek pişirme ve servis yerlerinde işlenmesi halinde daha ağır idarî para cezası öngörül
mektedir.
Üçüncü fıkrada, hayvan kesimine tahsis edilen yerler dışında hayvan kesilmesi veya kesilen
hayvan atıklarını sokağa veya kamuya ait sair bir alana bırakılması, ayrı bir kabahat olarak tanım
lanmıştır.
Dördüncü fıkrada, inşaat atık ve artıklarının bunların toplanmasına ve depolanmasına özgü
yerler dışına atılması ayrı bir kabahat olarak tanımlanmıştır. Bu kabahat karşılığında idarî para
cezasından ayrı olarak, atık ve artıkların bulunduğu yerden kaldırılması dolayısıyla yapılan gider
lerin de ilgili kişiden tahsil edilmesi öngörülmüştür.
Beşinci fıkrada, kullanılamaz hale gelen veya ihtiyaç fazlası ev eşyasını bunların toplanmasına
ilişkin olarak belirlenen günün dışında sokağa veya kamuya ait sair bir yere bırakan kişi de cezalan
dırılmaktadır. Ancak, bu fıkra hükmünde belediyelere bir yükümlülük getirilmektedir. Buna göre,
her yıl, örneğin ocak, mayıs, eylül ayının belirli bir günü gibi, yılın çeşitli günlerinde ve yılda en az
üç kez olmak üzere, belediyeler tarafından, bu tür eşyanın toplanma günleri önceden belirlenerek
uygun araçlarla halka duyurulacaktır. Ancak bu günlerde belli bir saate kadar ev eşyası dışarıya
bırakılabilecektir.
Kullanılamaz hale gelen motorlu kara veya deniz nakil araçlarını ya da bunların mütemmim
cüzlerini sokağa veya kamuya ait herhangi bir yere bırakan kişiye de bu fiilinden dolayı idarî para
cezası verilecektir.
Bu kabahatler dolayısıyla idarî para cezası verme yetkisi belediye zabıta görevlilerine aittir.
Ancak ilgilinin bu kabahatler dolayısıyla meydana gelen kirliliği derhal yok etmesi halinde idarî
para cezası verilmeyebilir. Böylece söz konusu madde kapsamında özel bir etkin pişmanlık hük
müne yer verilmiştir.
Madde 34.- Toplumun tüm bireylerinin kullanımına tahsis edilmiş bulunan meydan ve park
lara, cadde veya sokak kenarlarındaki kamuya ait duvar veya alanlara; yetkili makamlardan açık ve
yazılı bir izin alınmadıkça, bez, kağıt ve benzeri afiş veya ilân asılması, bu madde hükmü ile
kabahat olarak tanımlanmıştır. Görüntü kirliliği oluşturan bu şeyler, özel kişilere ait alanlara da, il
gilisinin rızası bulunmadıkça aşılamaz. Doğal olarak, bu tür afiş ve ilânlar tek nüsha olmayacağın
dan, aynı içerikte olmak kaydıyla, sayısı ne kadar olursa olsun, bütün afiş ve ilânlar tek fiil olarak
kabul edilmektedir. Böylece, birinci fıkra hükmünde özel bir içtima hükmüne yer verilmiştir.
Yetkili makamdan verilen izne dayalı olarak afiş ve ilân asılması durumunda, fiil hukuka uy
gun olacaktır. Ancak bunun sağlıklı kontrolü için izin yazısında afiş ve ilânın asılacağı zaman dilimi
açıkça gösterilmelidir. İzinde gösterilen sürenin sonunda afiş ve ilânların, izin alan kişi tarafından
derhal toplatılmaması, kabahat oluşturmaktadır. İlgilisi tarafından toplanmadığı için, bu afiş ve ilân
ların kamu adına toplatılması halinde, ayrıca toplatma masrafı da tahsil edilir.
Seçim döneminde afiş ve ilân asılması hususu seçim mevzuatında özel olarak düzenlendiğin
den, bu hüküm bakımından kapsam dışı bırakılmıştır.
Madde 35.- Ruhsatsız olarak bulundurulan av tüfeğini, maddede belirtilen yerlerde görünür bir
şekilde taşınması kabahat olarak tanımlanmış ve karşılığında idarî para cezası öngörülmüştür.
Madde 36.- Yürürlük maddesidir.
Madde 37.- Yürütme maddesidir.
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Başkanlığınızca 10.3.2005 tarihinde esas komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş
olan "Kabahatler Kanunu Tasarısı" Komisyonumuzun 15.3.2005 tarihli 14 üncü birleşiminde
görüşülmüş, geneli üzerindeki görüşmeleri tamamlanarak maddelerine geçilmesi kabul edilmiş, an
cak maddelerin ayrıntılı bir biçimde incelenerek düzenlenmesi için üç kişilik bir alt komisyona
havale edilmiştir.
Tasarı, Komisyonumuzun 22.3.2005 tarihli 15 inci birleşiminde, Adalet Bakanı Sayın Cemil
Çiçek ile Adalet Bakanlığı, Yargıtay Başkanlığı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı temsilcileriyle
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku öğretim üyelerinin de katılmalarıy
la alt komisyonca hazırlanan metin esas alınarak incelenip görüşülmüş, maddeler üzerindeki kabul,
ilave ve değişiklikler sırasıyla aşağıda açıklanmıştır:
Tasarının "Genel İlkeler" şeklindeki Birinci Kısım başlığı "Genel Hükümler" olarak değiştiril
miştir.
Tasarıda hüküm bulunmamakta ise de, kabahatlerin ve bunlar karşılığında öngörülen idari yap
tırım kararlarının bir idari işlem olmasının ötesinde, ceza hukukunun genel prensipleriyle yakın iliş
ki içinde olduğu düşüncesiyle; kabahatler karşılığında öngörülen idari para cezası ve mülkiyetin
kamuya geçirilmesi kararlarına karşı idari yargıya değil, ceza mahkemesine başvurulabilmesini
mümkün kılan düzenleme yapılmıştır. Bu nedenle, 1 inci maddeye iki bent eklenerek, kabahatler
dolayısıyla karar alma süreci ve idari yaptırım kararlarına karşı kanun yolu da Tasarının kapsamına
ithal edilmiştir. Ayrıca belirtmek gerekir ki, böyle bir düzenlemenin yapılmasına gerek de duyul
maktadır. Zira, idari para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin kararlarlarla ilgili
olarak, yerine getirilmeden önce, adli denetim imkânının ve bu suretle kesinleşmenin sağlanması
gerekir. Böylece, kişiler açısından hukuki güvence sağlanmış olur. Aksi takdirde, idari yaptırım
kararları genel bir idari işlem olarak değerlendirilerek kararın verildiği tarih itibarıyla icraya
konulabilecektir. Ancak idari yargı yoluna başvurulması üzerine idare mahkemesi yürütmeyi dur
durma kararı verdiği takdirde bu yaptırımlara ilişkin kararların yürütülmesinin durdurulması müm
kün olabilecektir.
Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
Tasarının "Genel kanun niteliği" başlıklı 3 üncü maddesi metninde, yeni Türk Ceza Kanununun
5 inci maddesi hükmüne paralel olarak, Tasarının uygulama alanını daha açık bir şekilde ortaya
koymaya yönelik değişiklik yapılmıştır.
Tasarının 4 ilâ 14 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir.
"İçtima" başlıklı 15 inci maddenin ikinci fıkrasına, kesintisiz (mütemadi) kabahatler dolayısıy
la idari yaptırım uygulanmasında esas alınacak fiil sayısını belirlemeye yönelik bir cümle eklenmiş
tir.
Tasarının 16 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir.
"İdari para cezası" başlıklı 17 nci maddenin dördüncü fıkrasının başına "Kesinleşen" sözcüğü
eklenmiştir. Ayrıca, söz konusu fıkra kapsamında, tahsil edilen idarî para cezasının kanunla belir
lenen bir oranının ilgili kamu kurum ve kuruluşunun hesabına aktarılmasına yönelik bir düzenleme
yapılmıştır.
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lamaya yönelik bir teşvik hükmüne yer verilmiştir.
Yedinci fıkrası hükmü, ayrı bir madde olarak düzenlenmek üzere, madde metninden çıkarılmış,
yedinci fıkra olarak teselsül ettirilen sekizinci fıkradaki "Yeni" ibaresi metinden çıkarılmıştır.
"Mülkiyetin kamuya geçirilmesi" başlıklı 18 inci maddenin üçüncü fıkrasında elkoyma ve
muhafazanın süresine bir açıklık getirmek amacıyla "verilinceye" ibaresi "kesinleşinceye" olarak
değiştirilmiş, maddeye eklenen sekizinci fıkra ile, mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin karar
ların kesinleşmesi halinde yerine getirileceğine açıklık getirilmiştir.
Tasarının 19 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir.
"Soruşturma zamanaşımı" başlıklı 20 nci maddenin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikle, nis
pi para cezasını gerektiren kabahatlerde soruşturma zamanaşımı süresi beş yıldan sekiz yıla çıkarıl
mıştır.
"Yerine getirme zamanaşımı" başlıklı 21 inci maddenin ikinci fıkrasında zamanaşımı
sürelerinin artırılmasına yönelik değişiklik yapılmıştır. Madde metnine üçüncü fıkra olarak eklenen
hükümle, mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin zamanaşımı süresine açıklık getirilmiştir. Mad
denin teselsül ettirilen dördüncü fıkrasında, zamanaşımı süresinin kararın kesinleşmesi tarihinden
itibaren başlayacağı yönünde değişiklik yapılmıştır.
"Tekerrür" başlıklı 22 nci maddesi kabahatlerde tekerrür hükmüne gerek görülmediğinden
metinden çıkarılmıştır.
Tasarının Dördüncü Bölüm başlığı "Karar Verme Yetkisi ve Kanun Yollan" olarak değiştiril
miştir.
Tasarının 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki "konumundaki kişi" ibaresi gereksiz
görülerek metinden çıkarılmış, 22 nci madde olarak kabul edilmiştir.
Tasarıya 22 nci maddeden sonra gelmek üzere "Cumhuriyet savcısının karar verme yetkisi"
başlığıyla 23 üncü madde olarak yeni bir madde eklenmiştir.
Tasarıya 23 üncü maddeden sonra gelmek üzere "Mahkemenin karar verme yetkisi" başlığıyla
24 üncü madde olarak yeni bir madde eklenmiştir.
17 nci maddenin yedinci fıkrası ayrı bir madde olarak düzenlenerek, Tasarıya 24 üncü mad
deden sonra gelmek üzere "İdari yaptırım kararı" başlığıyla 25 inci madde olarak eklenmiştir.
Tasarıya 25 inci maddeden sonra gelmek üzere "Kararların tebliği" başlığıyla 26 nci madde
olarak yeni bir madde eklenmiştir. Bu madde kapsamında tebligatla ilgili karşılaşılabilecek bütün
sorunları gidermeye yönelik düzenleme yapılmıştır.
Tasarıya 27 nci madde olarak eklenen hükümlerle, idari para cezası ve mülkiyetin kamuya
geçirilmesine ilişkin idari yaptırım kararlarına karşı sulh ceza mahkemesine başvuru yolu ve bu baş
vuruya ilişkin usul düzenlenmiştir.
Bu başvurunun incelenme ve değerlendirilmesine ilişkin süreçte izlenecek yöntem ise, Tasarıya
28 inci madde olarak eklenen hükümlerle düzenlenmiştir.
Tasarıya eklenen 29 uncu madde ile, sulh ceza mahkemesinin kararına karşı itiraz kanun yolu
düzenlenmiştir. Bu düzenleme karşısında; ağır ceza mahkemesi, itirazı kabul etmesi halinde, itiraz
eden tarafa göre itirazın kabulünün yanı sıra idari yaptırım kararının veya sulh ceza mahkemesi
kararının kaldırılmasına karar verir.
Tasarıya eklenen 30 uncu madde ile, idari yaptırım kararlarına karşı kanun yolu başvurusun
dan vazgeçme ve idarenin bu başvuruyu kabulü düzenlenmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 840)

-

14-

Tasarıya eklenen 31 inci maddede, kanun yolu başvurusunun harçsız olduğu ve başvuru
dolayısıyla oluşan bütün masraflarla vekalet ücretinin başvurusu veya savunması reddedilen taraf
ça ödeneceği hüküm altına alınmıştır.
Tasarının 32 nci madde olarak teselsül ettirilen 24 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki "Yeni"
ibaresi metinden çıkarılmıştır.
Tasarının 33 üncü madde olarak teselsül ettirilen 25 inci maddesinin birinci fıkrasındaki "yüz"
ibaresi "elli" olarak değiştirilmiş ve "Yeni" ibaresi metinden çıkarılmıştır.
Tasarının 34 üncü madde olarak teselsül ettirilen 26 ncı maddesinin birinci, Tasarının 35 inci
madde olarak teselsül ettirilen 27 nci maddesinin birinci, Tasarının 36 ncı madde olarak teselsül et
tirilen 28 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarındaki "Yeni" ibareleri metinden çıkarılmıştır.
Tasarıya "Rahatsız etme" başlığı altında mal veya hizmet satışı sırasında bu amaçla kişilerin
taciz edilmesi ve yüksek sesle müşteri daveti gibi uygulamaların önüne geçilmesi amacıyla yeni 37
nci madde ilave edilmiştir.
Tasarının 38 inci madde olarak teselsül ettirilen 29 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki "yüz"
ibaresi "elli" olarak değiştirilmiş; birinci ve ikinci fıkralarındaki "Yeni" ibareleri metinden çıkarıl
mış, maddeye özel kanunlardaki hükümleri saklı tutmak amacıyla üçüncü fıkra eklenmiştir.
Tasarının 39 uncu madde olarak teselsül ettirilen 30 uncu maddesindeki "Yeni" ibareleri metin
den çıkarılmıştır. Birinci fıkrasındaki "yirmi" ibaresi "elli" olarak değiştirilmiş, ayrıca fıkranın
sonuna bu hükmün, tütün mamulü tüketilmesine tahsis edilen alanlarda uygulanmayacağı hususun
da bir cümle eklenmiş, iki ve üçüncü fıkralarda yer alan "iki" ibareleri "elli" olarak değiştirilmiştir.
Tasarının 40 inci madde olarak teselsül ettirilen 31 inci maddesinin birinci fıkrasındaki "alınır"
ibaresi "alınabilir" olarak; üçüncü fıkrasındaki "muhtar" ibaresi "köy muhtarı" olarak değiştirilmiş
ve birinci fıkrasındaki "Yeni" ibaresi metinden çıkarılmıştır.
Tasarının 41 inci madde olarak teselsül ettirilen 32 nci maddesinin birinci fıkrasındaki "yüz"
ibaresi "elli" olarak değiştirilmiş ve "Yeni" ibaresi metinden çıkarılmıştır.
Tasarının 42 nci madde olarak teselsül ettirilen 33 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki "yüz"
ibaresi "yirmi" olarak, üçüncü fıkrasındaki "yüz" ibaresi "elli" olarak değiştirilmiş; birinci ila altın
cı fıkralarındaki "Yeni" ibareleri metinden çıkarılmıştır. Uygulama alanının sınırlandırılması
amacıyla, bu maddeye dokuzuncu, özel kanunlardaki hükümleri saklı tutmak amacıyla onuncu fık
ralar ilave edilmiştir.
Tasarının 43 üncü madde olarak teselsül ettirilen 34 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki
"Yeni" ibareleri ile beşinci fıkrası metinden çıkarılmış, dördüncü fıkraya "para cezasına" ibaresin
den sonra "kolluk veya" ibaresi eklenmiş, özel kanunlardaki hükümleri saklı tutmak amacıyla beşin
ci fıkra ilave edilmiştir.
Tasarının 44 üncü madde olarak teselsül ettirilen 35 inci maddesindeki "yüz" ibaresi "elli"
olarak değiştirilmiş ve "Yeni" ibaresi metinden çıkarılarak madde başlığı ile birlikte yeniden düzen
lenmiştir.
28.1.2004 tarihli ve 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun
hükümleri karşısında; Tasarıya Geçici 1 inci madde eklenmek suretiyle, bu Kanundaki "Türk
Lirası" ibaresinin geçici bir süre için "Yeni Türk Lirası" olarak anlaşılmasının sağlanması amaçlan
mıştır.
Tasarıya eklenen geçici 2 nci madde ile, idare mahkemelerinde görülmekte olan davalarla il
gili geçiş hükmüne yer verilmiştir.
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- 1 5 Tasarıya eklenen geçici 3 üncü madde ile, daha önce verilmiş olan idari para cezasına ilişkin
kararlara karşı henüz iptal davası açılmamış olmakla birlikte dava açma süresinin geçmemiş olması
halinde, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren onbeş gün içinde 27 nci madde hükümlerine
göre sulh ceza mahkemesine başvuruda bulunulabilmesine imkân tanınmıştır.
Tasarının yürürlüğe ilişkin 36 ncı maddesi 45 inci, yürütmeye ilişkin 37 nci maddesi 46 ncı
madde olarak aynen kabul edilmiştir.
Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur.
Başkan
Koksal Toptan
Zonguldak
Kâtip
Hasan Kara
Kilis
(Toplantıya katılmadı)
Üye
Halil Özyolcıı
Ağrı
Üye
Yüksel Çorbacıoğlu
Artvin
Üye
Feridun Ayvazoğlıı
Çorum
Üye
Nimet Çubukçu
İstanbul
(Toplantıya katılmadı)
Üye
Muharrem Kılıç
Malatya
Üye
Mehmet Nuri Saygun
Tekirdağ
(Toplantıya katılmadı)

Başkanvekili
Recep Özel
İsparta
Üye
Fehmi Hüsrev Kutlu
Adıyaman

Sözcü
Ramazan Can
Kırıkkale
Üye
Halil Ünlütepe
Afyonkarahisar

Üye
Haluk İpek
Ankara
(Toplantıya katılmadı)
Üye
Orhan Yıldız
Artvin
(İmzada bulunamadı)
Üye
Muzaffer Külcü
Çorum
(Toplantıya katılmadı)
Üye
Mehmet Yılmazcan
Kahramanmaraş
(İmzada bulunamadı)
Üye
Orhan Eraslan
Niğde
(Toplantıya katılmadı)
Üye
Ahmet Çağlayan
Uşak
(Toplantıya katılmadı)

Üye
Feridun Fikret Baloğlu
Antalya
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Üye
Mehmet Küçükaşık
Bursa
(İmzada bulunamadı)
Üye
Mahmut Durdu
Gaziantep
Üye
Hakkı Köylü
Kastamonu
Üye
Enver Yılmaz
Ordu
(Toplantıya katılmadı)
Üye
Bekir Bozdağ
Yozgat
(Toplantıya katılmadı)
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- 1 6 HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN
KABAHATLER KANUNU TASARISI
BİRİNCİ KISIM
Genel İlkeler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Tanım, Kanunilik İlkesi ve
Kanunun Uygulama Alanı
Amaç ve kapsam
MADDE 1.- (1) Bu Kanunda; toplum
düzenini, genel ahlâkı, genel sağlığı, çevreyi ve
ekonomik düzeni korumak amacıyla;
a) Kabahatlere ilişkin genel ilkeler,
b) Kabahatler karşılığında uygulanabilecek
olan idarî yaptırımların türleri ve sonuçlan,
c) İdarî yaptırım kararlarının yerine getiril
mesine ilişkin esaslar,
belirlenmiş ve çeşitli kabahatler tanımlan
mıştır.

Tanım
MADDE 2.- (1) Kabahat deyiminden;
kanunun, karşılığında idarî yaptırım uygulan
masını öngördüğü haksızlık anlaşılır.
Genel kanun niteliği
MADDE 3.- (1) Bu Kanunda yer alan;
a) Kabahatlere ilişkin genel ilkeler,
b) Kabahatler karşılığında uygulanabile
cek olan idarî yaptırımların türleri ve sonuçları,
c) İdarî yaptırım kararlarının yerine getiril
mesine ilişkin esaslar,
diğer kanunlardaki kabahatler hakkında da
uygulanır.
Kanunilik ilkesi
MADDE 4.- (1) Hangi fiillerin kabahat
oluşturduğu, kanunda açıkça tanımlanabileceği
gibi; kanunun kapsam ve koşullan bakımından
belirlediği çerçeve hükmün içeriği, idarenin
genel ve düzenleyici işlemleriyle de dol
durulabilir.
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ADALET KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN
KABAHATLER KANUNU TASARISI
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Tanım, Kanunîlik İlkesi ve
Kanunun Uygulama Alanı
Amaç ve kapsam
MADDE 1.- (1) Bu Kanunda; toplum
düzenini, genel ahlâkı, genel sağlığı, çevreyi ve
ekonomik düzeni korumak amacıyla;
a) Kabahatlere ilişkin genel ilkeler,
b) Kabahatler karşılığında uygulanabilecek
olan idarî yaptırımların türleri ve sonuçları,
c) Kabahatler dolayısıyla karar alma
süreci,
d) İdarî yaptırıma ilişkin kararlara karşı
kanun yolu,
e) İdarî yaptırım kararlarının yerine getiril
mesine ilişkin esaslar,
Belirlenmiş ve çeşitli kabahatler tanımlan
mıştır.
Tanım
MADDE 2.- (1) Kabahat deyiminden;
kanunun, karşılığında idarî yaptırım uygulan
masını öngördüğü haksızlık anlaşılır.
Genel kanun niteliği
MADDE 3.- (1) Bu Kanunun genel
hükümleri diğer kanunlardaki kabahatler hak
kında da uygulanır.

Kanunîlik ilkesi
MADDE 4.- (1) Hangi fiillerin kabahat
oluşturduğu, kanunda açıkça tanımlanabileceği
gibi; kanunun kapsam ve koşulları bakımından
belirlediği çerçeve hükmün içeriği, idarenin
genel ve düzenleyici işlemleriyle de dol
durulabilir.
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(2) Kabahat karşılığı olan yaptırımların
türü, süresi ve miktarı, ancak kanunla belir
lenebilir.
Zaman bakımından uygulama
MADDE 5.- (1) 26.9.2004 tarihli ve 5237
sayılı Türk Ceza Kanununun zaman bakımın
dan uygulamaya ilişkin hükümleri kabahatler
bakımından da uygulanır. Ancak, kabahatler
karşılığında öngörülen idarî yaptırımlara ilişkin
kararların yerine getirilmesi bakımından derhal
uygulama kuralı geçerlidir.
(2) Kabahat, failin icraî veya ihmali dav
ranışı gerçekleştirdiği zaman işlenmiş sayılır.
Neticenin oluştuğu zaman, bu bakımdan dik
kate alınmaz.
Yer bakımından uygulama
MADDE 6.- (1) 5237 sayılı Türk Ceza
Kanununun yer bakımından uygulamaya iliş
kin 8 inci maddesi hükümleri, kabahatler
bakımından da uygulanır. Ancak, kanunlarda
aksine hüküm bulunan haller saklıdır.
İKİNCİ BÖLÜM
Kabahatten Dolayı Sorumluluğun Esasları
Kabahatin ihmali davranışla işlenmesi
MADDE 7.- (1) Kabahat, icraî veya ihmali
davranışla işlenebilir. İhmali davranışla işlen
miş kabahatin varlığı için, kişi açısından belli
bir icraî davranışta bulunma hususunda hukukî
yükümlülüğün varlığı gereklidir.
Organ veya temsilcinin davranışından
dolayı sorumluluk
MADDE 8.- (1) Organ veya temsilcilik
görevi yapan ya da organ veya temsilci ol
mamakla birlikte, tüzel kişinin faaliyeti çer
çevesinde görev üstlenen kişinin bu görevi kap
samında işlemiş bulunduğu kabahatten dolayı
tüzel kişi hakkında da idarî yaptırım uy
gulanabilir.
(2) Temsilci sıfatıyla hareket eden kişinin
bu sıfatla bağlantılı olarak işlemiş bulunduğu
kabahatten dolayı temsil edilen gerçek kişi hak-

(2) Kabahat karşılığı olan yaptırımların
türü, süresi ve miktarı, ancak kanunla belir
lenebilir.
Zaman bakımından uygulama
MADDE 5.- (1) 26.9.2004 tarihli ve 5237
sayılı Türk Ceza Kanununun zaman bakımın
dan uygulamaya ilişkin hükümleri kabahatler
bakımından da uygulanır. Ancak, kabahatler
karşılığında öngörülen idarî yaptırımlara ilişkin
kararların yerine getirilmesi bakımından derhal
uygulama kuralı geçerlidir.
(2) Kabahat, failin icraî veya ihmali dav
ranışı gerçekleştirdiği zaman işlenmiş sayılır.
Neticenin oluştuğu zaman, bu bakımdan dik
kate alınmaz.
Yer bakımından uygulama
MADDE 6.- (1) 5237 sayılı Türk Ceza
Kanununun yer bakımından uygulamaya iliş
kin 8 inci maddesi hükümleri, kabahatler
bakımından da uygulanır. Ancak, kanunlarda
aksine hüküm bulunan haller saklıdır.
İKİNCİ BÖLÜM
Kabahatten Dolayı Sorumluluğun Esasları
Kabahatin ihmali davranışla işlenmesi
MADDE 7.- (1) Kabahat, icraî veya ihmali
davranışla işlenebilir. İhmali davranışla işlen
miş kabahatin varlığı için, kişi açısından belli
bir icraî davranışta bulunma hususunda hukukî
yükümlülüğün varlığı gereklidir.
Organ veya temsilcinin davranışından
dolayı sorumluluk
MADDE 8.- (1) Organ veya temsilcilik
görevi yapan ya da organ veya temsilci ol
mamakla birlikte, tüzel kişinin faaliyeti çer
çevesinde görev üstlenen kişinin bu görevi kap
samında işlemiş bulunduğu kabahatten dolayı
tüzel kişi hakkında da idarî yaptırım uy
gulanabilir.
(2) Temsilci sıfatıyla hareket eden kişinin
bu sıfatla bağlantılı olarak işlemiş bulunduğu
kabahatten dolayı temsil edilen gerçek kişi hak-
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kında da idarî yaptırım uygulanabilir. Gerçek
kişiye ait bir işte çalışan kişinin bu faaliyeti
çerçevesinde işlemiş bulunduğu kabahatten
dolayı, iş sahibi kişi hakkında da idarî yaptırım
uygulanabilir.
(3) Kanunun, organ veya temsilcide ya da
temsil edilen kişide özel nitelikler aradığı hal
lerde de yukarıdaki fıkralar hükümleri uy
gulanır.
(4) Birinci ve ikinci fıkra hükümleri, organ
veya temsilcilik ya da hizmet ilişkisinin
dayanağını oluşturan işlemin hukuken geçerli
olmaması halinde de uygulanır.
Kast veya taksir
MADDE 9.- (1) Kabahatler, kanunda açık
ça hüküm bulunmayan hallerde, hem kasten
hem de taksirle işlenebilir.
Hata
MADDE 10.- (1) Türk Ceza Kanununun
hata hallerine ilişkin hükümleri, ancak kasten
işlenen kabahatler bakımından uygulanır.
Sorumluluk
MADDE 11.- (1) Fiili işlediği sırada onbeş
yaşını doldurmamış çocuk hakkında idarî para
cezası uygulanamaz.
(2) Akıl hastalığı nedeniyle, işlediği fiilin
hukukî anlam ve sonuçlarını algılayamayan
veya, bu fiille ilgili olarak davranışlarını yön
lendirme yeteneği önemli derecede azalmış
olan kişi hakkında idarî para cezası uygulan
maz.
Hukuka uygunluk nedenleri ile kusur
luluğu ortadan kaldıran nedenler
MADDE 12.- (1) Bu Kanunda aksine
hüküm bulunmayan hallerde, Türk Ceza
Kanununun hukuka uygunluk nedenleri ile
kusurluluğu ortadan kaldıran nedenlere ilişkin
hükümleri, kabahatler bakımından da uygulanır.
Teşebbüs
MADDE 13.- (1) Kabahate teşebbüs
cezalandırılmaz. Ancak, teşebbüsün de cezalan-

kında da idarî yaptırım uygulanabilir. Gerçek
kişiye ait bir işte çalışan kişinin bu faaliyeti
çerçevesinde işlemiş bulunduğu kabahatten
dolayı, iş sahibi kişi hakkında da idarî yaptırım
uygulanabilir.
(3) Kanunun, organ veya temsilcide ya da
temsil edilen kişide özel nitelikler aradığı hal
lerde de yukarıdaki fıkralar hükümleri uy
gulanır.
(4) Birinci ve ikinci fıkra hükümleri, organ
veya temsilcilik ya da hizmet ilişkisinin
dayanağını oluşturan işlemin hukuken geçerli
olmaması halinde de uygulanır.
Kast veya taksir
MADDE 9.- (1) Kabahatler, kanunda açık
ça hüküm bulunmayan hallerde, hem kasten
hem de taksirle işlenebilir.
Hata
MADDE 10.- (1) Türk Ceza Kanununun
hata hallerine ilişkin hükümleri, ancak kasten
işlenen kabahatler bakımından uygulanır.
Sorumluluk
MADDE 11.- (1) Fiili işlediği sırada onbeş
yaşını doldurmamış çocuk hakkında idarî para
cezası uygulanamaz.
(2) Akıl hastalığı nedeniyle, işlediği fiilin
hukukî anlam ve sonuçlarını algılayamayan
veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yön
lendirme yeteneği önemli derecede azalmış
olan kişi hakkında idarî para cezası uygulan
maz.
Hukuka uygunluk nedenleri ile kusur
luluğu ortadan kaldıran nedenler
MADDE 12.- (1) Bu Kanunda aksine
hüküm bulunmayan hallerde, Türk Ceza
Kanununun hukuka uygunluk nedenleri ile
kusurluluğu ortadan kaldıran nedenlere ilişkin
hükümleri, kabahatler bakımından da uygulanır.
Teşebbüs
MADDE 13.- (1) Kabahate teşebbüs
cezalandırılmaz. Ancak, teşebbüsün de cezalan-
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dırılabileceğine dair ilgili kanunda hüküm
bulunan haller saklıdır. Bu durumda, Türk Ceza
Kanununun suça teşebbüse ve gönüllü vazgeç
meye ilişkin hükümleri, kabahatler bakımından
da uygulanır.
İştirak
MADDE 14.- (1) Kabahatin işlenişine bir
den fazla kişinin iştirak etmesi halinde, bu
kişilerin her biri hakkında, fail olarak idarî para
cezası verilir.
(2) Özel faillik niteliğinin arandığı durum
larda, kabahate iştirak eden ve bu niteliği
taşımayan kişi hakkında da fail olarak idarî
para cezası verilir.
(3) Kabahate iştirak için, kasten ve hukuka
aykırı işlenmiş bir fiilin varlığı yeterlidir.
Kabahatin işlenişine iştirak eden kişi hakkında,
diğerlerinin sorumlu olup olmadığı göz önünde
bulundurulmaksızın, idarî para cezası verilir.
(4) Kanunda özel faillik niteliğini taşıyan
kişi açısından suç, diğer kişiler açısından
kabahat olarak tanımlanan fiilin, bu niteliği
taşıyan ve taşımayan kişiler tarafından ortak
laşa işlenmesi halinde, suça iştirake ilişkin
hükümler uygulanır.
İçtima
MADDE 15.- (1) Bir fiil ile birden fazla
kabahatin işlenmesi halinde, bu kabahatlere
ilişkin tanımlarda sadece idarî para cezası ön
görülmüşse, en ağır idarî para cezası verilir. Bu
kabahatlerle ilgili olarak kanunda idarî para
cezasından başka idarî yaptırımlar da öngörül
müş ise, bu yaptırımların her birinin uygulan
masına karar verilir.
(2) Aynı kabahatin birden fazla işlenmesi
halinde, her bir kabahatle ilgili olarak ayrı ayrı
idarî para cezası verilir.
(3) Bir fiil hem kabahat hem de suç olarak
tanımlanmış ise, sadece suçtan dolayı yaptırım
uygulanabilir. Ancak, suçtan dolayı yaptırım
uygulanamayan hallerde, kabahat dolayısıyla
yaptırım uygulanır.
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bulunan haller saklıdır. Bu durumda, Türk Ceza
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da uygulanır.
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(3) Kabahate iştirak için, kasten ve hukuka
aykırı işlenmiş bir fiilin varlığı yeterlidir.
Kabahatin işlenişine iştirak eden kişi hakkında,
diğerlerinin sorumlu olup olmadığı göz önünde
bulundurulmaksızın, idarî para cezası verilir.
(4) Kanunda özel faillik niteliğini taşıyan
kişi açısından suç, diğer kişiler açısından
kabahat olarak tanımlanan fiilin, bu niteliği
taşıyan ve taşımayan kişiler tarafından ortak
laşa işlenmesi halinde, suça iştirake ilişkin
hükümler uygulanır.
İçtima
MADDE 15.- (1) Bir fiil ile birden fazla
kabahatin işlenmesi halinde, bu kabahatlere
ilişkin tanımlarda sadece idarî para cezası ön
görülmüşse, en ağır idarî para cezası verilir. Bu
kabahatlerle ilgili olarak kanunda idarî para
cezasından başka idarî yaptırımlar da öngörül
müş ise, bu yaptırımların her birinin uygulan
masına karar verilir.
(2) Aynı kabahatin birden fazla işlenmesi
halinde, her bir kabahatle ilgili olarak ayrı ayrı
idarî para cezası verilir. Kesintisiz fiille iş
lenebilen kabahatlerde, bu nedenle idarî yap
tırım karan verilinceye kadar, fiil tek sayılır.
(3) Bir fiil hem kabahat hem de suç olarak
tanımlanmış ise, sadece suçtan dolayı yaptırım
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İdarî Yaptırımlar
Yaptırım türleri
MADDE 16.- (1) Kabahatler karşılığında
uygulanacak olan idarî yaptırımlar, idari para
cezası ve idarî tedbirlerden ibarettir.
(2) İdarî tedbirler, mülkiyetin kamuya
geçirilmesi ve ilgili kanunlarda yer alan diğer
tedbirlerdir.
İdarî para cezası
MADDE 17.- (1) İdarî para cezası, maktu
veya nispi olabilir.
(2) İdarî para cezası, kanunda alt ve üst
sınırı gösterilmek suretiyle de belirlenebilir. Bu
durumda, idarî para cezasının miktarı belir
lenirken, işlenen kabahatin haksızlık içeriği ile
failin kusuru ve ekonomik durumu birlikte göz
önünde bulundurulur.
(3) İdarî para cezası, Devlet Hazinesine
ödenir. Kişinin ekonomik durumunun müsait
olmaması halinde, idarî para cezasının, ilk taksidinin peşin ödenmesi koşuluyla, bir yıl içinde
ve dört eşit taksit halinde ödenmesine karar
verilebilir. Taksitlerin zamanında ve tam olarak
ödenmemesi halinde, idarî para cezasının kalan
kısmının tamamı tahsil edilir.
(4) Karar, derhal tahsil için mahallin en
büyük mal memuruna verilir. İdarî para cezası,
21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacak
larının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hüküm
lerine göre tahsil edilir.
(5) İdarî para cezası tamamen tahsil edil
dikten itibaren en geç bir ay içinde, durum ilgili
kamu kurum ve kuruluşuna bildirilir.
(6) Kabahat dolayısıyla idarî para cezası
veren kamu görevlisi, ilgilinin rıza göstermesi
halinde, bunun tahsilatını derhal kendisi ger
çekleştirir.
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uygulanabilir. Ancak, suçtan dolayı yaptırım
uygulanamayan hallerde, kabahat dolayısıyla
yaptırım uygulanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İdarî Yaptırımlar
Yaptırım türleri
MADDE 16.- (1) Kabahatler karşılığında
uygulanacak olan idarî yaptırımlar, idarî para
cezası ve idarî tedbirlerden ibarettir.
(2) İdarî tedbirler, mülkiyetin kamuya
geçirilmesi ve ilgili kanunlarda yer alan diğer
tedbirlerdir.
İdarî para cezası
MADDE 17.- (1) İdarî para cezası, maktu
veya nispi olabilir.
(2) İdarî para cezası, kanunda alt ve üst
sınırı gösterilmek suretiyle de belirlenebilir. Bu
durumda, idarî para cezasının miktarı belir
lenirken, işlenen kabahatin haksızlık içeriği ile
failin kusuru ve ekonomik durumu birlikte göz
önünde bulundurulur.
(3) İdarî para cezası, Devlet Hazinesine
ödenir. Kişinin ekonomik dummunun müsait
olmaması halinde, idarî para cezasının, ilk taksidinin peşin ödenmesi koşuluyla, bir yıl içinde
ve dört eşit taksit halinde ödenmesine karar
verilebilir. Taksitlerin zamanında ve tam olarak
ödenmemesi halinde, idarî para cezasının kalan
kısmının tamamı tahsil edilir.
(4) Kesinleşen karar, derhal tahsil için
mahallin en büyük mal memuruna verilir. İdarî
para cezası, 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında
Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. Tahsil
edilen idarî para cezasının kanunla belirlenen
bir oranı, ilgili kamu kurum ve kuruluşunun
hesabına aktarılır.
(5) İdarî para cezası tamamen tahsil edil
dikten itibaren en geç bir ay içinde, durum ilgili
kamu kurum ve kuruluşuna bildirilir.
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(7) İdarî para cezası verilmesi kararına
ilişkin tutanakta;
a) Hakkında idarî para cezası verilen
kişinin kimlik ve adresi,
b) İdari para cezası verilmesini gerektiren
kabahat fiili,
c) Bu fiilin işlendiğini ispata yarayacak
bütün deliller,
d) Kararı veren kamu görevlilerinin kim
liği,
açık bir şekilde yazılır. Tutanakta ayrıca,
kabahati oluşturan fiil, işlendiği yer ve zaman
gösterilerek açıklanır.
(8) İdarî para cezaları her takvim yılı
başından geçerli olmak üzere o yıl için
4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul
Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hüküm
leri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden
değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu
suretle idarî para cezasının hesabında bir Yeni
Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fık
ra hükmü, nispi nitelikteki ulan para cezaları
açısından uygulanmaz.
Mülkiyetin kamuya geçirilmesi
MADDE 18.- (1) Kabahatin konusunu
oluşturan veya işlenmesi suretiyle elde edilen
eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine,
ancak kanunda açık hüküm bulunan hallerde
karar verilebilir.
(2) Mülkiyetin kamuya geçirilmesine iliş
kin karar, eşyanın;
a) Kullanılmaz hale getirilmesi,
b) Niteliğinin değiştirilmesi,
c) Ancak belli bir surette kullanılması,
koşullarından birinin yerine getirilmesine
bağlı olarak belli bir süre geciktirilebilir. Belir
lenen süre zarfında koşulun yerine getiril
memesi halinde, eşyanın mülkiyetinin kamuya
geçirilmesine karar verilir.
(3) Mülkiyetin kamuya geçirilmesine iliş
kin karar verilinceye kadar, ilgili kamu kurum

(6) Kabahat dolayısıyla idarî para cezası
veren kamu görevlisi, ilgilinin rıza göstermesi
halinde, bunun tahsilatını derhal kendisi ger
çekleştirir. İdarî para cezasını kanun yoluna
başvurmadan önce ödeyen kişiden bunun dört
te üçü tahsil edilir. Peşin ödeme, kişinin bu
karara karşı kanun yoluna başvurma hakkını et
kilemez.
(7) İdarî para cezalan her takvim yılı başın
dan geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961
tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun
mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca
tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranın
da artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para
cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru
dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelik
teki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.
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Mülkiyetin kamuya geçirilmesi
MADDE 18.- (1) Kabahatin konusunu
oluşturan veya işlenmesi suretiyle elde edilen
eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine,
ancak kanunda açık hüküm bulunan hallerde
karar verilebilir.
(2) Mülkiyetin kamuya geçirilmesine iliş
kin karar, eşyanın;
a) Kullanılmaz hale getirilmesi,
b) Niteliğinin değiştirilmesi,
c) Ancak belli bir surette kullanılması,
Koşullarından birinin yerine getirilmesine
bağlı olarak belli bir süre geciktirilebilir. Belir
lenen süre zarfında koşulun yerine getiril
memesi halinde, eşyanın mülkiyetinin kamuya
geçirilmesine karar verilir.
(3) Mülkiyetin kamuya geçirilmesine iliş
kin karar kesinleşinceye kadar, ilgili kamu
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ve kuruluşu tarafından eşyaya elkonulabileceği
gibi; eşya, kişilerin muhafazasına da bırakılabilir.
(4) Eşyanın mülkiyeti, kanunda açık
hüküm bulunan hallerde ilgili kamu kurum ve
kuruluşuna, aksi takdirde Devlete geçer.
(5) Eşyanın mülkiyetinin kamuya geçiril
mesine karar verilebilmesi için, fail hakkında
idarî para cezası veya başka bir idarî yaptırım
kararı verilmiş olması şart değildir.
(6) Kaim değerin mülkiyetinin kamuya
geçirilmesine de karar verilebilir.
(7) Mülkiyeti kamuya geçirilen eşya, baş
ka suretle değerlendirilmesi mümkün olmazsa
imha edilir.

kurum ve kuruluşu tarafından eşyaya el
konulabileceği gibi; eşya, kişilerin muhafazasına
da bırakılabilir.
(4) Eşyanın mülkiyeti, kanunda açık
hüküm bulunan hallerde ilgili kamu kurum ve
kuruluşuna, aksi takdirde Devlete geçer.
(5) Eşyanın mülkiyetinin kamuya geçiril
mesine karar verilebilmesi için, fail hakkında
idarî para cezası veya başka bir idarî yaptırım
kararı verilmiş olması şart değildir.
(6) Kaim değerin mülkiyetinin kamuya
geçirilmesine de karar verilebilir.
(7) Mülkiyeti kamuya geçirilen eşya, baş
ka suretle değerlendirilmesi mümkün olmazsa
imha edilir.
(8) Mülkiyetin kamuya geçirilmesine iliş
kin karar, kesinleşmesi halinde yerine getirilir.
Saklı tutulan hükümler
MADDE 19.- (1) Diğer kanunlarda
kabahat karşılığında öngörülen belirli bir süre
için;
a) Bir meslek ve sanatın yerine getiril
memesi,
b) İş yerinin kapatılması,
c) Ruhsat veya ehliyetin geri alınması,
d) Kara, deniz veya hava nakil aracının trafik
ten veya seyrüseferden alıkonulması,
Gibi yaptırımlara ilişkin hükümler, ilgili
kanunlarda bu Kanun hükümlerine uygun
değişiklik yapılıncaya kadar saklıdır.
Soruşturma zamanaşımı
MADDE 20.- (1) Soruşturma zamanaşımının
dolması halinde, kabahatten dolayı kişi hakkında
idarî para cezasına karar verilemez.
(2) Soruşturma zamanaşımı süresi;
a) Yüzbin Türk Lirası veya daha fazla
idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde beş,
b) Ellibin Türk Lirası veya daha fazla idarî
para cezasını gerektiren kabahatlerde dört,
c) Yirmibin Türk Lirası veya daha fazla
idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde üç,

Saklı tutulan hükümler
MADDE 19.- (1) Diğer kanunlarda
kabahat karşılığında öngörülen belirli bir süre
için;
a) Bir meslek ve sanatın yerine getiril
memesi,
b) İş yerinin kapatılması,
c) Ruhsat veya ehliyetin geri alınması,
d) Kara, deniz veya hava nakil aracının trafik
ten veya seyrüseferden alıkonulması,
gibi yaptırımlara ilişkin hükümler, ilgili
kanunlarda bu kanun hükümlerine uygun
değişiklik yapılıncaya kadar saklıdır.
Soruşturma zamanaşımı
MADDE 20.- (1) Soruşturma zamanaşımının
dolması halinde, kabahatten dolayı kişi hakkında
idarî para cezasına karar verilemez.
(2) Soruşturma zamanaşımı süresi;
a) Yüzbin Yeni Türk Lirası veya daha faz
la idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde
beş,
b) Ellibin Yeni Türk Lirası veya daha faz
la idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde
dört,
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c) Yirmibin Yeni Türk Lirası veya daha
fazla idarî para cezasını gerektiren kabahatler
de üç,
d) Yirmibin Yeni Türk Lirasına kadar idarî
para cezasını gerektiren kabahatlerde iki,
yıldır.
(3) Nispî idarî para cezasını gerektiren
kabahatlerde zamanaşımı süresi beş yıldır.
(4) Zamanaşımı süresi, kabahate ilişkin
tanımdaki fiilin işlenmesiyle veya neticenin
gerçekleşmesiyle işlemeye başlar.
(5) Kabahati oluşturan fiilin aynı zamanda
suç oluşturması halinde, suça ilişkin dava
zamanaşımı hükümleri uygulanır.
Yerine getirme zamanaşımı
MADDE 21.- (1) Yerine getirme zaman
aşımının dolması halinde, idarî para cezasına
ilişkin karar artık yerine getirilemez.
(2) Yerine getirme zamanaşımı süresi;
a) Ellibin Yeni Türk Lirası veya daha faz
la idarî para cezasına karar verilmesi halinde
beş,
b) Yirmibin Yeni Türk Lirası veya daha
fazla idarî para cezasına karar verilmesi halin
de dört,
c) Onbin Yeni Türk Lirası veya daha fazla
idarî para cezasına karar verilmesi halinde üç,
d) Onbin Yeni Türk Lirasından az idarî
para cezasına karar verilmesi halinde iki,
yıldır.
(3) Zamanaşımı süresi, karar tarihinden
itibaren işlemeye başlar.
(4) Kanun hükmü gereği olarak idarî yap
tırımın yerine getirilmesine başlanamaması
veya
yerine
getirilememesi
halinde
zamanaşımı işlemez.
Tekerrür
MADDE 22.- (1) İdarî para cezasına iliş
kin karar verildikten sonra aynı kabahatin tek
rar işlenmesi halinde tekerrür hükümleri uy
gulanır. Bir kabahati oluşturan farklı seçimlik

d) Yirmibin Türk Lirasına kadar idarî para
cezasını gerektiren kabahatlerde iki,
Yıldır.
(3) Nispî idarî para cezasını gerektiren
kabahatlerde zamanaşımı süresi sekiz yıldır.
(4) Zamanaşımı süresi, kabahate ilişkin
tanımdaki fiilin işlenmesiyle veya neticenin
gerçekleşmesiyle işlemeye başlar.
(5) Kabahati oluşturan fiilin aynı zamanda
suç oluşturması halinde, suça ilişkin dava
zamanaşımı hükümleri uygulanır.
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Yerine getirme zamanaşımı
MADDE 21.- (1) Yerine getirme zaman
aşımının dolması halinde, idarî para cezasına
ilişkin karar artık yerine getirilemez.
(2) Yerine getirme zamanaşımı süresi;
a) Ellibin Türk Lirası veya daha fazla idarî
para cezasına karar verilmesi halinde yedi,
b) Yirmibin Türk Lirası veya daha fazla
idarî para cezasına karar verilmesi halinde beş,
c) Onbin Türk Lirası veya daha fazla idarî
para cezasına karar verilmesi halinde dört,
d) Onbin Türk Lirasından az idarî para
cezasına karar verilmesi halinde üç,
Yıldır.
(3) Mülkiyetin kamuya geçirilmesine iliş
kin zamanaşımı süresi on yıldır.
(4) Zamanaşımı süresi, kararın kesinleş
mesi tarihinden itibaren işlemeye başlar.
(5) Kanun hükmü gereği olarak idarî yap
tırımın yerine getirilmesine başlanamaması
veya yerine getirilememesi halinde zamanaşımı
işlemez.
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hareketlerin işlenmesi halinde de, aynı
kabahatin varlığı kabul edilir.
(2) Tekerrür halinde, idarî para cezası yarı
oranında artırılır.
(3) İdarî para cezasının tamamen yerine
getirilmesinden itibaren üç yıl geçtikten sonra
işlenen kabahat açısından, önceki kabahat,
tekerrüre esas teşkil etmez.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Karar Verme Yetkisi
İdarî yaptırım kararı verme yetkisi
MADDE 23.- (1) Kabahat dolayısıyla
idarî yaptırım kararı vermeye ilgili kanunda
açıkça gösterilen idarî kurul, makam veya
kamu görevlileri yetkilidir.
(2) Kanunda açık hüküm bulunmayan hal
lerde, ilgili kamu kurum ve kuruluşunun en üst
amiri konumundaki kişi bu konuda yetkilidir.
(3) İdarî kurul, makam veya kamu görev
lileri, ancak ilgili kamu kurum ve kuruluşunun
görev alanına giren yerlerde işlenen kabahatler
dolayısıyla idarî yaptırım kararı vermeye yet
kilidir.
(4) 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza
Muhakemesi Kanununun yer bakımından yetki
kuralları kabahatler açısından da geçerlidir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Karar Verme Yetkisi ve Kanun Yollan
İdarî yaptırım kararı verme yetkisi
MADDE 22.- (1) Kabahat dolayısıyla
idarî yaptırım kararı vermeye ilgili kanunda
açıkça gösterilen idarî kurul, makam veya
kamu görevlileri yetkilidir.
(2) Kanunda açık hüküm bulunmayan hal
lerde, ilgili kamu kurum ve kuruluşunun en üst
amiri bu konuda yetkilidir.
(3) İdarî kurul, makam veya kamu görev
lileri, ancak ilgili kamu kurum ve kuruluşunun
görev alanına giren yerlerde işlenen kabahatler
dolayısıyla idarî yaptırım kararı vermeye yet
kilidir.
(4) 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza
Muhakemesi Kanununun yer bakımından yetki
kuralları kabahatler açısından da geçerlidir.
Cumhuriyet savcısının karar verme yetkisi
MADDE 23.- (1) Cumhuriyet savcısı, kanun
da açıkça hüküm bulunan hallerde bir kabahat
dolayısıyla idarî yaptırım karan vermeye yetkilidir.
(2) Bir suç dolayısıyla başlatılan soruştur
ma kapsamında bir kabahatin işlendiğini öğren
mesi halinde, Cumhuriyet savcısı durumu ilgili
kamu kurum ve kuruluşuna bildirebileceği gibi,
kendisi de idarî yaptırım kararı verebilir.
(3) Soruşturma konusu fiilin kabahat oluş
turduğunun anlaşılması halinde, Cumhuriyet
savcısı bu nedenle idarî yaptırım kararı verir.
Ancak, bunun için, ilgili kamu kurum ve
kuruluşu tarafından idarî yaptırım kararı veril
memiş olması gerekir.
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Mahkemenin karar verme yetkisi
MADDE 24.- (1) Kovuşturma konusu
fiilin kabahat oluşturduğunun anlaşılması
halinde, mahkeme tarafından idarî yaptırım
kararı verilir.
İdarî yaptırım kararı
MADDE 25.- (1) İdarî yaptırım kararına
ilişkin tutanakta;
a) Hakkında idarî yaptırım kararı verilen
kişinin kimlik ve adresi,
b) İdarî yaptırım kararı verilmesini gerek
tiren kabahat fiili,
c) Bu fiilin işlendiğini ispata yarayacak
bütün deliller,
d) Karar tarihi ve kararı veren kamu
görevlilerinin kimliği,
Açık bir şekilde yazılır. Tutanakta, ayrıca
kabahati oluşturan fiil, işlendiği yer ve zaman
gösterilerek açıklanır.
Kararların tebliği
MADDE 26.- (1) İdarî yaptırım kararı,
11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat
Kanunu hükümlerine göre ilgili kişiye tebliğ
edilir. Tebligat metninde bu karara karşı baş
vurulabilecek kanun yolu, mercii ve süresi açık
bir şekilde belirtilir.
(2) İdarî yaptırım kararının ilgili gerçek
kişinin huzurunda verilmesi halinde, tutanakta
bu husus açıkça belirtilir. Bu karara karşı baş
vurabileceği kanun yolu, mercii ve süresine
ilişkin olarak bilgilendirildikten sonra, kişinin
karar tutanağını imzalaması istenir. İmzadan
kaçınılması halinde, bu durum tutanakta açıkça
belirtilir. Karar tutanağının bir örneği kişiye
verilir.
(3) Tüzel kişi hakkında verilen idarî yap
tırım kararlan her halde ilgili tüzel kişiye tebliğ
edilir.
Başvuru yolu
MADDE 27.- (1) İdarî para cezası ve mül
kiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idarî yap-
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tırım kararına karşı, kararın tebliği veya tefhimi
tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde,
sulh ceza mahkemesine başvurulabilir. Bu süre
içinde başvurunun yapılmamış olması halinde,
idarî yaptırım kararı kesinlesin
(2) Mücbir sebebin varlığı dolayısıyla bu
sürenin geçirilmiş olması halinde, bu sebebin
ortadan kalktığı tarihten itibaren en geç yedi
gün içinde karara karşı başvuruda bulunulabilir.
Bu başvuru, kararın kesinleşmesini engellemez;
ancak, mahkeme yerine getirmeyi durdurabilir.
(3) Başvuru, bizzat, kanuni temsilci veya
avukat tarafından sulh ceza mahkemesine
verilecek bir dilekçe ile yapılır. Başvuru dilek
çesi, iki nüsha olarak verilir.
(4) Başvuru dilekçesinde, idarî yaptırım
kararına ilişkin bilgiler, bu karara karşı ileri
sürülen deliller açık bir şekilde gösterilir. Dilek
çede ayrıca, başvurunun süresinde yapılmasını en
gelleyen mücbir sebep dayanaklanyla gösterilir.
(5) İdarî yaptırım kararının mahkeme
tarafından verilmesi halinde, bu madde hükmü
uygulanmaz.
Başvurunun incelenmesi
MADDE 28.- (1) Başvuru üzerine mah
kemece yapılan ön inceleme sonucunda;
a) Yetkili olmadığının anlaşılması halinde,
dosyanın yetkili sulh ceza mahkemesine gön
derilmesine,
b) Başvurunun süresi içinde yapılmadığının,
başvuru konusu idarî yaptırım kararının sulh ceza
mahkemesinde incelenebilecek kararlardan ol
madığının veya başvuranın buna hakkı bulun
madığının anlaşılması halinde, bu nedenlerle
başvurunun reddine,
c) (a) ve (b) bentlerinde sayılan nedenlerin
bulunmaması halinde, başvurunun usulden
kabulüne,
Karar verilir.
(2) Başvurunun usulden kabulü halinde,
mahkeme dilekçenin bir örneğini ilgili kamu
kurum ve kuruluşuna tebliğ eder.
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(3) İlgili kamu kurum ve kuruluşu, baş
vuru dilekçesinin tebliği tarihinden itibaren en
geç onbeş gün içinde mahkemeye cevap verir.
Başvuru konusu idarî yaptırıma ilişkin işlem
dosyasının tamamının bir örneği, cevap dilek
çesi ile birlikte mahkemeye verilir. Mahkeme,
işlem dosyasının aslını da ilgili kamu kurum ve
kuruluşundan isteyebilir. Cevap dilekçesi, idarî
yaptırım kararına karşı başvuruda bulunan kişi
sayısından bir fazla nüsha olarak verilir.
(4) Mahkeme, başvuruda bulunan kişilere
cevap dilekçesinin bir örneğini tebliğ eder;
talep üzerine veya re'sen tarafları çağırarak bel
li bir gün ve saatte dinleyebilir. Dinleme için
belirlenen günle tebligatın yapılacağı gün
arasında en az bir haftalık zaman olmasına dik
kat edilir. Dinleme sırasında taraflar veya
avukatları hazır bulunur. Mazeretsiz olarak
hazır bulunmama, yokluklarında karar veril
mesine engel değildir. Bu husus, tebligat
yazısında açıkça belirtilir.
(5) Ceza Muhakemesi Kanununun tanık
lığa, bilirkişi incelemesine ve keşfe ilişkin
hükümleri, bu başvuru ile ilgili olarak da uy
gulanır.
(6) Dinlemede sırasıyla; hazır bulunan
başvuru sahibi ve avukatı, ilgili kamu kurum ve
kuruluşunun temsilcisi, varsa tanıklar dinlenir,
bilirkişi raporu okunur, diğer deliller ortaya
konulur.
(7) Mahkeme, ilgilileri dinledikten ve
bütün delilleri ortaya koyduktan sonra, aleyhin
de idarî yaptırım kararı verilen ve hazır
bulunan tarafa son sözünü sorar. Son söz hakkı,
aleyhinde idarî yaptırım karan verilen tarafın
kanunî temsilcisi veya avukatı tarafından da
kullanılabilir. Mahkeme son kararını hazır
bulunan tarafların huzurunda açıklar.
(8) Mahkeme, son karar olarak, idarî yap
tırım kararının;
a) Hukuka uygun olması nedeniyle, "baş
vurunun reddine",
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b) Hukuka aykırı olması nedeniyle, "idari
yaptırım kararının kaldırılmasına",
Karar verir.
(9) İkibin Türk Lirası dahil idarî para
cezalarına karşı başvuru üzerine verilen karar
lar kesindir.
İtiraz yolu
MADDE 29.- (1) Mahkemenin verdiği son
karara karşı, yargı çevresinde yer aldığı ağır
ceza mahkemesine itiraz edilebilir. Bu itiraz,
kararın tebliği tarihten itibaren en geç yedi gün
içinde yapılır.
(2) İtirazla ilgili karar dosya üzerinden in
celeme yapılarak verilir.
(3) Mahkeme, her bir itirazla ilgili olarak
"itirazın kabulüne" veya "itirazın reddine"
karar verir.
(4) Mahkemenin verdiği karar taraflara
tebliğ edilir. Vekil olarak avukatla temsil edil
me halinde, ayrıca taraflara tebligat yapılmaz.
(5) İdarî yaptırım kararının ağır ceza mah
kemesi tarafından verilmesi halinde, bu karara
karşı itiraz mercii en yakın ağır ceza mah
kemesidir.
Vazgeçme ve kabul
MADDE 30.- (1) Kanun yoluna başvuran
kişi, bu konuda karar verilinceye kadar baş
vurusundan vazgeçebilir. Vazgeçme halinde,
bir daha aynı konuda başvuruda bulunulamaz.
(2) İlgili kamu kurum ve kuruluşu da,
mahkeme tarafından karar verilinceye kadar
kanun yolu başvurusunu kabul ederek idarî
yaptırım kararını geri alabilir.
Masrafların ve vekalet ücretinin öden
mesi
MADDE 31.- (1) İdarî yaptırım kararına
karşı kanun yoluna başvurulması harca tabi
değildir.
(2) Kanun yoluna başvuru dolayısıyla
oluşan bütün masraflar ve vekalet ücreti, baş
vurusu veya savunması reddedilen tarafça ödenir.
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İKİNCİ KISIM
Çeşitli Kabahatler
Emre aykırı davranış
MADDE 24.- (1) Yetkili makamlar
tarafından adlî işlemler nedeniyle ya da kamu
güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın
korunması amacıyla, hukuka uygun olarak
verilen emre aykırı hareket eden kişiye yüz
Yeni Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu
cezaya emri veren makam tarafından karar
verilir.
(2) Bu madde, ancak ilgili kanunda açıkça
hüküm bulunan hallerde uygulanabilir.
(3) 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk
Ceza Kanununun 526 ncı maddesine diğer
kanunlarda yapılan yollamalar, bu maddeye
yapılmış sayılır.
Dilencilik
MADDE 25.- (1) Dilencilik yapan kişiye,
yüz Yeni Türk Lirası idarî para cezası verilir.
Ayrıca, dilencilikten elde edilen gelire elkonularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine
karar verilir.
(2) Bu kabahat dolayısıyla idarî para
cezasına ve elkoymaya kolluk veya belediye
zabıta görevlileri, mülkiyetin kamuya geçiril
mesine mülkî amir veya belediye encümeni
karar verir.
Kumar
MADDE 26.- (1) Kumar oynayan kişiye,
yüz Yeni Türk Lirası idarî para cezası verilir.
Ayrıca, kumardan elde edilen gelire elkonularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine
karar verilir.
(2) Bu kabahat dolayısıyla idarî para
cezasına ve elkoymaya kolluk görevlileri, mül
kiyetin kamuya geçirilmesine mülkî amir karar
verir.
Sarhoşluk
MADDE 27.- (1) Sarhoş olarak baş
kalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde

İKİNCİ KISIM
Çeşitli Kabahatler
Emre aykırı davranış
MADDE 32.- (1) Yetkili makamlar
tarafından adlî işlemler nedeniyle ya da kamu
güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın
korunması amacıyla, hukuka uygun olarak
verilen emre aykırı hareket eden kişiye yüz
Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu cezaya
emri veren makam tarafından karar verilir.
(2) Bu madde, ancak ilgili kanunda açıkça
hüküm bulunan hallerde uygulanabilir.
(3) 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk
Ceza Kanununun 526 ncı maddesine diğer
kanunlarda yapılan yollamalar, bu maddeye
yapılmış sayılır.
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Dilencilik
MADDE 33.- (1) Dilencilik yapan kişiye,
elli Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca,
dilencilikten elde edilen gelire elkonularak
mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir.
(2) Bu kabahat dolayısıyla idarî para
cezasına ve elkoymaya kolluk veya belediye
zabıta görevlileri, mülkiyetin kamuya geçiril
mesine mülkî amir veya belediye encümeni
karar verir.
Kumar
MADDE 34.- (1) Kumar oynayan kişiye,
yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca,
kumardan elde edilen gelire elkonularak mül
kiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir.
(2) Bu kabahat dolayısıyla idarî para
cezasına ve elkoymaya kolluk görevlileri, mül
kiyetin kamuya geçirilmesine mülkî amir karar
verir.
Sarhoşluk
MADDE 35.- (1) Sarhoş olarak baş
kalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde
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davranışlarda bulunan kişiye, kolluk görevlileri
tarafından elli Yeni Türk Lirası idari para
cezası verilir. Kişi, ayrıca sarhoşluğun etkisi
geçinceye kadar kontrol altında tutulur.
Gürültü
MADDE 28.- (1) Başkalarının huzur ve
sükununu bozacak şekilde gürültüye neden
olan kişiye, elli Yeni Türk Lirası idarî para
cezası verilir.
(2) Bu fiilin bir ticarî işletmenin faaliyeti
çerçevesinde işlenmesi halinde, işletme sahibi
gerçek veya tüzel kişiye bin Yeni Türk Lirasın
dan beşbin Yeni Türk Lirasına kadar idarî para
cezası verilir.
(3) Bu kabahat dolayısıyla idarî para
cezasına kolluk veya belediye zabıta görevlileri
karar verir.

davranışlarda bulunan kişiye, kolluk görevlileri
tarafından elli Türk Lirası idarî para cezası
verilir. Kişi, ayrıca sarhoşluğun etkisi geçin
ceye kadar kontrol altında tutulur.
Gürültü
MADDE 36.- (1) Başkalarının huzur ve
sükununu bozacak şekilde gürültüye neden
olan kişiye, elli Türk Lirası idarî para cezası
verilir.
(2) Bu fiilin bir ticarî işletmenin faaliyeti
çerçevesinde işlenmesi halinde, işletme sahibi
gerçek veya tüzel kişiye bin Türk Lirasından
beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası
verilir.
(3) Bu kabahat dolayısıyla idarî para
cezasına kolluk veya belediye zabıta görevlileri
karar verir.
Rahatsız etme
MADDE 37.- (1) Mal veya hizmet satmak
için başkalarını rahatsız eden kişi, elli Türk
Lirası idarî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Bu kabahat dolayısıyla idarî para
cezası vermeye kolluk veya belediye zabıta
görevlileri yetkilidir.
İşgal
MADDE 38.- (1) Yetkili makamların açık
ve yazılı izni olmaksızın, meydan, cadde,
sokak veya yayaların gelip geçtiği kaldırımları
işgal eden veya buralarda mal satışa arzeden
kişiye, belediye zabıta görevlileri tarafından el
li Türk Lirası idarî para cezası verilir.
(2) Yetkili makamların açık ve yazılı izni
olmaksızın, meydan, cadde, sokak veya
yayaların gelip geçtiği kaldırımlar üzerine in
şaat malzemesi yığan kişiye, belediye zabıta
görevlileri tarafından yüz Türk Lirasından beş
yüz Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.
(3) Özel kanunlardaki hükümler saklıdır.
Tütün mamullerinin tüketilmesi
MADDE 39.- (1) Kamu hizmet binalarının
kapalı alanlarında tütün mamulü tüketen kişiye,

İşgal
MADDE 29.- (T) Yetkili makamların açık
ve yazılı izni olmaksızın, meydan, cadde,
sokak veya yayaların gelip geçtiği kaldırımları
işgal eden veya buralarda mal satışa arzeden
kişiye, belediye zabıta görevlileri tarafından
yüz Yeni Türk Lirası idarî para cezası verilir.
(2) Yetkili makamların açık ve yazılı izni
olmaksızın, meydan, cadde, sokak veya
yayaların gelip geçtiği kaldırımlar üzerine in
şaat malzemesi yığan kişiye, belediye zabıta
görevlileri tarafından yüz Yeni Türk Lirasından
beşyüz Yeni Türk Lirasına kadar idarî para
cezası verilir.
Tütün mamullerinin tüketilmesi
MADDE 30.- (1) Kamu hizmet binalarının
kapalı alanlarında tütün mamulü tüketen kişiye,
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ilgili idarî birim amirinin yetkili kıldığı kamu
görevlileri tarafından yirmi Yeni Türk Lirası
idarî para cezası verilir.
(2) Toplu taşıma araçlarında tütün mamulü
tüketen kişiye, yirmi Yeni Türk Lirası idarî
para cezası verilir. Kabahatin özel hukuk
kişileri tarafından işletilen toplu taşıma araç
larında işlenmesi halinde, bu ceza ilk baş
vurulan kolluk birim yetkilileri tarafından
verilir. Kamuya ait toplu taşıma araçlarında iş
lenmesi halinde idarî para cezası verme yetkisi
bakımından birinci fıkra hükmü uygulanır.
(3) Özel hukuk kişilerine ait olan ve her
kesin girebileceği binaların kapalı alanlarında,
tütün mamullerinin tüketilemeyeceğini belirtir
açık bir işarete yer verilmesine rağmen, bu
yasağa aykırı hareket eden kişiye, yirmi Yeni
Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu ceza,
şikâyet üzerine en yakın kolluk birimi yet
kililerince verilir.

ilgili idarî birim amirinin yetkili kıldığı kamu
görevlileri tarafından elli Türk Lirası idarî para
cezası verilir. Bu fıkra hükmü, tütün mamulü
tüketilmesine tahsis edilen alanlarda uygulan
maz.
(2) Toplu taşıma araçlarında tütün mamulü
tüketen kişiye, elli Türk Lirası idarî para cezası
verilir. Kabahatin özel hukuk kişileri tarafından
işletilen toplu taşıma araçlarında işlenmesi
halinde, bu ceza ilk başvurulan kolluk birim
yetkilileri tarafından verilir. Kamuya ait toplu
taşıma araçlarında işlenmesi halinde idarî para
cezası verme yetkisi bakımından birinci fıkra
hükmü uygulanır.
(3) Özel hukuk kişilerine ait olan ve her
kesin girebileceği binaların kapalı alanlarında,
tütün mamullerinin tüketilemeyeceğini belirtir
açık bir işarete yer verilmesine rağmen, bu
yasağa aykırı hareket eden kişiye, elli Türk Lirası
idarî para cezası verilir. Bu ceza, şikâyet üzerine
en yakın kolluk birimi yetkililerince verilir.
Hayvanlara eziyet etme
MADDE 40.- (1) Hayvanlara eziyet eden
kişiye yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.
Kabahatin konusunu oluşturan ve kişinin mül
kiyetinde bulunan evcil hayvan, ayrıca
muhafaza altına alınabilir. Muhafaza altına
alınmasına karar verilen hayvan, muhafaza ve
bakım için bir başkasına teslim edilebilir.
Muhafaza ve bakım için yapılan masraflar hay
van sahibinden tahsil edilir.
(2) Sahibinin hayvan üzerindeki bakım ve
gözetim yükümlülüğünün gereklerine uygun
davranacağının beklenemediği hallerde, hay
vanla ilgili olarak mülkiyetin kamuya geçiril
mesine karar verilir.
(3) Bu kabahat dolayısıyla idarî para
cezasına ve muhafaza altına almaya köy muh
tarı, kolluk veya belediye zabıta görevlileri,
mülkiyetin kamuya geçirilmesine mülkî amir
veya belediye encümeni karar verir.

Hayvanlara eziyet etme
MADDE 31.- (1) Hayvanlara eziyet eden
kişiye yüz Yeni Türk Lirası idarî para cezası
verilir. Kabahatin konusunu oluşturan ve
kişinin mülkiyetinde bulunan evcil hayvan, ay
rıca muhafaza altına alınır. Muhafaza altına
alınmasına karar verilen hayvan, muhafaza ve
bakım için bir başkasına teslim edilebilir.
Muhafaza ve bakım için yapılan masraflar hay
van sahibinden tahsil edilir.
(2) Sahibinin hayvan üzerindeki bakım ve
gözetim yükümlülüğünün gereklerine uygun
davranacağının beklenemediği hallerde, hay
vanla ilgili olarak mülkiyetin kamuya geçiril
mesine karar verilir.
(3) Bu kabahat dolayısıyla idarî para
cezasına ve muhafaza altına almaya muhtar,
kolluk veya belediye zabıta görevlileri, mül
kiyetin kamuya geçirilmesine mülkî amir veya
belediye encümeni karar verir.
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Kimliği bildirmeme
MADDE 32.- (1) Görevle bağlantılı olarak
sorulması halinde, kamu görevlisine kimliği
veya adresiyle ilgili bilgi vermekten kaçınan
veya gerçeğe aykırı beyanda bulunan kişiye bu
görevli tarafından yüz Yeni Türk Lirası idarî
para cezası verilir.
(2) Açıklamada bulunmaktan kaçınması
veya gerçeğe aykırı beyanda bulunması
dolayısıyla kimliği belirlenemeyen kişi
tutularak durumdan derhal Cumhuriyet savcısı
haberdar edilir. Bu kişi, kimliği açık bir şekilde
anlaşılmcaya kadar, gözaltına alınır ve gerekir
se tutuklanır. Gözaltına ve tutuklamaya karar
verme yetkisi ve usulü bakımından Ceza
Muhakemesi Kanunu hükümleri uygulanır.
(3) Kişinin kimliğinin belirlenmesi durumun
da, bu nedenle gözaltına alınma veya tutuklan
ma haline derhal son verilir.
Çevreyi kirletme
MADDE 33.- (1) Evsel atık ve artıkları,
bunların toplanmasına veya depolanmasına öz
gü yerler dışına atan kişiye yüz Yeni Türk
Lirası idarî para cezası verilir. Bireysel atık ve
artıkların atılması halinde de bu fıkra hükmü
uygulanır.
(2) Fiilin yemek pişirme ve servis yerlerin
de işlenmesi halinde, işletme sahibi gerçek
veya tüzel kişiye beşyüz Yeni Türk Lirasından
beşbin Yeni Türk Lirasına kadar idarî para
cezası verilir.
(3) Hayvan kesimine tahsis edilen yerler
dışında hayvan kesen veya kesilen hayvan atık
larını sokağa veya kamuya ait sair bir alana
bırakan kişiye, yüz Yeni Türk Lirası idarî para
cezası verilir.
(4) İnşaat atık ve artıklarını bunların top
lanmasına veya depolanmasına özgü yerler
dışına atan kişiye yüz Yeni Türk Lirasından üçbin Yeni Türk Lirasına kadar idarî para cezası
verilir. İnşaat faaliyetinin bir tüzel kişi adına

Kimliği bildirmeme
MADDE 41.- (1) Görevle bağlantılı olarak
sorulması halinde, kamu görevlisine kimliği
veya adresiyle ilgili bilgi vermekten kaçınan
veya gerçeğe aykırı beyanda bulunan kişiye bu
görevli tarafından elli Türk Lirası idarî para
cezası verilir.
(2) Açıklamada bulunmaktan kaçınması
veya gerçeğe aykırı beyanda bulunması
dolayısıyla kimliği belirlenemeyen kişi
tutularak durumdan derhal Cumhuriyet savcısı
haberdar edilir. Bu kişi, kimliği açık bir şekilde
anlaşılmcaya kadar, gözaltına alınır ve gerekir
se tutuklanır. Gözaltına ve tutuklamaya karar
verme yetkisi ve usulü bakımından Ceza
Muhakemesi Kanunu hükümleri uygulanır.
(3) Kişinin kimliğinin belirlenmesi durumun
da, bu nedenle gözaltına alınma veya tutuklan
ma haline derhal son verilir.
Çevreyi kirletme
MADDE 42.- (1) Evsel atık ve artıkları,
bunların toplanmasına veya depolanmasına öz
gü yerler dışına atan kişiye yirmi Türk Lirası
idari para cezası verilir. Bireysel atık ve artık
ların atılması halinde de bu fıkra hükmü uy
gulanır.
(2) Fiilin yemek pişirme ve servis yerlerin
de işlenmesi halinde, işletme sahibi gerçek
veya tüzel kişiye beşyüz Türk Lirasından beş
bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.
(3) Hayvan kesimine tahsis edilen yerler
dışında hayvan kesen veya kesilen hayvan atık
larını sokağa veya kamuya ait sair bir alana
bırakan kişiye, elli Türk Lirası idarî para cezası
verilir.
(4) İnşaat atık ve artıklarını bunların top
lanmasına veya depolanmasına özgü yerler
dışına atan kişiye yüz Türk Lirasından üçbin
Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. İn
şaat faaliyetinin bir tüzel kişi adına yürütülmesi
halinde, bu tüzel kişi hakkında verilecek idarî
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yürütülmesi halinde, bu tüzel kişi hakkında
verilecek idarî para cezasının üst sınırı beşbin
Yeni Türk Lirasıdır. Bu atık ve artıkların kal
dırılmasına ilişkin masraf da ayrıca kişiden tah
sil edilir.
(5) Kullanılamaz hale gelen veya ihtiyaç
fazlası ev eşyasını bunların toplanmasına iliş
kin olarak belirlenen günün dışında sokağa
veya kamuya ait sair bir yere bırakan kişiye el
li Yeni Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu
eşyasının toplanması hususunda belediye
tarafından belirli aralıklarla yılda üç günden az
olmamak üzere belirlenen günler önceden uy
gun araçlarla ilân olunur.
(6) Kullanılamaz hale gelen motorlu kara
veya deniz nakil araçlarını ya da bunların
mütemmim cüzlerini sokağa veya kamuya ait
sair bir yere bırakan kişiye ikiyüzelli Yeni Türk
Lirası idarî para cezası verilir. Bunların kal
dırılmasına ilişkin masraf da kişiden ayrıca tah
sil edilir.
(7) Bu kabahatler dolayısıyla idarî para
cezasına belediye zabıta görevlileri karar verir.
(8) Bu kabahatler dolayısıyla meydana
gelen kirliliğin kişi tarafından derhal gideril
mesi halinde, idarî para cezasına karar veril
meyebilir.

para cezasının üst sınırı beşbin Türk Lirasıdır.
Bu atık ve artıkların kaldırılmasına ilişkin mas
raf da ayrıca kişiden tahsil edilir.
(5) Kullanılamaz hale gelen veya ihtiyaç
fazlası ev eşyasını bunların toplanmasına iliş
kin olarak belirlenen günün dışında sokağa
veya kamuya ait sair bir yere bırakan kişiye el
li Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu eş
yasının toplanması hususunda belediye tarafın
dan belirli aralıklarla yılda üç günden az ol
mamak üzere belirlenen günler önceden uygun
araçlarla ilân olunur.
(6) Kullanılamaz hale gelen motorlu kara
veya deniz nakil araçlarını ya da bunların
mütemmim cüzlerini sokağa veya kamuya ait
sair bir yere bırakan kişiye ikiyüzelli Türk
Lirası idarî para cezası verilir. Bunların kal
dırılmasına ilişkin masraf da kişiden ayrıca tah
sil edilir.
(7) Bu kabahatler dolayısıyla idarî para
cezasına belediye zabıta görevlileri karar verir.
(8) Bu kabahatler dolayısıyla meydana
gelen kirliliğin kişi tarafından derhal gideril
mesi halinde, idarî para cezasına karar veril
meyebilir.
(9) Bu madde hükümleri, belediye sınırları
içinde uygulanır.
(10) Özel kanunlardaki hükümler saklıdır.
Afiş asma
MADDE 43.- (1) Meydanlara veya park
lara, cadde veya sokak kenarlarındaki kamuya
ait duvar veya alanlara, rızası olmaksızın özel
kişilere ait alanlara bez, kâğıt ve benzeri afiş ve
ilân asan kişiye, yüz Türk Lirasından üçbin
Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.
Aynı içerikteki afiş ve ilânlar, tek fiil sayılır.
(2) Birinci fıkra hükmü, yetkili makamlar
dan alınan açık ve yazılı izne dayalı olarak
asılan afiş ve ilânlar açısından uygulanmaz. Bu
izinde, afiş ve ilânın asılacağı zaman dilimi
açık bir şekilde gösterilir. Bu afiş ve ilânlar izin

Afiş asma
MADDE 34.- (1) Meydanlara veya park
lara, cadde veya sokak kenarlarındaki kamuya
ait duvar veya alanlara, rızası olmaksızın özel
kişilere ait alanlara bez, kâğıt ve benzeri afiş ve
ilân asan kişiye, yüz Yeni Türk Lirasından üçbin Yeni Türk Lirasına kadar idarî para cezası
verilir. Aynı içerikteki afiş ve ilânlar, tek fiil
sayılır.
(2) Birinci fıkra hükmü, yetkili makamlar
dan alınan açık ve yazılı izne dayalı olarak
asılan afiş ve ilânlar açısından uygulanmaz. Bu
izinde, afiş ve ilânın asılacağı zaman dilimi
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açık bir şekilde gösterilir. Bu afiş ve ilânlar izin
verilen gerçek veya tüzel kişi tarafından bu
sürenin dolmasını müteakip derhal toplatılır.
Toplatma yükümlülüğüne aykırı hareket edil
mesi halinde, birinci fıkra hükmüne göre idarî
para cezası verilir.
(3) Bu afiş ve ilânların kaldırılmasına iliş
kin masraflar da ilgili kişilerden ayrıca tahsil
edilir.
(4) Bu kabahatler dolayısıyla idarî para
cezasına belediye zabıta görevlileri karar verir.
(5) Bu madde hükmü, seçim döneminde
asılan afiş ve ilânlarla ilgili olarak uygulanmaz.
Ruhsatsız av tüfeği taşıma
MADDE 35.- (1) Ruhsatsız olarak bulun
durulan av tüfeğini park, meydan, cadde veya
sokaklarda görünür bir şekilde taşıyan kişiye,
kolluk tarafından yüz Yeni Türk Lirası idarî
para cezası verilir.

verilen gerçek veya tüzel kişi tarafından bu
sürenin dolmasını müteakip derhal toplatılır.
Toplatma yükümlülüğüne aykırı hareket edil
mesi halinde, birinci fıkra hükmüne göre idarî
para cezası verilir.
(3) Bu afiş ve ilânların kaldırılmasına iliş
kin masraflar da ilgili kişilerden ayrıca tahsil
edilir.
(4) Bu kabahatler dolayısıyla idarî para
cezasına, kolluk veya belediye zabıta görev
lileri karar verir.
(5) Özel kanunlardaki hükümler saklıdır.
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Silah taşıma
MADDE 44.- (1) Yetkili makamlardan
ruhsat almaksızın kanuna göre yasak olmayan
silahları park, meydan, cadde veya sokaklarda
görünür bir şekilde taşıyan kişiye, kolluk
tarafından elli Türk Lirası idarî para cezası
verilir.
GEÇİCİ MADDE 1.- (1) Bu Kanunda
geçen "Türk Lirası" ibaresi karşılığında, uy
gulamada, 28.1.2004 tarihli ve 5083 sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hak
kında Kanun hükümlerine göre ülkede tedavül
de bulunan para "Yeni Türk Lirası" olarak adlandırıldığı sürece, bu ibare kullanılır.
GEÇİCİ MADDE 2.- (1) Bu Kanun
hükümleri, yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla
idare mahkemelerinde dava açılarak iptali is
tenen idarî yaptırım kararları hakkında uy
gulanmaz.
GEÇİCİ MADDE 3.- (1) Daha önce veril
miş olan idarî para cezasına ilişkin kararlara
karşı henüz iptal davası açılmamış olmakla bir
likte dava açma süresinin geçmemiş olması
halinde, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren onbeş gün içinde 27 nci madde hüküm
lerine göre sulh ceza mahkemesine başvuruda
bulunulabilir.
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Yürürlük
MADDE 36.- (1) Bu Kanun 1.4.2005
tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 37.- (1) Bu Kanun hükümlerini
Bakanlar Kurulu yürütür.

Yürürlük
MADDE 45.- (1) Bu Kanun 1 Nisan 2005
tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 46.- (1) Bu Kanun hükümlerini
Bakanlar Kurulu yürütür.

Recep Tayyip Erdoğan
Başbakan
Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.
A. Gül
Devlet Bakanı
B. Atalay
Devlet Bakanı V.
A. Aksu
Millî Savunma Bakanı
M. V. Gönül
Millî Eğitim Bakanı
H. Çelik
Ulaştırma Bakanı
B. Yıldırım
Sanayi ve Ticaret Bakanı
A. Coşkun

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.
A. Şener
Devlet Bakanı
A. Babacan
Devlet Bakanı
K. Tüzmen
İçişleri Bakanı
A. Aksu
Bayındırlık ve İskân Bakanı
Z. Ergezen
Tarım ve Köyişleri Bakanı
S. Güçlü
En. ve Tab. Kay. Bakanı
M. H. Güler
Çevre ve Orman Bakanı
O. Pepe
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Devlet Bak. ve Başb. Yrd.
M. A. Şahin
Devlet Bakanı
M. Aydın
Adalet Bakanı
C. Çiçek
Maliye Bakanı
K. Unakıtan
Sağlık Bakanı
R. Akdağ
Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı
M. Başesgioğlu
Kültür ve Turizm Bakanı
A.Koç
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İğdır Milletvekili Dursun Akdemir ve 45 Milletvekili,
Eskişehir Milletvekili Cevdet SeM ve 23 Milletvekili ile Konya
Milletvekili Orhan Erdem ve 45 Milletvekilinin, Çocukları
Sokağa Düşüren Nedenlerle Sokak Çocuklarının Sorunlarının
Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi
Amacıyla Anayasanm 98 inci ve İçtüzüğün 104 ve 105 inci
Maddeleri Uyarmca Bir Meclis Araştırması Açılmasına
İlişkin Önergeleri ve (10/111,160, 180) Esas Numaralı Meclis
Araştırması Komisyonu Raporu
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Bir kısmı madde bağımlısı "Sokak Çocuğu" olarak adlandırılan binlerce çocuğumuz, görünür
de büyük şehirlerin, gerçekte ise ülkemizin kanayan ve gittikçe de büyüyen bir yarasıdır.
Kimi zaman trafik ışıklarında, kimi zaman da ara sokaklarda, caddelerde, otobüs duraklarında
karşılaştığımız, sokakta türlü tehlikelere maruz kalan, madde kullandıkları zaman da kendileri teh
like haline gelen, sayılan ancak tahminen bilinen birçok çocuğumuz sokaklarda bulunmaktadır.
Bu çocuklarımız, genellikle bir olaya karıştıkları zaman gündeme gelmekte, kısa süre sonra
gündemden düşmekte ve yeni bir olaya karışana kadar da kendileriyle yeterince ilgilenilmemektedir.
Vicdani boyutunun yanında, anayasa ile belirlenmiş bir görev olan bu çocukların korunması ve
topluma kazandırılması hususunda ilgili kurum ve kuruluşların yetersiz kaldığı görülmektedir.
Göç ve işsizlik başta olmak üzere, ekonomik ve sosyal sorunlarla bağlantılı olması ve birçok
devlet kurumunun sorumluluk alanına girmesi sebebiyle, sorunun çözümü çok boyutlu bir çalışma
gerektirmektedir.
Bu sebeple, çocuklarımızın sokak ortamından kurtarılabilmesi ve sorunun köklü bir çözüme
kavuşturulabilmesi için, iktidar ve muhalefetin güç birliği ile hepimizin ortak problemi olan bu
önemli konuda alınması gerekli tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, Anayasanın 98, Türkiye Büyük
Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105. maddeleri gereğince bir Meclis Araştırması açılması
hususunda gereğini saygılarımızla arz ederiz.
Dursun Akdemir
İğdır
Faruk Çelik

Mustafa Özyürek

Haluk İpek

Bursa

Mersin

Ankara

Ünal Kaçır

Oğuz Oyan

Haluk Koç

İstanbul

İzmir

Samsun

- 2 Sabahattin

Cevheri

Mustafa A taş

Mehmet Asım Kulak

İstanbul

Bartın

Şanlıurfa
Nevzat

Yalçıntaş

Mehmet

İstanbul
Mehmet

Sekmen

Nusret

İstanbul

Özyol

Afif

Bayraktar

İstanbul

Demirkıran

Mehmet Altan

Karapaşaoğlu

Adıyaman

Batman

Bursa

Gülseren Topuz

Eyüp Ayar

Hasan Ali Çelik

İstanbul
Mehmet

Aydın
Ateş

Gaziantep
Hacaloğlu

İstanbul
Mehmet

Mehmet Beyazıt

Denizolgun

İstanbul

Abdulkadir

Algan

Sakarya

Kocaeli

Boztaş

Parlakyiğit

Kahramanmaraş
Gürsoy Erol

Hasan Fehmi Güneş

Orhan Erdem
Konya
Muharrem

Toprak

İstanbul

İzmir

Ali Cumhur Yaka

Ali Arslan

Muğla

Muğla

İlyas Sezai Önder

Mehmet S. Kesimoğlu

Samsun

Kırklareli

Mustafa

Gazalcı

Orhan Ziya Diren
Tokat

İstanbul

Denizli

inal Batu

Fetani Battal

Hatay

Bayburt

Mardin

Mehmet Tatar

Halil Ünlütepe

Oya Araş11

Şırnak

Afyonkarahisar

Mahmut

Koçak

Mehmet

Kartal

Mahmut

Duyan

Ankara
Sedat Pekel

Afyonkarahisar

Van

Balıkesir

İnci Özdemir

Esat Canan

Kemal Sağ

İstanbul

Hakkâri

Adana
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Son yıllarda uyuşturucu bağımlısı ve kamuoyunda "Tinerci -Balici çocuklar" olarak anılan
çocuklann neden oldukları olaylar herkesi dehşete düşürmekte, telafisi zorlaşan sosyal bir yara,
giderek ciddi bir tehlike haline gelmektedir.
Her köprünün altında, sur diplerinde, bankamatik kabinlerinde, banklarda, parklarda, iş hanı
girişlerinde birbirine sarılmış yatan çocuklar, olağan bir görüntü sergilemektedir.
Önceleri tek başına dolaşan bu çocuklar karşılaştıktan tehlikeler karşısında gruplaşmaya sonra
da çeteleşmeye başlamışlardır. Aç kaldıklannda ya da tiner almak istediklerinde hırsızlık, gasp gibi
suçlara yönelmektedirler. Bu çocukların işledikleri suçlar her geçen gün artmakta dehşet boyutuna
ulaşmaktadır.
Bu çocuklann, büyüklerin oluşturduğu çeteler-mafyalar tarafından gasp, kapkaç, haraç ve hır
sızlık işlerinde kullanıldıklannı da olaylar ortaya koymaktadır.
Büyük şehirler dışındaki illerde de hızla yaygınlaştığı, diğer çocuklan tehditle suça zorladık
ları görülmektedir.
Bu gruba ait çocuklann bir kısmının artık yetişkin hale gelmeleri ve yasa dışı ilişkiler sonucu
ikinci neslin oluşumuna ve hatta gen bozukluklanna katkıda bulundukları iddia edilmektedir.
Diğer taraftan suç işleyen ya da suça karışan çocukların cezaevine konulması, mevcut cezaevi
düzeninde; çocukların ıslahı bir yana yeni suç teknikleri öğrenmelerine neden olmaktadır.
Bu olaylar yazılı ve görsel medyada da her gün karşımıza çıkmaktadır.
"Sahipsiz canavarlar" Öğretmen Serpil Yeşilyurt'u ve annesini kaçıran, sonra tecavüz eden ve
genç öğretmeni bıçaklayarak öldüren çocuklann tinerci olduğu ortaya çıktı. (Zaman Gazetesi)
"Erzurum'da iki tinerci, kaçırdıklan 3 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edip, başını taşla ezerek
öldürdüler.
"Kartal'da 25 yaşındaki Aysel Tabak çantasını gasp eden tinerci tarafından öldürüldü.
"24 yaşındaki S. Donatlı adlı tinerci, annesini sekiz yerinden bıçaklayarak öldürdü.
"Bakan eşine tinerci saldınsı" (Hürriyet)
"Şimdi de okullu tinerciler" (Hürriyet)
"Tinerci çocuklar çatıda eylem yaptı" (Zaman)
"Komando yüzbaşı, tinercilerin saldınsında hayatını kaybetti" (Net Haber)
"Tinerciler kız yurdunu bastı" (Milliyet)
"Beşiktaş'ta tinerci dehşeti" bir ayakkabı boyacısı, tinerci çocuklar tarafından bıçaklanarak öl
dürüldü" (NTV)
Emniyet Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre; 2002 yılında Emniyete getirilen, 95 bin 732
çocuğun % 35'inin; sigara, alkol, çözücü, yapıştırıcı, uyuşturucu ve hap kullandığı açıklanmıştır.
Yapılan araştırmalara göre; 28 bin civarında bağımlı çocuğun olduğu ve bunların 6 bin
kadarının örgütlü suça karıştığı veya bireysel suç nedeniyle hapishaneye girdiği belirtilmektedir.
Önlem alınmadığı takdirde önümüzdeki beş yıl içerisinde bu sayının 100 bin civarında bir sayıya
ulaşacağı tahmin edilmektedir.
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Bu çocukların sokaktan kurtarılarak rehabilitasyonunu sağlamakla görevli;
SHÇEK (Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu)
UMATEM (Bakırköy Ruh ve Akıl Hastalıkları Hastanesi Uçucu Madde Araştırma ve Tedavi
Merkezi)
Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, gibi kurumların yetersiz kaldığı ve bu nedenle bazı
valiliklerin, belediyelerin ve konuya duyarlı sivil toplum örgütlerinin kendi imkanları ile çözüm
aradıklarına tanık olmaktayız.
Sokak çocukları içinde "Tinerci-Balici" çocukların durumu ayrı bir özellik taşımaktadır. Özel
bir program uygulaması da kaçınılmaz hale gelmiştir.
Gözler önünde ve hızla büyüyen bu tehlike, çocuklarımızı kurtarmak bakımından önem taşır
ken, sosyal yaşamımızda her geçen gün yeni sorunlar getirmektedir.
Anayasanın 41, 42, 58 ve 60 mcı maddeleri ile devlete bu konularda önleyici tedbirleri alma
görevi verilmiştir.
Ayrıca "Çocuk Hakları Sözleşmesi" bu konuda devlete önemli görevler yüklemektedir.
Bu nedenlerle toplumda huzursuzluk yaratan, toplumun geleceğini tehlikeye düşüren, aileleri
tedirgin eden bu sorun hakkında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri gereğin
ce Meclis araştırması açılmasını arz ederiz.
Cevdet Selvi

Muharrem Kılıç

Orhan Ziya Diren

Eskişehir

Malatya

Tokat

Sıdıka Sarıbekir

Kemal Sağ

Bülent Baratalı

İstanbul

Adana

İzmir

Hakkı Ülkü

Hakkı Akalın

Mehmet Boztaş

İzmir

İzmir

Aydın

Nuri Çilingir

Muhsin Koçyiğit

Mehmet Tomanbay

Manisa

Diyarbakır

Ankara

Mehmet Işık

Fikret Ünlü

Ersoy Bulut

Giresun

Karaman

Mersin

Hüseyin Ozcan

Şevket Gürsoy

Abdulkadir Ateş

Mersin

Adıyaman

Gaziantep

Ahmet Güryüz Ketenci

Mehmet Parlakyiğit

Nadir Saraç

İstanbul

Kahramanmaraş

Zonguldak

Necati Uzdil

Yılmaz Kaya

N. Gaye Erbatur

Osmaniye

İzmir

Adana
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Ailelerince ekonomilerine katkıda bulunulması için sokaklarda dilencilik yaptırılan, mendil
sattırılan veya çöp toplattırılan, sanayilerde madde bağımlısı olmaya müsait işlerde çalıştırılan, aile
şiddetinden ve diğer sorunlar sonucu evlerinden kaçan, ailede şiddet gören, sokaklarda da şiddet
yaşayan ve yaşatan çocuklar, toplumda sokak çocukları olarak adlandırılmakta ve bilinmektedir.
Bu çocuklar tehlikelere karşı sokaklarda gruplaşma ile güçlü kalma yolunu aramaktadırlar. Bu
gruplaşma sonucu madde kullanma bağımlılığı ve diğer suçları tanıma ve karışma, çeşitli suçlara
karıştırma sonucu çocuklar her türlü suça girmek durumunda kalmakta hatta cinsel istismardan
dolayı gelecek için çok tehlikeli olan hastalıklarla baş başa kalmaktadır.
Sokak çocuklarının % 7-8'i kız çocuklarından oluşmaktadır. Sokakta yaşayan bu çocuklar er
genlik çağı ile birlikte gayri meşru çocuklar dünyaya getirmekte, bu bebekler de sokağa bırakılmak
tadırlar.
Tinerci, balici diye adlandırdığımız sokak çocuklarında yetkililerin verdiği bilgiye göre hap
kullanımının da son yıllarda arttığı bilinmekte olup, medyada da sıkça rastladığımız istenmeyen
görüntüler, kapkaç, hırsızlık, tecavüz, yaralama-cinayete kadar varan birçok suç işledikleri görül
mektedir.
Ayrıca yetiştirme yurtlarından yaş sebebiyle sokağa bırakılan genç erkek ve kızlar da sahipsiz
lik sonucu sokak gerçekleri ve tehlikeleri ile tanışmakta ve bu gruplara dahil olmaktadır. Kanun
larımız 18-60 yaş arasında koruma altına alınmayı mümkün kılmamaktadır.
Son yıllarda sokak çocukları, gençleri, adamları, kadınları hızla artmakta ve gelecek için teh
dit oluşturmaktadır. 1957 yılında çıkarılan 6972 sayılı "Korunmaya Muhtaç Çocuklar" Yasası, 1983
yılında 2828 sayılı "Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu" Kanunu ile değiştirildiği halde
sokak çocukları, gençleri, adamları ve kadınlarının korunması için bu yasalar birçok konuda yeter
siz kalmıştır.
Bu nedenlerle, çocuklarımızı sokağa iten göç, ekonomik, sosyal, benzer sorunlar tespit edilerek
yasal boşlukların doldurulması, gerekli önlemlerin alınması amacıyla Anayasanın 98 inci Türkiye
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açıl
ması hususunda gereğini saygılarımızla arz ederiz.
Orhan Erdem
Konya
Fetani

Battal

Bayburt
Orhan Yıldız

Muharrem

Candan

Konya
Bayram

Ozçelik

Burdur
Mehmet

Danis

Ahmet Işık
Konya
Resul Tosun
Tokat
Ali Rıza

Alaboyun

Artvin

Çanakkale

Aksaray

Ayhan Zeynep Tekin

Cavit Torun

Nihat Eri

Adana

Diyarbakır

Mardin

Nusret

Bayraktar

Yekta Haydaroğlu

İstanbul

Van

Şükrü Ünal

Saffet Benli

Osmaniye

Mersin
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Gür soy Erol

Mehmet Emin Tutan

İstanbul

Cemal Kaya

Bursa

Mehmet Kerim Yıldız

Mahmut

Durdu

Ağrı
Abdurrahim

Aksoy

Ağrı

Gaziantep

Bitlis

Mehmet Alp

Öner Ergenç

Nimet Çubukçu

Burdur

Siirt

İstanbul

Ersönmez

Yarbay

Mahmut

Koçak

Mehmet Sarı

Ankara

Afyon

Osmaniye

İnci Özdemir

irfan Riza Yazıcıoğlu

Mehmet Atilla Maraş

İstanbul

Diyarbakır

Şanlıurfa

Mehmet Kılıç

Ali Ay ağ

Konya

Edirne

Ali

Küçükaydın
Adana

Ali ihsan

Ahmet Koca

Mustafa Duru

Diyarbakır

Merdanoğlu

Afyonkarahisar

Kayseri

Osman Seyfi

Niyazi Özcan

Hasan Angı

Kayseri

Nevşehir
Abdullah Erdem

Cantimur

Kütahya

Fahri Keskin
Eskişehir
Musa

Konya
Dursun

İğdır

Sıvacıoğlu

Kastamonu
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
"Çocukları Sokağa Düşüren Nedenlerle Sokak Çocuklarının Sorunlarının Araştırılarak
Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi" amacı ile Anayasanın 98, İçtüzüğün 104 ve 105 inci
maddeleri gereğince bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmuştur.
26.10.2004 tarihinde göreve başlayan (10/111, 160, 180) Esas Numaralı Meclis Araştırması
Komisyonunun, yaptığı çalışma sonucunda düzenlediği rapor, ekleri ile birlikte ilişikte sunulmuştur.
Gereğini arz ederim.
Saygılarımla.

Öner Ergenç
Komisyon Başkanı
Siirt
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I- ARAŞTIRMANIN KONUSU
22. Dönem İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR ve 45 Milletvekili, Eskişehir Milletvekili Cev
det SELVİ ve 22 Milletvekili ile Konya Milletvekili Orhan ERDEM ve 44 Milletvekilinin "Çocuklan
Sokağa Düşüren Nedenlerle Sokak Çocuklarının Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Tedbir
lerin Belirlenmesi" amacıyla Anayasanın 98 inci Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve
105 inci maddeleri gereğince verilen 10/111,10/160 ve 10/180 Esas Numaralı Meclis Araştırma Öner
geleri TBMM Genel Kurulunca konulan ortak olmaları nedeni ile birleştirilerek görüşülmüş ve öner
gedeki hususları araştırmak üzere bir Komisyon kurulması kararlaştırılmıştır.
10/111,10/160,10/180 Esas Numaralı Meclis Araştırma Önergelerinde Özetle;
Ailelerince ekonomilerine katkıda bulunulması için sokaklarda dilencilik yaptırılan, mendil sat
tırılan veya çöp toplattırılan, sanayilerde madde bağımlısı olmaya müsait işlerde çalıştırılan, aile şid
detinden ve diğer sorunlar sonucu evlerinden kaçan, ailede şiddet gören sokaklarda da şiddet yaşayan
ve yaşatan çocukların, toplumda sokak çocuklan olarak adlandınldığı,
Son yıllarda uyuşturucu bağımlısı ve kamuoyunda "Tinerci -Balici çocuklar" olarak anılan,
çocuklann neden olduklan olaylann sayısının giderek arttığı ve ciddi bir tehlike oluşturacak boyutlara
ulaştığı,
Suç işleyen bu çocuklann cezaevine konulmalannın bir çözüm olmadığı,
Emniyet Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre; 2002 yılında Emniyete getirilen, 95 bin 732 çocuğun
% 35'inin; sigara, alkol, çözücü, yapıştıncı, uyuşturucu ve hap kullandığı, bu çocuklann büyük çoğun
luğunun suç örgütlerince kullanıldığı, bu sayının giderek arttığı,
Bu çocuklan kollamakla görevli mevcut Devlet kurumlannın yetersiz kaldığı,
Anayasanın 41,42, 58 ve 60. maddeleri ile Çocuk Haklan Sözleşmesi'nin Devlete bu konularda
önleyici tedbirleri alma görevi verdiği,
Göç ve işsizlik başta olmak üzere, konunun ekonomik ve sosyal boyutları irdelendiğinde sorunun
çözümünün eğitim, sağlık, güvenlik gibi pek çok Bakanlığın görev alanına girdiği,
Bu nedenle çocuklarımızı sokağa iten göç, ekonomik, sosyal ve benzer sorunların tespit edilerek
yasal boşluklann doldurulması amacıyla konunun T.B.M.M'ce araştınlmasının gerektiği ifade edil
miştir.
II- KOMİSYONUN KURULUŞU
22. Dönem İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR ve 45 Milletvekili, Eskişehir Milletvekili Cev
det SELVİ ve 22 Milletvekili ile Konya Milletvekili Orhan ERDEM ve 44 Milletvekilinin,
Anayasanın 98 inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince
verdikleri önergeler konulannın ortak olmalan nedeni ile birleştirilerek Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin 20.04.2004 tarihli 75 inci Birleşiminde görüşülmüş ve Genel Kurulun 805 sayılı karan ile Öner
gelerde belirtilen hususlan araştırmak üzere bir Komisyon kurulması kararlaştınlmıştır.
Söz konusu kararda aynca 12 üyeden oluşan Komisyonun çalışma süresinin Başkanlık Divanı
seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışması hususlanna yer verilmiştir.
Bu kararı takiben Genel Kurulun 10.06.2004 tarihli 100 üncü birleşiminde Komisyonun üye
seçimi yapılmıştır.Yapılan Seçim sonucunda;
Adalet ve Kalkınma Partisinden
Recep GARİP
Adana Milletvekili
Reyhan BALANDI
Afyonkarahisar Milletvekili
Ali İhsan MERDANOĞLU
Diyarbakır Milletvekili
Serpil YILDIZ
İzmir Milletvekili
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Avni DOĞAN
Kahramanmaraş Milletvekili
Orhan ERDEM
Konya Milletvekili
Öner ERGENÇ
Siirt Milletvekili
Cevdet ERDÖL
Trabzon Milletvekili
Cumhuriyet Halk Partisinden
Nevin Gaye ERBATUR
Adana Milletvekili
Mehmet Cevdet SELVt
Eskişehir Milletvekili
Güldal OKUDUCU
İstanbul Milletvekili
Canan ARITMAN
İzmir Milletvekili
Komisyon üyesi olarak seçilmişlerdir.
Komisyon 26.10.2004 tarihli ilk toplantısını, en yaşlı üye sıfatıyla Eskişehir Milletvekili Cev
det SELVİ Başkanlığında yapmış, 11 üyenin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda yapılan Gizli
Oylama sonucunda;
Komisyon Başkanlığına, Siirt Milletvekili Öner ERGENÇ, Başkanvekilliğine, Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan BALANDI, Komisyon Sözcülüğüne, Eskişehir Milletvekili
Cevdet SELVİ, Kâtip Üyeliğine, Diyarbakır Milletvekili Ali İhsan MERDANOĞLU seçilmişler
dir.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin buna ilişkin 26.10.2004 tarih ve 810 sayılı Kararı 02.11.2004
tarih 25631 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan BALANDI'nın partisinden istifa etmesi nedeni ile boşalan
Komisyon Başkan Vekilliğine 8.2.2005 tarihli toplantıda Konya Milletvekili Orhan ERDEM
seçilmiştir. Aynı toplantıda, Adana Milletvekili Recep GARİP, İzmir Milletvekili Canan ARIT
MAN ve Konya Milletvekili Orhan ERDEM'den oluşan bir alt komisyon kurulması kararlaştırıl
mıştır.
III- KOMİSYONUN GÖREV, YETKİ VE SÜRESİ
26.10.2004 tarihinde çalışmalarına başlayan Komisyonumuz, Anayasanın 98 inci Türkiye
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri ile diğer hükümleri çerçevesinde söz
konusu araştırmayı TBMM adına yapmakla görevlendirilmiştir.
Genel Kurul tarafından İçtüzük gereği kendisine verilen 3 aylık süre içerisinde araştırmasını
sonuçlandıramayan Komisyon, çalışmalarını tamamlayabilmek için İçtüzüğün 105 inci maddesi
gereğince bir aylık ek süre talep edilmesini kararlaştırmıştır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 12.01.2005 tarihli 50 nci Birleşiminde 883
sayılı Kararı ile Komisyonumuza 26.01.2005 tarihinden başlamak üzere bir aylık ek süre verilmiş
tir.
Komisyon, Araştırma Önergelerinde yer alan hususlar hakkında bilgi edinmek üzere, ilgili
kamu ve özel kuruluş temsilcilerini davet ederek görüşlerini almış, konu ile ilgili her türlü bilgi ve
belgeyi temin etmiş, bu çerçevede Gaziantep, Kahramanmaraş, Antalya, İstanbul, Diyarbakır, Şan
lıurfa, Adana, Mersin, Ankara ve İzmir gibi risk bölgesi sayılan illerimize giderek yerinde in
celemelerde bulunmuş ve Araştırmanın sonuçlandırılmasına esas olacak Raporunu Anayasal süresi
içerisinde hazırlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na arz etmiştir.
IV- KOMİSYONUN ÇALIŞMA USULÜ
Genel Kurul Kararı Gereğince; Başkanlık Divanı seçiminin yapıldığı 26.10.2004 tarihinden
itibaren çalışmalarına başlayan Komisyon; 02.11.2004 tarihli 2. toplantısında; çalışma programını
belirlemiş ve bu amaçla;
Komisyon görüşmelerinde tam tutanak tutulmasına,
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- 1 5 • Komisyon çalışmalarını Kamuoyuna duyurabilmek, ilgililerle iletişimi ve bilgi akımını sağ
lamak amacıyk Web Sitesi kurulmasına,
• Komisyon çalışmalarına yardımcı olmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarından uzmanların
görevlendirilmesine,
• Gerektiğinde Ankara dışında da incelemelerde bulunulmasına,
• Genel Kurulun çalışma saatlerinde Komisyon çalışmalarının yapılabilmesi için Başkanlık
Divanından izin istenmesine,
Karar vermiştir.
Çalışma takvimi içerisinde 14 toplantı yapan Komisyon sırasıyla:
09.11.2004 Tarihli Toplantıda
Devlet Bakanı Güldal AKŞİT ve SHÇEK yetkililerinden,
23.11.2004 Tarihli Toplantıda
Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmetler Bölümü, Hacettepe Üniver
sitesi Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu ve Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi
Vakfı yetkililerinden,
25.11.2004 Tarihli Toplantıda
Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve İçişleri Bakanlığı yet
kililerinden,
30.11.2004 Tarihli Toplantıda
ILO Türkiye Program Koordinatörü, ILO Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Programının Baş
Teknik Danışmanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışan Çocuklar Bölümü, ve UNICEF
yetkililerinden,
Bilgi almıştır.
2-5 Aralık 2004 tarihleri arasında 1. Ulusal GAP Sokak Çocukları Sempozyumuna katılmak
ve incelemelerde bulunmak üzere GAZİANTEP ile KAHRAMANMARAŞ illerine seyahat yap
mıştır.
07.12.2004 Tarihli Toplantıda
Sağlık Bakanlığı, Ankara AMATEM ve Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden,
Bilgi almıştır.
14-17 Aralık 2004 tarihleri arasında, ANTALYA,
04-08 Ocak 2005 tarihleri arasında İSTANBUL,
02-06 Şubat 2005 tarihleri arasında DİYARBAKIR, ŞANLIURFA, ADANA ve MERSİN,
15-16 Şubat 2005 tarihleri arasında ANKARA,
16-19 Şubat 2005 tarihleri arasında İZMİR
olmak üzere risk bölgeleri arasında sayılan toplam 10 ilde incelemelerde bulunmuştur.
Çalışma süresi içerisinde toplam 14 Birleşim yapan Komisyon, konu hakkında Sivil Toplum
Kuruluşu Temsilcileri ve Akademisyenler başta olmak üzere ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarından
brifing almıştır.
Komisyon çalışmaları sırasında tam tutanak tutulmuş, raporun yazılmasında yararlanmak üzere
ilgili kuruluş ve kişilerden belge ve bilgiler temin edilmiş, bu anlamda 39 adet evrak Komisyonumuza
gelmiş buna karşılık çalışmalar sırasında Komisyon tarafından 112 adet yazışma yapılmıştır.
Komisyon çalışmalarına ve rapor yazımına teknik katkıda bulunmak üzere Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünden Emin ERASLAN ve Ayhan KAHRAMAN, Dünya
Bankası Sosyal Riski Azaltma Projesi SHÇEK koordinatörü Dr. Özcan KARS ve Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığından Dr. Başak Kılıç TAŞELİ kurumlarınca görevlendirilmişlerdir.
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Tarım politikalarındaki yetersizlik, terör, yoksulluk ve endüstrileşme süreci ile birlikte ortaya
çıkan büyük kentlere göç olgusu birçok sosyal sorunları da beraberinde getirmiştir. Çarpık kentleşme,
işsizlik, yoksulluk, barınma, beslenme, eğitim ve benzeri sorunlarla birlikte kültürel değişim ve
ekonomik problemlerin altında ezilen aileler; sevgi, şefkat ve ilgiden yoksun bırakılan çocuklar top
lum hayatımızı ve geleceğimizi olumsuz yönde etkileyen faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır.
Son yıllarda büyük kentlerimizde göz ardı edilemeyecek derecede artan sokakta yaşayan/çalışan
çocuklar sorunu giderek karmaşık hale gelmekte ve sorunların çözümüne yönelik uygulanan
müdahale yöntemleri ve projeler yetersiz kalmaktadır. Sokak çocukları sorunu önlenemediği gibi ar
tarak devam etmekte, beraberinde de suç, madde bağımlılığı (uçucu ve uyuşturucu maddeler), dilen
cilik, kapkaç ve benzeri sorunları getirmektedir.
Bu çocuklar, aileleri veya çeşitli çıkar grupları tarafından sokakta çalıştırılmakta, sevgisizlikten,
ilgisizlikten ve şiddete maruz kalmaktan dolayı sokakta yaşamayı tercih etmekte ve her geçen gün
önemli bir sosyal sorun haline gelmektedirler.
Bu çocuklardan bazıları, aradıkları sevgiyi hayal dünyasında bulma umuduyla kısa sürede uçucu
ve uyuşturucu madde bağımlısı olmaktadır. Yine bu çocukların bir kısmı bazı organize suç örgütlerinin
eline düşmekte birer suç makinesi haline gelmektedir.
Bu çocuklar 4 ana başlık altında incelenebilir.
• Sokakta Yaşayan Çocuklar: Sokağı mesken tutan, günlük hayatının tamamını sokakta
geçiren, yaşadıkları ortamlarda her türlü ihmal, istismar, sömürü ve kötü davranışa maruz kalan, aile
veya yasal yakınlarıyla bağları kısmen ya da tamamen kopmuş, risklere karşı kendilerini
koruyamayan, bir kısmı da yaşadıkları ortam ve geçirdikleri travma sonucu uçucu ve uyuşturucu mad
de kullanan çocuklardır. Bu çocuklar, göç, işsizlik, yoksulluk, eğitimsizlik gibi ana nedenlerin yanı
sıra çocuklarını yetiştirmede önemli hatalar yapan ailelerin sosyo-ekonomik durumları yeterli ancak
sağlıksız aile ilişkileri sonucu çocuklarını ihmal ve istismar eden ailelerin ürünüdür.
• Sokakta Çalışan Çocuklar: Aileler, çıkarcı kişi veya gruplar; sokaklarda çocukları çalış
tırarak, dilendirerek, geçimlerini temin etmede araç olarak kullanmaktadır. Bunlar; çoğunlukla okul
saatleri dışında sokakta çalıştırılan, zamanla ailelerinden ve arkadaşlarından kopan, bir kısmı da okula
gitmeyen çocuklardır. Bu çocuklar için ev; oyun ve günlük yaşam mekanı olmaktan çıkmıştır. Çoğu
geceleri evlerine dönmekle birlikte arada sırada sokakta sabahladıkları da olmaktadır. Zamanla
aileleriyle ilişkileri bozulan çocuklardır.
• Suça İtilen Çocuklar: Gerek sokakta yaşayan gerekse de sokakta çalışan çocuklardan bir kıs
mında suç eğilimi gelişmektedir. Bu çocuklar, bir kısım şahıslar, çete ve gruplar tarafından kapkaç ve
gasp gibi işlerde kullanılmaktadır.
• Uçucu ve Uyuşturucu Madde Kullanan Çocuklar: Sokakta yaşayan/çalışan çocukların bir
bölümü ve ailesiyle kalan bazı çocuklar aile içi şiddet, ihmal, istismar ve ilgisizlik sebebiyle uğradık
ları travma sonucu uçucu ve uyuşturucu madde kullanmaktadırlar. Bu çocuklar madde kullanarak kor
kularını, üşüme hislerini, açlıklarını ve sevgisizliklerini bastırmaya çalışmaktadırlar.
Çocukları sokağa iten başlıca sebepler şunlardır;
• Göç ve buna bağlı çarpık ve sağlıksız yerleşme,
• Yoksulluk,
• Kontrolsüz nüfus artışı,
• Ailenin eğitimsizliği,
• Parçalanmış aile,
• Sokakta zorla çalıştırılma,
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• Fiziksel-duygusal-cinsel-ekonomik istismar,
• Sevgisizlik, ilgisizlik,
• Çocuk haklarının yeterince hayata geçirilememiş olması,
• Gelir dağılımındaki adaletsizlik.
Sokakta yaşayan/çalışan çocukları bekleyen başlıca tehlikeler şunlardır;
• 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 (taciz, tecavüz, fuhuşa sürüklenme)
• Sağlık sorunları (madde kullanımı ve olumsuz yaşam koşullarından kaynaklanan fiziksel ve
ruhsal sorunlar)
Bilindiği gibi ulusal ve uluslararası düzenlemeler yoluyla çocukların korunması sağlanmaya
çalışılmış ve bu konuda öncelikle anne-baba yükümlü kılınmıştır. Medeni kanunumuza göre velayet,
çocukların bakım ve korunmalarını sağlamak için çocukların mallan üzerinde anne-babanın sahip ol
duğu hakların ve yetkilerin hepsini ifade etmektedir. Ancak bu hakların anne-babalarca sınırsız kul
lanması yasaklanmıştır. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 41. maddesinde, "Aile Türk
toplumunun temelidir. Devlet ailenin huzur ve refahı ile özellikle anne ve çocukların korunması ve aile
planlamasının öğretimi ile uygulanması için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar", 42. maddesinde,
"Kimse eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz", 50. maddesinde, "Kimse yaşına, cin
siyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği
olanlar çalışma şartlan bakımından özel olarak korunurlar", 56. maddesinde "Herkes sağlıklı ve den
geli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir", 61. maddesinde "Devlet korunmaya muhtaç çocukların
topluma kazandınlması için her türlü tedbiri alır" 2. maddesinde ise, "Türkiye Cumhuriyeti, toplumun
huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklanna saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağ
lı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir"
hükümleri yer almaktadır.
Bu hükümler gereğince, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin sokakta yaşayan/çalışan çocuklar
sorununun çözümüne yönelik her türlü tedbirleri alması gerektiği açıktır. Bu amaçla, "Çocukları
Sokağa Düşüren Nedenlerle Sokak Çocuklarının Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken
Tedbirlerin Belirlenmesi" konusunda TBMMde bir Araştırma Komisyonu kurulmuştur.
Komisyona yapılan sunumlar, bilgilendirmeler ile çocuklarla ilgili problemlerin yoğun olarak
yaşandığı illerde yapılan incelemeler sonucunda; sorunun sahiplenilmediği sokakta yaşayan/çalışan
çocuklarla ilgili sağlıklı bir veri tabanı bulunmadığı, problemin kaynağı olan aileye yönelik koruyucu,
önleyici çalışmaların yetersiz olduğu, SHÇEK Genel Müdürlüğünün personel sayısının yetersiz, mev
cut personelin de demoralize olduğu, bu alanda en geniş çalışmanın İstanbul İlinde uygulan Çocuk
Koruma Modeli olduğu, eksikliklerinin desteklenilerek giderilmesi gerektiği, UMATEM, Çocuk Mah
kemeleri ve Çocuk Islah Evleri sayısının yetersiz olduğu tespit edilmiştir.
Özellikle problemin kaynağı aile olduğuna göre, aileye yönelik koruyucu-önleyici-geliştirici çalış
malar yapılmalıdır. Bu çalışmalar Sosyal Hizmetler, Milli Eğitim, Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarının iş
birliğinde uzman personel (öğretmen-sosyal hizmet uzmanı, sosyolog, psikolog) ile yürütülmelidir. İn
celeme yapılan illerde, fiziki mekan sıkıntısı bulunduğu görülmüştür. Atıl durumda bekleyen kamu
kurumlarına ait binalar özellikle dinlenme tesislerinden bir kısmı, rehabilitasyon merkezleri için tahsis
edilmelidir. Uçucu ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi Merkezleri sayıca artınlmalı ve fonk
siyonel hale getirilmelidir. Tedaviyi kabul etmeyen kronik bağımlılar için zorunlu tedavi merkezleri
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açılmalı, çevrelerine ve başka çocuklara zarar vermeleri önlenmelidir. Madde bağımlısı kız çocukları
için de ayrı merkezler açılmalıdır. Sokaktan alınarak tedavi ve rehabilite edilerek sağlığına kavuşturulan
çocuğun tekrar sokağa dönmemesi için; bunlardan yaşı uygun olanlar herhangi bir işte istihdam edil
melidir. Mesleki rehabilitasyon süreci sonunda 16 yaş üstü çocukların istihdamının sağlanması yönün
de tedbirler alınarak bu konuda özel sektör teşvik edilmelidir.
2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile korunmaya muhtaç çocuk
larla ilgili koruma ve bakım görevi Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna verilmiştir. 2828
Sayılı Kanunun 3/b maddesine göre "Anne-babası tarafından ihmal edilip fuhuş, dilencilik, alkollü iç
kileri ve uyuşturucu maddeleri kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere karşı savunmasız bırakılan ve
başıboşluğa sürüklenen çocuk, korunmaya muhtaç çocuk statüsündedir" hükmü yer almaktadır. Aynı
kanunun 4/e maddesinde de korunmaya muhtaç çocuklara ilişkin sosyal hizmetlerin ancak bu kanunla
kurulan kurum tarafından yürütüleceği belirtilmektedir. Sokakta yaşayan/çalışan çocuklara yönelik
verilen hizmetlerin sivil toplum kuruluşları, vakıflar, yerel yönetimler ve diğer kamu kurumlarının da
hizmet verebileceği yönünde bu kanunun 4/e maddesinde değişiklik yapılmalıdır.
2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanunun
43. maddesinde "haklarında tedbir kararı alınan küçüklerin yerleştirileceği devlete ait kurumlar Adalet
Bakanlığınca kurulur" hükümleri yer almaktadır. Buna rağmen, Adalet Bakanlığı tarafından küçük
lerin yerleştirileceği devlete ait kurumlar oluşturulmamıştır. Bu kurumların Adalet Bakanlığınca acilen
oluşturulması gerekmektedir.
03.01.2002 tarihli İçişleri Bakanlığı genelgesi ile; sokak çocuklarının tespiti, rehabilitasyonu,
eğitimi, iş, meslek edinmeleri ve topluma kazandırılmaları amacıyla Valilikler ve Belediyelerin gerek
li tedbirleri alması ve hiçbir ilde sokakta yaşayan, dilenen, sokakta çalışan çocuk bırakılmaması, özel
likle kavşaklarda bekleyerek cam silenlere veya sokaklarda dilenen ya da bir şeyler satanlara kesinlik
le müsaade edilmemesi, bu doğrultuda sokak çocukları için ilk istasyonların yapılması, burada belirli
bir süre kalan çocukların, varsa ailelerine teslim edilerek devamlı bir izleme programına alınması,
ailesi olmayanların da, koruma kararı alınarak sürekli olarak kalabilecekleri yurtlara gönderilmesi, bu
ilk istasyon ve yurtların yapımında kız çocukları ve özellikle cinsel ticari sömürüye maruz kalmış kız
çocuklarının durumlarının ayrıca değerlendirilerek bunların kaldıkları yerlerin gizliliğine özel önem
verilmesi, kurs ve rehabilitasyon programları ile bu çocukların topluma kazandırılmaları için bütün
tedbirlerin alınması valiliklerden istenmiştir. Ayrıca, 26.02.2003 tarihli genelge ile, sokaklarda
yaşayan çocukların öncelikle varsa aileleriyle buluşturulması, bu mümkün olmaz ise, mevcut sosyal
hizmet kurumlarından birisine yerleştirilmesine çalışılması ve bu suretle aç, açıkta kalmaları, istismar
larının önlenmesi valiliklerden istenmiştir. Komisyonun illerde yaptığı incelemelerde bu genelgelerde
belirtilen tedbirlerin yeterli ölçüde alınmadığı belirlenmiştir.
Sokakta yaşayan/çalışan çocuklar gibi çok boyutları bulunan böylesine önemli bir hizmetin
İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Yerel Yönetimler
ve Sivil Toplum Örgütlerini ilgilendiren yönleri bulunmaktadır. Sosyal hizmetleri yürütmekle
yükümlü olan mevcut kurumsal yapı, bu ihtiyacı karşılayamamaktadır.
Sosyal hizmetlerden sorumlu Devlet Bakanlığı; yapısı gereği kendisine bağlı kurumlar arasın
da bile işbirliğini yeterince sağlayacak durumda değildir. Çünkü Bakan ve Genel Müdürlükler
arasında, Bakanlık içi işbirliğini sağlayacak sevk ve idare edecek bir merci yoktur.
Kurumsal yapısı gereği, kendi Bakanlığı içinde iş birliğini sağlayamayan bir Bakanlığın, diğer
Bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlaması beklenemez.
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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 Bakanlığa dönüştürülmesi öngörülmektedir. Bu yeni düzen
leme ile birlikte ilgili tüm Bakanlıkların "eşit sorumluluk alma bilinci" içerisinde uygun politikalar
saptanıp hayata geçirmelidir.
2. SOKAKTA YAŞAYAN/ÇALIŞAN ÇOCUKLAR OLGUSU
Ülkemizde hızlı kentleşme süreci ile oluşan gecekondulaşma, göç, işsizlik, ekonomik yetersizlik,
çocuğun sokakta çalışıp para kazanmasını teşvik edici kültürel değerler, aile içi cinsel taciz, tecavüz
ve şiddet, sokağın özgürlüğü ve çekiciliği aile ve çocuğun eğitimsizliği, ailelerin çocuklarını ihmal ve
istismar etmeleri, arkadaş grupları, medyanın olumsuz yayınları, denetimsiz oyun salonlarının
çekiciliği, yetişkinlerin acıma duygulan ile çocuklara sokakta rastgele para ve eşya verme gibi olum
suz tutum ve davranışları sokak çocukları olgusunun temelini oluşturmaktadır (9.11.2004 tarihli top
lantı tutanağı).
Sokak çocukları ile araştırma yapmayı planlayanlar daha işin başında tanımlama sorunu ile kar
şılaşmaktadır. Gerçek sokak çocukları ile sokakta çalışıp ailesinin yanına dönen çocukları ayırmaya
çalışan belli başlı iki tanım bulunmaktadır. 80'li yılların sonlarına doğru UNICEF büyük çapta Güney
Amerika deneyiminden edinilen bilgiler doğrultusunda sokak çocuklarının, sokaktaki çocuklar ve
sokağın çocukları olmak üzere iki ana başlık altında incelenmesi gerektiğini belirtmektedir.
Sokaktaki Çocuklar: Ailesinden giderek daha az destek alan ailenin geçim sorumluluğunu
sokaklarda, pazarlarda çalışarak paylaşmak zorunda kalan çocuklardır. Bu çocuklar için yaşadıkları
evler, oyun, kültürel faaliyet ve günlük yaşam mekanları olmaktan çıkmıştır. Sokaklar bu çocukların
günlük faaliyetlerde bulundukları mekanlara dönüşmüş olsa da çoğu akşam evlerine dönmektedirler.
Aile ilişkileri bir yandan bozuluyor olsa da hala kesin olarak evlerine bağlıdırlar ve yaşamı ailelerinin
bakış açısından görmeye devam etmektedirler.
Sokağın Çocukları: Günlük geçim mücadelesini ailelerinden hiçbir destek almaksızın yalnız
başlarına veren bir grup olarak tanımlanabilir. Bu çocuklar, genelde terkedilmiş diye adlandırılsalar da,
güvensizlik duygusu, istenmeme ve şiddete maruz kalma gibi nedenlerle ailelerini terk etmiş, evle olan
bağlantıları kopmuş ve bilfiil ailesizdirler.
UNICEF bir adım daha ileri giderek bazı yayınlarında aileleri ile hiçbir bağı kalmamış olan "ter
kedilmiş çocuklar" ile "sokakta yaşamayı seçen" ve ailesi ile "nadiren" temasta bulunan çocuklar
arasında da ayrım yapmıştır (UNICEF, 1998).
Sokak çocukları; sokakta çalışan, sokakta yaşayan, dilenen ve madde bağımlısı olan çocuk
lar olarak alt gruplar oluşturmakta ve zamanla gruplar arasında geçişler görülmektedir. UNICEF'in
çocukların aileleri ile ilişki düzeyine göre üç kategoride tanımladığı sokak çocukları tanımı ülkemiz
de bu alanda çalışan ve araştırma yapan kişi ve kuruluşlarca da desteklenmektedir (İçişleri Bakanlığı,
SHÇEK, Sevil Atavuz 2003, Hüseyin Güvercin 2000, Sibel Yılmaz 1998).
Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğinin "sokak çocukları sorunu ve çocuklarda mad
de bağımlılığı" konulu Komisyona verdikleri brifingde, sokak çocukları üç kategoride değerlendiril
miştir.
• Sokak çocuğu olmaya aday olanlar, yani aileleri ile oturan ve "sokakta çalışan çocuklar".
• Aile desteği yetersizlik ve/veya süreksizlik gösterenler, yanı "sokaktaki çocuklar", ve
• Aile desteğinden hemen hemen bütünüyle yoksun olanlar, yani "sokak/sokağın çocukları"
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-20Sokaktaki çocukların sokağa iniş nedeni büyük oranda ekonomik olmakla birlikte, aile içi şiddet,
cinsel/fiziksel istismar, sosyal destek sistemlerinin yetersizliği, ailenin bakabileceğinden fazla çocuğa
sahip olması, sevgisizlik, ihmal, çocukların akranlarıyla birlikte eğitim kurumlarından yarar
lanamaması, eğitim kurumlarındaki çocuklann okul başarısının yukarıda sayılan olumsuz etkenler
dolayısıyla olumsuz etkilenmesi ve öğretmenlerle çocuklar arasındaki olumsuz iletişim sayılabilir. Bu
sorunlara genel bir bakış açısı getirildiğinde kaynağın büyük oranda yoksulluk ve yetişkinlerin olum
suz tutumlarından kaynaklandığı görülmektedir. Aile ortamında ve eğitim kurumlarında yaşadığı
olumsuz iletişim, çocuğun korunma beklentisi duyduğu yetişkinlere ilişkin güvenini kaybetmesine ve
tamamen arkadaşlarına yönelerek bir yetişkinin yol göstericiliğinden uzaklaşmasına neden olmaktadır.
Bu tür istismar durumlarıyla karşı karşıya kalan çocuklar kolaylıkla akran gruplarının etkisinde kal
makta ve sokak ortamı tüm tehlikelerine rağmen cazip bir hal almaktadır (SHÇEK brifing, 2004).
Literatürde makro nedenlerin yanı sıra kimi mikro hatta psikolojik nedenlere değinen yorumlar
da vardır. Çocuğun hayatında olması gereken anne-baba olmadığı zaman çocuğun kişiliğinde bir şey
lerin kayıp olmasına, duygularının çekimine, kişiliğini yeniden yapılandırma çabalarına yol açmakta
ve çocuk sokağa yönelmektedir. Ancak, burada kazandığı yeni kişiliğin patolojik olacağı açıktır. Çün
kü, aradığı şey asla sokakta değildir. Baba toplumun kural ve standartlarının bir temsilcisidir ve onun
yokluğu da anti-sosyal davranışlara yol açmakta, çocuk babayı aramak için de sokağa yönelebilmektedir (Hüseyin Güvercin, 2000).
Sağlıksız aile ortamında yetişen çocuğun eğitimine önem verilmemekte, aile bütçesine katkıda bulun
ması beklenmekte ve çocuk yaşına uygun olmayan ruhsal ve fiziksel sağlığını tehlikeye sokan işlerin yanı
sıra bağımlılık kazanmasına neden olacak işlerde de çalıştırılmaktadır (SHÇEK brifing, 2004).
Bu çocuklar para kazandığı için kendisini yetişkin gibi hissetmektedir. Çoğu zaman ailenin
denetiminden uzaklaşan çocuk eğitimini yarıda bırakmakta, akran gruplarından soyutlandığı gibi
yetişkinlerin dünyasına da girememekte, iş ortamına da uyum sağlayamayarak ayrılmakta, sokaktaki
sınırsız ve sorumsuz özgürlüğü seçerek sosyal yaşamdan tamamen kopmakta ve bir süre sonra sokak
ta yaşamayı tercih eder hale gelmektedir (SHÇEK brifing, 2004).
Bunlar sokaklardaki akran grupları ile ilişkileri bulunan, değişik etkiler altında sokaklarda
başıboş gezen çocuklardır. Uyuşturucu ve uçucu madde bağımlısı olup dilencilik gibi yollarla geçimini
sağlayan bu çocuklar, komün hayatı biçiminde sokak yaşamını sürdürmekte ve sevgi, güven, korun
ma, ait olma gibi gereksinimlerini bu gruplarda karşılamaya çalışmaktadırlar. Sokağın olumsuz et
kileri nedeniyle zaman zaman sokakta çetelere karışıp yankesicilik, gasp, hırsızlık ve benzeri yollara
da yönelebılmektedirler (SHÇEK brifing, 2004).
Sokakta yaşayan/çalışan çocukların karşı karşıya olduğu riskler ve tehlikeler, yapılan birçok araş
tırma, haber ve çocukların kendi açıklamalarına dayanılarak ortaya çıkarılmıştır. Karşı karşıya olduk
ları temel tehlikelerin; başta yaşam hakkına karşı 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 olduğu ifade edil
mektedir (Sevgi Usta Sayıta ve arkadaşları, 2001).
3. DÜNYADAKİ SOKAKTA YAŞAYAN/ÇALIŞAN ÇOCUKLAR SORUNUNUN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Sokak çocukları konusunda çalışmanın güçlüğü sokaklardaki çocukların sayısını belirlemeyle
başlamaktadır. Sokak çocuğunun net bir tanımı yapılmadığı için sayısını belirtmekte zorluklarla kar
şılaşılmaktadır. Aynı zamanda sokak çocukları olgusunun bir özelliği çocukların devamlı hareket
halinde olması, durağan bir yaşamlarının olmaması, bu sorunu daha da içinden çıkılmaz bir hale sok-
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çalışmaları kısıtlamaktadır. Sokak çocukları olgusunun getirdiği çeşitli zorluklar rakamlar konusunda
tahminlerle yetinmeyi gerekli kılmaktadır. Kesin olan tek şey sokak çocuklarının sayısının tüm dün
yada arttığıdır (Oğuz Polat, 2002).
Dünya haritasına bakıldığında sokak çocuklarının Latin Amerika'da yoğunlaştıkları göze çarpmak
tadır. Bu durumun bölgede konu ile veri toplanmasından ya da sokakta yaşayan/çalışan çocukların bu
bölgede yoğunlaşmış olmasından kaynaklanabileceği düşünülebilir. Bölgede sorundan en çok etkilenen
ülkenin ne en yoksul Paraguay ne de en zengin Venezuela olması ilginç bir sonuçtur. Sorun Brezilya,
Kolombiya ve Meksika gibi orta gelirli ülkelerde yoğunlaşmaktadır (Oğuz Polat, 2002).
Tüm dünyadaki toplam çocuk sayısının 2.2 milyar, gelişmekte olan ülkelerde yaşayan çocuk
sayısının 1.9 milyar, yoksulluk içinde yaşayan çocuk sayısının ise 1 milyar olduğu belirtilmektedir. Bu
sayılardan, her iki çocuktan birisinin yoksul olduğu sonucu çıkmaktadır (UNICEF Dünya Çocuk
larının Durumu, 2005).
1980'lerde başlayan global ekonomik gelişmelere yapısal uyum politikaları, sosyal hizmetlere ve
eğitime olan yatırımların kısılmasına neden olmaya başlamış, bununla birlikte artan dış borç ve faiz
lerinin ağırlığı pek çok gelişmekte olan ülkede ekonomiyi alt üst etmiş ve kentsel yoksulluğun art
masına neden olarak pek çok çocuğun sokaklarda çalışmasına neden olmuştur. Aynı durum, gelişmek
te olan ülkelerin belirli bir ekonomik büyüme sağlayan ama bunu yoksulluk alanına yansıtamayan ül
kelerinde de görülmektedir (Hüseyin Güvercin, 2000).
Bugün Doğu Avrupa ülkelerinde, sokak çocukları sayısının arttığı gözlemlenmektedir. Bu siyasal
ve ekonomik geçiş dönemlerinin çocukları nasıl etkilediğini gösteren güzel bir örnektir. Bu ülkeler 2.
Dünya Savaşını izleyen ilk 30 yıl içinde, dünyada çocuklara yönelik sosyal refah hizmetlerinde en ileri
giden ülkelerdir. 1970'lere gelindiğinde bölgedeki toplumsal koşullar sanayileşmiş ülkelere yaklaşmış
tır. 1980'lerde ise ekonomik büyüme yetersizliği ve verimsizlik ile 1990'lardaki siyasal geçiş süreci tüm
olumlu tarihsel gelişmelerde ciddi gerilemelere yol açmıştır. Arnavutluk, Rusya ve Ukrayna'da çocuk
ölümleri artmaya başlamış okuma-yazma ve ilkokul kayıtlan 1980'lerin gerisine düşmüştür. Örneğin,
Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan gibi orta Asya ülkelerinde rejim değişikliği ile birlikte aile ilişkileri
bozulmaya başlamış, çocuk işçiliğinde artış olmuş ve pek çok çocuk sokakta yaşamaya, fuhşa, suça
itilir olmuştur. Aynı şekilde Romanya, Bulgaristan gibi ülkelerde de sokak çocuklarında artış gözlem
lenmiştir (Hüseyin Güvercin, 2000).
Meksiko City'de nüfusun % 9'unu sokak çocukları oluşturmaktadır. Brezilya'da Rio de Janerio'da
yapılan bir çalışmada çocukların sokakta yaşama oranı % 26 bulunmuştur. San Paolo'da bu oran yak
laşık aynıdır. Guatemala'da sokak çocuklarının % 92'sinin cinsel kullanıma maruz kaldıkları tespit
edilmiştir. Kolombiya'da sokak çocuklarının çoğu mezarlarda çiçek satma, pazar yerlerine sepet
taşıma, sokaklarda araba camı silme gibi marjinal işlerde çalışmaktadır. Bogota'nın üç büyük mezar
lığında 350'den fazla çocuk çalışmaktadır. Çocuklar genelde mezarlar üzerindeki çiçekleri yerleştir
mekte ve zor koşullar altında çalışmaktadırlar. Kenya, Sri Lanka sahillerinde 5-7 yaşları arasında
çocuklar plajda biblo, elişi ürünleri ve plaj elbiseleri gibi şeyler satmaktadırlar. Turistik yerlerde
çalışan çocuklar cinsel istismara uğradıkları gibi cinselliklerini de satmaktadırlar. Tayland'da geçin
mek için cinselliklerini satan 12-16 yaşları arasında yaklaşık 800.000 çocuk olduğu düşünülmektedir.
Bu durum, rakamlar değişmekle birlikte Filipinler, Vietnam, Tayvan gibi ülkelerde de geçerlidir.
Filipinler'de yaklaşık 1.5 milyon, başkent Manila'da ise 50-75 arası sokak çocuğu bulunmaktadır.
Yapılan çalışmalar çocuğunun aile içi şiddet sonrası evden kaçtıklannı göstermektedir. Hindistan'da
sokak çocuklarının çoğu 5-15 yaş arası okuma- yazma bilmeyen çocuklardan oluşmakta, bu çocuklar
çöp toplayarak yaşamaktadırlar. Bangladeş'te sokak çocukları çöp tenekelerinden sebze, plastik, kâğıt,
karton, diş macunu tüpü veya kapağı, ilaç şişesi, kırık cam ve metal parçalar gibi atıkları toplamak
tadırlar (Oğuz Polat, 2002).
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-22Sokak çocuklarının ölümleri; konunun en dramatik boyutlarından birisini oluşturmaktadır. Özel
likle Latin ülkelerinde yapılan çalışmalar bu konuda dikkat çeken rakamları ortaya koymuştur.
Kolombiya'da, 1994 yılında 4 şehirde 1678 sokak çocuğunun, Brezilya'da ise 1988-1990 yılları
arasında 4611 sokak çocuğunun öldürüldüğü saptanmıştır. Bunların çoğu 7-15 yaşları arasında erkek
çocuklarıdır. Yapılan bir çalışmada, bu çocukların % 38'inin sabit bir adresleri bulunduğu ve aileleri
ile yaşadıkları, 457 çocuğun ise okula gittiği saptanmıştır. Yine Brezilya'da yapılan bir çalışmada
1991 yılında San Paolo'da 622 çocuğun öldürüldüğü tespit edilmiştir. Öldürülenlerin % 37'sinin katil
leri saptanamazken, olayların % 63'ünde soruşturmaların faili meçhul olarak kapatıldığı, 42 çocuğun
arkadan vurulduğu ve 29 çocuğa ise yakın atış yapıldığı saptanmıştır (Oğuz Polat, 2002).
Tablo 1, dünyanın belli başlı bazı şehirlerindeki sokakta yaşayan/çalışan çocukların sayısını,
geçmişteki ve gelecekteki durumlarını göstermektedir.
Tablo 1. Dünyanın belli başlı bazı şehirlerindeki sokakta yaşayan/çalışan çocukların
durumu
Şehir
Moskova
Lizbon
Bükreş
Stutgart
Rotterdam
Bologna
Dakar
Port av Prince
Metro Manila
Lima
Johannesburg
Recife

Sayı
1500
2500-5000
1000-2500
100-1000
100-1000
100-1000
500-1000
4000
5000-6000
Bilinmiyor
600
1000

Geçmişteki Durum
Artış göstermiş
Azalmış
İİk kez 1989 da görülmüş
Normal
Normal
80'den önce yokmuş
Artmış
86'dan beri artmış
Artmış
80'den beri artmış
Normal
Artmış

Gelecekteki Durum
Artmaya devam ediyor
Azalıyor
Aynı
Normal
Normal
Artıyor
Artıyor
Artıyor
Değişken
Artıyor
Artıyor

Kaynak: UNICEF, "Children At Risk", 1991.
Kalabalık nüfusu ile Hindistan'da sorun kültürel faktörlerin de etkisiyle geniş boyutlara ulaş
mıştır. Afrika'da sokak çocukları sorunu yeni belirmeye başlamış olmasına rağmen sayıları hızla
artmaktadır. Khortoum'da tahmin edilen rakam 20.000 civarındadır. Endüstriyel ülkelerde de durum
pek farklı değildir (Oğuz Polat, 2002).
Endonezya'da sokakta yaşayan ve çalışmaya zorlanan çocukların sayısının fazlalığı büyük en
dişe yaratmaktadır. Göç konusunda Meksika ilginç bir örnek oluşturmaktadır. Meksika'nın başken
ti Meksiko City'e her gün 1500 kişi göç etmektedir. Ancak bunlar umduklarını bulamamakta ve
gecekondulaşma, işsizlik her geçen gün artmaktadır.
Filipinler'de de kırsal kesimden kente gelen aşırı yoksulluk içinde olan ailelerin çocukları ve
aile içi şiddete maruz kalan çocuklar sokakta yaşamaya zorlanmakta temel haklarından mahrum bir
yaşam sürmektedirler (Oğuz Polat, 2002).
Namibya'da yapılan bir çalışmada, üç şehir merkezindeki 515 sokak çocuğu üzerinde çalışılmış,
çocukların siyah, erkek, fakir ve 11-14 yaşlar arasında olduğu ortaya çıkarılmıştır (Oğuz Polat, 2002).
Bulgaristan'da sokak çocukları ile ilgili bir kararnameyi 1995 yılında yürürlüğe koyan Bakan
lar Kurulu, ilk olarak bu belge ile sokak çocuklarının varlığını resmen tanımıştır (Oğuz Polat, 2002).
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UNICEF tarafından yapılan bir çalışmaya göre; Brezilya'da sokak çetelerinin çekimi çocuğun
sokağa yönelmesinde kimi zaman birincil neden olabilmektedir. Yine aynı araştırmanın psikolojik
verilerine göre, grup dinamiği açısından çocuğu sokakta yaşayan ve yaşamayan aileler arasında
farklar gözlemlenmiştir. Çocuğu sokakta olmayan ailelerde yardımlaşma, iş bölümü ve benzeri
mükemmel işleyen (tüm fakirliklerine rağmen) bir grup dinamiği vardır. İstismar ya da işbölümüne
katılmama gibi nedenler grup dinamiğini bozabilmekte ve sokak, çocuklar için daha çekici hale
gelebilmektedir (Hüseyin Güvercin, 2000).
Bugün dünyada okula gitmeyen 130-140 milyon çocuğun yaklaşık üçte ikisi kızlardan oluş
maktadır. Bunun yanı sıra da okula başlayabilen çocukların ancak % 68'i dört yıllık temel eğitimi
tamamlayabilmektedirler. 1997 rakamlarına göre ilkokula gitmeyen çocukların % 47'si Afrika ve
Aşağı Sahran, % 16'sı Ortadoğu ve Kuzey Afrika, % 34'ü Güney Asya, % 6'sı Doğu Asya ve
Pasifik, % 12'si Latin Amerika ve Karaibler, % 13'ü Baltık, Orta ve Doğu Avrupa ile İngiliz Millet
ler Topluluğu'na bağlı ülkelerde yaşamaktadır (Hüseyin Güvercin, 2000).
Dünyada 5-14 yaş grubunda 211 milyon çalışan çocuk bulunduğu ve bunların yaklaşık 73 mil
yonunun 10 yaşından küçük olduğu ILO tarafından yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkarılmış
tır. 5-17 yaş grubuna bakıldığında ise toplam çalışan çocuk sayısının 352 milyonu bulduğu görül
mektedir (ILO, 30.11.2004 tarihli toplantı tutanağı).
4. ÜLKEMİZDEKİ SOKAKTA YAŞAYAN/ÇALIŞAN ÇOCUKLAR SORUNUNUN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü
Çocuk Büro Amirlikleri ve Jandarma Komutanlığı Çocuk Suçlarını Önleme Merkezleri, 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.
UNICEF çocuk haklarının hayata geçirilmesi için uygulanacak projelere, ILO-IPEC ise çocuk iş
çiliğinin önlenmesi için plan, program geliştirilmesine ve projelere teknik, finansman desteği sağlamaktadır.
Ankara'da "Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı", Antalya'da "An
talya Sokak Çocuklan Derneği", Adana'da "Adana Sokak Çocuklan Derneği", Bursa'da "Bursa
Sokak Çocuklarını Koruma ve Geliştirme Derneği", İzmir'de "Sokak Çocuklarını Koruma Çocuklar
Geleceğimizdir Derneği, Sokak Çocuklarını Koruma Vakfı", İstanbul'da "Umut Çocukları Gönülleri
Derneği, Sokak Çocukları Rehabilitasyon Derneği, Sokak Çocukları Vakfı", "Çağdaş Yaşamı Des
tekleme Derneği", "Çocuk İhmali ve İstismarını Önleme Derneği", Rotary, Lions Kulüpleri, meslek
örgütlerinden "Ticaret Odaları" ve "Baro Çocuk Haklan Büroları" sokakta yaşayan/çalışan çocuklar
ile doğrudan çalışmalarını yürüten sivil toplum kuruluşlarından bazılarıdır.
Türkiye'de sokak çocukları sorunu esas olarak ülkede yaşanan, kırdan kente göç, hızlı kentleş
me, denetimsiz nüfus artışı ve gelir dağılımındaki eşitsizlikler gibi yapısal sorunlardan kaynaklan
maktadır. Türkiye'de sokak çocuklarının farklı isimlerle de olsa varlığı ve sorunlarının çözümüne
ilişkin çabalar 1920'li yıllardan itibaren izlenebilmektedir. Savaş sonrası dönemde İstanbul sokaklarmdaki 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 (Sevil Atauz. 2003).
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Türkiye'nin güney doğusundaki sosyal, ekonomik yetersizlikler ve terör nedeniyle istanbul, İz
mir, Ankara, Mersin, Adana, Antalya, Diyarbakır ve Gaziantep gibi büyük kentlere kitlesel bir göç
hareketi yaşanmıştır. Hiçbir hazırlıkları olmaksızın kentlere göç eden ailelerin çocukları kendilerini,
aile gelirine katkıda bulunmak için korunmasız ve istismara açık koşullar içinde sokaklarda çalışır
ken bulmuşlardır. 1990'h yıllarda sokak çocuklarının sayısı yıldan yıla artmış ve bununla ilgili
sorunlar zamanla büyük boyutlara ulaşmıştır (Sevil Atauz, 2003).
Kent sokaklarında çalışan ve amaçsız dolaşan çocuk ve gençlerin sayısında gözlenen artış, Tür
kiye'de yeni kaygılara yol açmakta ve aşılması gereken bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.
Sokakta yaşayan/çalışan çocuklar Türkiye'de özel koruma önlemlerine muhtaç çocuklar arasında en
görünür olanlarıdır.
Bunlar güvenli mekanlara, rehberlik hizmetlerine ya da kendilerine yol gösterip yön verecek
sorumlu yetişkinlere erişimden yoksun çocuklardır. Okulu terk etmiş ya da terk etme riski taşımak
tadırlar. Herhangi bir sağlık güvencesinden yararlanamamakta, cinsel istismara maruz kalmakta ve
uçucu madde bağımlısı haline gelmektedirler. Türkiye'nin 1994 yılında onaylayarak uygulamayı
taahhüt ettiği Çocuk Haklan Sözleşmesi uyarınca bu çocukların tümünün korunmaya, eğitim ve
rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanmaya hakkı bulunmaktadır.
1980'1İ yılların sonlarında yazılı ve görsel medya sokakta yaşayan/çalışan çocuklar konusuna
salt bir "bally" çekme sorunu olarak yaklaşmıştır. Çocukların çoğunun gün sonunda geri döndükleri
bir evleri olduğu için sokakta çalışan çocuk sayısındaki artış bir tehdit olarak görülmemiştir. Çocuk
larının giderek daha görünür hale gelmesi ve medyanın yakın ilgisiyle büyük kentlerde konu gün
deme taşınmış ve çocukların durumunu iyileştirmeyi amaçlayan bazı projeler oluşturulmaya başlan
mıştır. İstanbul'daki ilk proje, 1990 yılında aileleriyle bağları kopmaya yüz tutmuş, ya da tamamen
kopmuş çocuklara hizmet sunmayı amaçlayan sivil bir girişim olarak başlamıştır. İzmir, Diyarbakır
ve Adana'da ortaya çıkan başka sivil girişimler de zamanla dernek ya da vakıf biçiminde örgütlen
mişlerdir. Gerek bağımsız projeler oluşturan, gerekse diğer resmi kurumlar ya da sivil girişimlerle
işbirliği içinde çalışan yerel yönetimlerin projeleri öncü nitelikteki çalışmalardır. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ILO-IPEC ortaklığında başlatılan "Ankara Sokaklarında Çalışan Çocuklar
Projesi" hem o yıllarda hem de günümüzde iyi uygulama örneklerinden biri olarak kabul edilmek
tedir (Sevil Atauz , 2003).
Sokakta yaşayan/çalışan çocuklar ile ilgili ilk araştırmalar, sokak çocuklarının kim olduğunun
anlaşılması ve Türkiye bağlamında "sokak çocukları terimi"nin işlevsel tanımlarının oluşturulması
açısından yararlı olmuştur. Yukarıda anılan araştırmalarda terim "sokakların çocukları", "sokaklar
daki çocuklar" ve "aile bağları kopmakta olan çocuklar" gibi farklı çocuk gruplarını kapsayacak bir
şemsiye kavram olarak kullanılmıştır. Sokak çocuklarına ilişkin bilimsel araştırmalara dayandırılan
bu anlayış bazı sivil girişimlerin TV programları aracılığıyla "gerçek" sokak çocuğu olarak sunduk
ları sokak çocuğu anlayışıyla taban tabana zıttır. Bilimsel araştırmalar, politika saptayıcılara ve
program tasarımcılarına eyleme ilişkin öncelikler konusunda bilgi sağlamıştır. Bu araştırmalar
sokaklarda görülen çocukların çoğunluğunun birer ailesi olduğunu ve çocukların ya aile gelirine
katkıda bulunmak ya da okul masraflarını karşılamak için aileleri tarafından para kazanmaya teşvik
edildiklerini ortaya koymuştur. Konunun kavranması ve analizi yönündeki çabalar sorunların
boyutları ve altında yatan nedenlere ilişkin bir başlangıç bilgisi sunarak problemin dinamiklerine
ilişkin kavramsal çerçevenin oluşturulmasında da etkili olmuştur (Sevil Atauz, 2003).
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Çeşitli sosyo-ekonomik nedenlerle büyük kentlere göç eden ailelerin yanında özellikle Doğu
ve Güneydoğuda terörden etkilenen ve büyük bir bölümü çok çocuklu, alt toplumsal ekonomik
düzeydeki ailelerin çocukları, okul ve aile ortamından hızla uzaklaşabilmektedirler (Başbakanlık
İnsan Haklan Üst Kurulu Raporu, 1999).
Ülkemizde son yıllarda sayıları artan "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 çocuk
larımızın yanında artık ailesiyle bağlarını bütünüyle koparıp, sokakta yaşamaya başlayan çocuk
larımız da vardır.
Sokakta genellikle marjinal işlerde çalışan/çalıştırılan çocuklarımızla, sokak çocukları arasın
da çok ince bir çizgi vardır ve sokağın acımasız -zor koşullarında çalışan çocuklar, hızla sokak
çocuğu olabilmektedir. Sokakta, çocuklar suçun kurbanı veya faili olabilmekte, madde bağımlılığı,
cinsel, fiziksel, duygusal istismar sorunlarıyla karşı karşıya kalabilmektedirler. Dünyada ve ül
kemizde sayıları artan ve gereken önlemler alınmadığı zaman, toplumu tehdit edebilen bu konuda
çözümler üretebilmek için öncelikle doğru saptamaların yapılması gerekmektedir.
Ülkemizde çocuğun sokağa itilmesindeki nedenler, iller ve bölgelere göre farklılık göstermek
le birlikte metropol kentlerde bu olgunun ekonomik yoksunluktan öte, sokağın çocuk için oluştur
duğu ağır olumsuz sonuçlarının aile tarafından algılanmaması veya çocuğun bir geçim kaynağı
olarak görülüp ihmal ve istismarının da yaygın olduğunu ifade etmek mümkündür (Başbakanlık İn
san Hakları Üst Kurulu Raporu, 1999).
Ülkemizde Ankara, İstanbul, İzmir, Diyarbakır ve Gaziantep olmak üzere beş ildeki sokak
çocukları projelerinin değerlendirilmesi için Dünya Bankası tarafından Hacettepe Üniversitesi
Çocuk Hakları Merkezine bir araştırma yaptırılmıştır (Atauz, 2003). Bu araştırmaya göre;
• Ankara, İstanbul'la karşılaştırıldığında sokak çocukları sorununun önemli bir kaygı konusu
olduğu ikinci büyük metropoldür. 1991 yılında ILO, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bir
uygulama projesi başlatmıştır. Başka örneği olmayan kapsamlı bir projedir. Ankara'da bulunan üç
gençlik merkezinin görev tanımlarındaki değişikliklere bağlı olarak hedef gruplarının da değişmesi
uygulamanın değerlendirmesini güçleştirmektedir. Ankara için eylem planı geliştirilmesini amaç
layan çalışmaların eşgüdümlenebilmesi için, il düzeyinde tercihen valiliğin üstleneceği güçlü bir
liderliğe ihtiyaç vardır.
İstanbul'da 1990'lı yılların başında sokak çocukları sayısındaki hızlı artışla birlikte, ilk adımı
sivil toplum kuruluşları atmıştır. Merkezi yönetim tarafından 1997'de merkezler açılmaya başlan
mıştır. Çocuk ve Gençlik Merkezlerinin yönetimiyle etkin olarak ilgilenen Valiliğin kararlı eylem
leri ve önderliğiyle ortaklıklar oluşturma yönünde çabalar olmuştur. Protokol uyarınca il düzeyinde
eşgüdüm organı etkin rol üstlenmiştir. İstanbul'da 7 çocuk ve gençlik merkezi bulunmaktadır. Sis
temin işleyişinde bazı aksaklıklar yaşanmaktadır. Varolan sistem içinde sorunla baş etmek mümkün
görülmemektedir. Sistem, kişilerin inisiyatif almasına ve konuyu sahiplenmesine bağlı olarak ayak
ta kaldığından sürdürülebilirliği sağlanmış değildir.
İzmir, sokakta yaşayan/çalışan çocuklar için sunulan hizmetlerin etkisini ve verimliliğini ar
tırmak için oluşturulabilecek iyi yönetim anlayışının çok başarılı bir örneğidir. Kamu-özel-sivil top
lum kuruluşları arasında işleyen ortaklıklar ve iş bölümü merkezlerin çalışmalarını kolaylaştırmak
ta ve etkisini artırmaktadır. Karşıyaka'daki hizmet kompleksi (gençlik merkezi- toplum merkezitedavi merkezi) yenilikçi bir model oluşturmaktadır.
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şılaştırılamayacak kadar yüksektir. Çocuklar çok çocuklu ailelerden gelmektedirler. 1 gençlik mer
kezi vardır. Merkez, çalışmalarını yoğun olarak sokak çalışmalarının ardından başlatmış ve en iyi
uygulama örneklerinden birini sergileyecek ulusal ve uluslararası desteklerden yararlanmıştır. Mer
kezin başarısı aileye bir bütün olarak yaklaşmasında yatmaktadır.
• Gaziantep'te sokakta yaşayan/ çalışan çocuklara yönelik 2 merkez vardır. Gaziantep
deneyiminin başka örneklerle gözlenmeyen bir başarısı da; sivil toplum kuruluşları, özel sektör
kuruluşları ve bireyleri kapsayacak biçimde toplumdan sürekli olarak ayni destek alabiliyor ol
masıdır. Kentte öncelikli konu madde kullananlar için bir rehabilitasyon merkezi oluşturulmasıdır.
Çocuk Hakları Sözleşmesi 0-18 yaşları arasındakileri çocuk olarak kabul etmektedir. Bu tanım
esas alındığında Türkiye nüfusunun % 41.7'si çocuk nüfusudur. Devlet İstatistik Enstitüsü verilerine
göre; temel eğitim çağında (6-14 yaş) 11.9 milyon çocuğumuz vardır. Bunların 1.522.000'i okula
devam etmemekte ve aynı yaş grubunda tarımdaki aile işletmeleri de dahil çalışan çocukların oranı
% 32.4'dür (Başbakanlık İnsan Hakları Üst Kurulu Raporu, 1999).
Atauz (1997) tarafından sokakta yaşayan/çalışan çocuklar üzerinde yapılan bir araştırmada,
çocukların yaş gruplarının Diyarbakır'da 11-13, Ankara ve Şanlıurfa'da ise 11-12'de yoğunlaştığı
saptanmıştır (Sibel Yılmaz, 1998 ).
Küntay (1993) tarafından İstanbul'da yapılan bir araştırmada, çocukların % 50'sinin 12-15,
% 40'ının 16-18 ve % 10'unun 7-11 yaş arasında yoğunlaştığı tespit edilmiştir (Sibel Yılmaz, 1998).
Konanç'ın (1988) Ankara'da sokakta çalışan çocuklar üzerine yaptığı araştırma sonuçlarında,
çocukların eğitimlerini sürdürememe nedenleri arasında ilk sırayı ekonomik nedenlerin (% 52.2),
ikinci sırayı ise okulda başarısızlığın aldığı belirtilmiştir. Çocukların (% 40)'ının ise çalıştığı işten
memnun olmadığı saptanmıştır.
Atauz (1994) tarafından Diyarbakır sokak çocukları üzerine yapılan araştırmada, çocukların
ana-babalarının eğitim durumlarına bakıldığında annelerin % 96.5'inin, babalarının ise % 54'ünün
okur-yazar olmadığı tespit edilmiştir. Sokak çocuklarının annelerinin % 94'ünün, babalarının
% 57.5'inin çalışmadığı, %'28'inin ise geçici marjinal işlerde çalıştığı saptanmıştır. Çocukların
ailelerinin % 73'ünün gecekonduda yaşadığı bulunmuştur (Sibel Yılmaz, 1998 ).
Güvercin (2000) tarafından Gaziantep sokak çocukları üzerine yapılan diğer bir araştırmada;
ailelerin büyük çoğunluğunun (% 78) 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 et
mediği sorusu sorulduğunda cevap olarak yaklaşık % 50'sinin evet dediği belirtilmiştir.
İllerdeki sokakta yaşayan/çalışan çocuklar ile uçucu ve uyuşturucu madde bağımlısı çocuklara
ait istatistiki veriler ve bu alanda yapılan çalışmalar hakkında Valiliklerden bilgi istenmiştir. Valilik
lerden gelen veriler Tablo 2'de özetlenmiştir.
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-27Tablo 2. Valiliklerden gelen veriler (2004)
i İl Adı
1 Adana
1 Adıyaman
Afyon
Ağrı
Aksaray
1 Amasya
Ankara
Antalya
1 Ardahan
Artvin
1 Aydın
Balıkesir
' Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis

Madde
Bağımlısı
Sokakta
Çalışan Çocuk Çocuk
2384
Veri yok
Veri yok
45
Veri yok
869
Madde bağımlısı çocuk
Sokakta yaşayan çocuk yok
23
yok
Madde bağımlısı çocuk
Sokakta yaşayan çocuk yok
Veri yok
yok
Veri yok
Madde bağımlısı çocuk 1
Veri yok
yok
Sokakta yaşayan çocuk yok Sokakta çalışan
2
çocuk yok
3
•
169
Veri yok
180
1098
366
Sokakta yaşayan çocuk yok Sokakta çalışan Madde bağımlısı çocuk 1
yok
çocuk yok
Sokakta yaşayan çocuk yok Sokakta çalışan Madde bağımlısı çocuk I
çocuk yok
yok
Veri yok
422
Veri yok
1
300
200
Sokakta yaşayan çocuk yok Sokakta çalışan Madde bağımlısı çocuk 1
yok
çocuk yok
3
30
1632
Sokakta yaşayan çocuk yok Sokakta çalışan Madde bağımlısı çocuk I
çocuk yok
yok
Sokakta yaşayan çocuk yok Sokakta çalışan Madde bağımlısı çocuk
çocuk yok
yok
ı
Veri yok
Veri yok
29
Sokakta yaşayan çocuk yok Sokakta çalışan Madde bağımlısı çocuk 1
çocuk yok
_ yok
|
Solukta Yaşayan Çocuk
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Sokakta yaşayan çocuk yok

Burdur

Sokakta yaşayan çocuk yok

Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
İğdır
İsparta
istanbul
izmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis

Sokakta çalışan
çocuk yok
Sokakta çalışan
çocuk yok
Veri yok
Veri yok
Sokakta çalışan
çocuk yok
440
261

14

Madde bağımlısı çocuk
yok
64
63
11
Veri yok
Madde bağımlısı çocuk
Sokakta yaşayan çocuk yok
yok
7
Sokakta yaşayan çocuk yok
34
Veri yok
123
459
80
Sokakta yaşayan çocuk yok
5
2
Sokakta yaşayan çocuk yok Sokakta çalışan
çocuk yok
37
49
20
Sokakta yaşayan çocuk yok Sokakta çalışan
13
çocuk yok
480
72
Veri yok
13
Sokakta yaşayan çocuk yok Sokakta çalışan
çocuk yok
632
52
L_
2021
Veri yok
Veri yok
Veri yok
Sokakta yaşayan çocuk yok Sokakta çalışan Madde bağımlısı çocuk
çocuk yok
yok
Sokakta yaşayan çocuk yok Sokakta çalışan Madde bağımlısı çocuk
çocuk yok
yok
7
32
Sokakta yaşayan çocuk yok
71
Sokakta yaşayan çocuk yok
Madde bağımlısı çocuk
yok
Sokakta yaşayan çocuk yok Sokakta çalışan
10
çocuk yok
204
381
2178
29
312
40
Sokakta yaşayan çocuk yok
73
Sokakta yaşayan çocuk yok Sokakta çalışan Madde bağımlısı çocuk
çocuk yok
yok
Sokakta yaşayan çocuk yok
10
Madde bağımlısı çocuk
yok
Sokakta yaşayan çocuk yok Sokakta çalışan
1
çocuk yok
Sokakta yaşayan çocuk yok Sokakta çalışan Madde bağımlısı çocuk
çocuk yok
yok
Veri yok
16
|
14
24
Veri yok
|
18
Sokakta yaşayan çocuk yok Sokakta çalışan 1
Veri yok
çocuk yok
|
Sokakta yaşayan çocuk yok Sokakta çalışan!
3
j:ocuk yok
|
Veri yok
Veri yok
j
20
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1
9
266
68
Sokakta çalışan
15
çocuk yok
Malatya
1 Sokakta yaşayan çocuk yok
4
102
| Sokakta yaşayan çocuk yok Sokakta çalışan
1 Manisa
53
çocuk yok'
Sokakta yaşayan çocuk yok Sokakta çalışan
Mardin
13
çocuk yok
Veri yok
989
102
I Mersin
12
Veri yok
Veri yok
Muğla
18
Veri yok
Veri yok
I Muş
2
Sokakta yaşayan çocuk yok Sokakta çalışan
1 Nevşehir
çocuk yok
11
Veri yok
Veri yok
Niğde
4
Veri yok
Veri yok
Ordu
Madde bağımlısı çocuk 1
I Osmaniye
60
Sokakta yaşayan çocuk yok
yok
Veri yok
1
Veri yok
Veri yok
Rize
159
11
Veri yok
t Sakarya
11
1 Samsun
Sokakta yaşayan çocuk yok
188
421
Sokakta yaşayan çocuk yok
Siirt
20
Madde bağımlısı çocuk I
Sokakta yaşayan çocuk yok
Veri yok
Sinop
yok
41
103
1 Sivas
Sokakta yaşayan çocuk yok
Sokakta yaşayan çocuk yok Sokakta çalışan Madde bağımlısı çocuk I
1 Sımak
çocuk yok
yok
62
Tekirdağ
Veri yok
Veri yok
1
Tokat
Sokakta çalışan
7
9
çocuk yok
1 Trabzon
5
Sokakta yaşayan çocuk yok 1
50
Tunceli
Sokakta yaşayan çocuk yok Sokakta çalışan
30
çocuk yok
Veri yok
1
Urfa
592
]
Veri yok
1
Uşak
Sokakta yaşayan çocuk yok 1
67
Madde bağımlısı çocuk I
yok
Van
Sokakta yaşayan çocuk yok 1
Madde bağımlısı çocuk 1
573
yok
Yalova
Veri yok
1
538
Veri yok
1
Yozgat
Sokakta yaşayan çocuk yok 1 Sokakta çalışan 1Madde bağımlısı çocuk 1
çocuk yok
yok
Sokakta yaşayan çocuk yok
Zonguldak
Veri yok
Veri yok
1641
TOPLAM
16 577
1
2550
İstanbul*
j
5206
|
381
|
2655
1
*2000 yılından 2004 yılına kadar ulaşılan çocuk sayısı
1 Kocaeli
1 Konya
Kütahya

1
Veri yok
1
Veri yok
j Sokakta yaşayan çocuk yok

(Sokakta yaşayan: 23 ilde veri yok, 45 ilde sokakta yaşayan çocuk yok; Sokakta çalışan: 16 ilde veri
yok, 29 ilde sokakta çalışan çocuk yok; Madde bağımlısı: 8 ilde veri yok, 23 ilde madde bağımlısı
çocuk yok)
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-30Ülkemizde sokakta yaşayan ve sokakta çalışan çocukların tam sayısı hakkında bilgi sahibi
olabileceğimiz bir veri bulunmamaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü
verilerine göre çeşitli nedenlerle emniyet birimlerine gelen veya getirilen çocukların sayısı toplamı
84.926'dır. Bunların 237l'i sokakta yaşayan, 3940'ı evden kaçan, 2175'i kayıp, 7026'sı buluntu,
293'ü terk, 19.200'ü suç mağduru, 49.92l'i suç işlediği şüphesi olan çocuklardır. Bu çocuklardan
53.634'ü hiçbir madde kullanmamakta, 825'i çözücü, 1839'u yapıştırıcı, 429'u uyuşturucu, 884'ü
hap, 3285'i alkol ve 25.803'ü sigara kullanmaktadır.
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı 42 Çocuk ve Genç
lik Merkezi tarafından 2004 yılı Haziran ayı itibarı ile 40.205 çocuğa ulaşılmıştır. Bu çocuklardan
28.374'ü sokakta çalışan çocuklar, 11.829'u sokakta yaşayan çocuklardır. Sokakta yaşayan çocuk
ların 6853'ü çocuk ve gençlik merkezlerinden bizzat hizmet almaktadır. Bu çocuklardan 2249'unun
Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinden göç ettiği, 2464'ünün ilköğretim ara sınıf terk, 1332'
sinin ilkokul mezunu olduğu, 3329'unun ailesi ile birlikte yaşadığı, 1577'sinin parçalanmış aileden
geldiği, 1145'inin aile içi şiddet, 548'inin aile ile anlaşamama, 821'inin aile parçalanması, 122'sinin
yuva-yurt uyumsuzluğu nedeni ile sokakta oldukları tespit edilmiştir. Bu çocukların % 95'i erkek
% 5'i kızdır. Uçucu ve uyuşturucu madde kullanan 2163 çocuk bulunmaktadır.
Tablo 3 incelendiğinde; tutuklu çocuk sayısının kapalı cezaevlerinde 1170, çocuk cezaevlerin
de 696 olduğu, bu çocukların hırsızlık, müessir fiil, gasp ve ırza tasaddi suçlarını yoğunlukla iş
lediği, hırsızlık suçundan, çocuklar hakkında 11.346 davanın açıldığı, müessir fiil suçundan 3682
davanın, Trafik Kanununa muhalefet suçundan 1747 davanın, gasp suçundan 1700 davanın, ırza
tasaddiden 1254 davanın açıldığı görülmektedir. Yaş gruplarına dağıldığında, bunun, 2933'ünün er
kek çocuklar tarafından işlendiğini, 499'unun 12-15 yaş arasındaki kız çocukları tarafından işlen
diği, yaşın 16-18'e çıkması halinde erkeklerde 10.596'ya, kızlarda 1740'a; 12-18 yaş grubunda ise
sayının daha da yükseldiği, hırsızlık suçundan 13.529 erkek hakkında, 2239 da kız çocukları hak
kında hırsızlık suçundan dava açıldığı, eğitim düzeyi yükseldikçe suç işleme oranının azaldığı
görülmektedir (Adalet Bakanlığı, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, 2003). Tablo 3 açılan
davaları ve sanık sayılarını, Tablo 4 ise Temmuz 2004 itibariyle cezaevlerindeki hükümlü-hükmen
tutuklu ve tutukluların öğrenim durumlarına göre dağılımını vermektedir.
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Tablo 3.

Çocuk Mahkemelerince Sonuçlanan Davaların Sanıkları Hakkında Verilen Ka
(1.1.2003-31.12.2003)
SANIK S
Çıkan

12-18

TCK No ve Özel K. No

Dava

Mahkumiyet %

TCK 491-494 (Hırsızlık)

2351

2021

TCK 456-460 (Müessir Fiil)

887

2918 Sa. Trafik K. Muh.

Beraat

%

64.4

535

17.1

459

43.5

293

27.8

815

216

23.9

61

6.7

TCK 495-502 (Gasp)

214

103

44.4

66

28.4

TCK 414-428 (Irza Tasaddi)

142

85

52.8

39

24.2

TCK 508-511 (Emniyeti Suiistimal)

82

43

39.4

23

21.1

TCK 179-192 (Şahıs Hürriyetini Tahdit)

73

35

38

14

15.2

6136 Sa. Ateşli Silahlar K. Muh

86

48

54.5

18

20.5

TCK 516-521 (Naşı Izrar)

79

38

45.8

24

28.9

TCK 448-455 (Adam Öldürme)

85

48

71.6

8

11.9

TCK 503-507 (Dolandırıcılık ve İflas)

55

28

43.1

15

23.1

TCk 339-349 (Evrakta Sahtekarlık)

47

18

30

9

15

TCK 480-490 (Hakaret ve Sövme C.)

35

19

44.2

10

23.3

6831 Sa. Orman Kanunu Muh.

34

17

45.9

4

10.8

TCK 429-434 (Kız, Kadın, Erkek Kaçırma)

36

15

41.7

8

22.2

TCK 316-331 (Para ve Kıy.Kağıtta Saht.)

27

17

56.7

6

|20

2911 Sa. Top. Ve Gösteri Yürüyüş K. Muh) 22

2

6.9

15

TCK 369-383 (Yangın, Su Baskını)

22

ti

42.3

8

30.8

19!8Sa.KaçalulıkK.Muh.

25

12

46.2

4

15.4

TCK 563-565 (Araba, Hayvan Muh. Kusur) 20

11

47.8

2

8.7.

1 51.7

5682 Sa. Pasaport Kanunu Muh.

16

5

29.4

5

29.4

TCK 403-407 Uyuşturucu Madde

15

8

53.3

5

33.3

TCK 350-357 Özel Evrakta Sah.

12

3

23.1

8

61.5

Diğer

63

43

48.9

17

19.3

Toplam

5243

3305

51.3

11197

18.6

Kaynak: Adalet Bakanlığı, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, 2003.

Tnblo 4. Temmuz 2004 itibariyle eczacvlcı indeki hükünılü-hükıncn tutuklu ve tutukluların öğren
Öğrenim durumu

HÜKÜMLÜLER

ERKEK

HÜKMEN TUTUKLULAR

KADIN

ERKEK

KADIN

E

büyük

çocuk

büyük

çocuk

büyük

çocuk

büyük

çocuk

büyü

Eğitimsiz

823

19

112

2

224

13

25

2

914

Okur-yazar

1622

22

79

3

232

26

15

1

1347

ilkokul devam

502

6

25

252

9

10

ilkokul mezunu

18435 87

Ortaokul devam

1430

Ortaokul mezunu

547

418

1

3370

103

124

2

1098

98

80

2

198

17

3

1

659

5100

45

144

1

948

39

32

1

4263

Lise devam

754

49

21

172

15

2

687

Lise mezunu

4586

9

203

705

9

32

3220

Fakülte YO devam

254

1

7

43

2

349

32

93

7

352

Fakülte ve yüksek-okul 763

1

mezunu
Doktora devam

13

11

Doktora mezunu

7

1

Diğerleri

654

23

Genel Toplam

34943 336

1144

10

6297

231

Kaynak: Adalet Bakanlığı, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, 2003.

252

|7
1

2333

— 34Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından, Türkiye'de çalışan çocuklarla ilgili veri tabanı oluştur
mak, çalışan çocukların çalıştıkları sektörleri, çalışma koşullarını, sosyal, ekonomik, demografik
özelliklerini ortaya koyabilmek ve çocuk işçiliğini önlemeye yönelik olarak yapılan çalışmaların et
kisini ölçebilmek amacıyla Ekim 1994-Ekim 1999 yılları arasında Çocuk İşgücü Anketleri yapıl
mıştır. Ekim 1994 yılında gerçekleştirilen anketin hedef kitlesini 6-14 yaş grubundaki çocuklar
oluştururken, Ekim 1999 yılında gerçekleştirilen ikinci uygulamada yaş grubu genişletilmiş ve 6-17
yaş grubundaki çocuklar kapsama alınmıştır. 1994 ve 1999 Çocuk İşgücü Anketleri Türkiye'deki
çocuk işgücüne dair önemli bilgiler Tablo 5'de verilmektedir.
Tablo 5. Yerleşim yeri ve cinsiyete göre çalışan çocuklar (6-14 yaş grubu) (bin)
Yerleşim
Nüfus
yeri
ve
cinsiyet
1994

Ekonomik İşlerde Çalışanlar
1999

1994

%

1999

%

Kent
Erkek
Kadın

6.068
3.090
2.978

7.124
3.650
3.473

191
145
45

3.1
4.7
1.5

132
99'
33

1.8
2.7
0.9

Kır
Erkek
Kadın

5.339
2.766
2.574

4.942
2.504
2.438

783
434
348

14.7
15.7
13.5

379
200
179

7.6
7.9
7.3

Toplam
Erkek
Kadın

11.406
5.855
5.551

12.065
6.155
5.911

974
580
394

8.5
9.9
7.0

511
299
212

4.2
4.8
3.5

Kaynak: DİE, Türkiye'de Çalışan Çocuklar 1999.
1994 ve 1999 Çocuk İşgücü Anket sonuçlan karşılaştırıldığında, beş yıllık dönem boyunca
ekonomik işlerde çalışan çocukların oranında büyük gerileme gözlenmektedir. 1994 yılında % 8.54
(974.000) olan ekonomik işlerdeki çocuk çalışma oranı % 50 azalarak 1999 yılında % 4.24'e
(511.000) düşmüştür. Ekonomik işlerde çalışan kız çocuklarının oranı % 7.10'dan % 3.59'a erkek
çocuklarının oranı ise % 9.90'dan % 4.86'ya düşmüştür. Bu sonuçlar, çocuk işçiliği konusunda çalış
ma yapan herkesi umutlandırmış ve daha sonra yapılan çalışmalarda gösterilen çabaları artırıcı bir
rolü olmuştur (ILO, 30.11.2004 tarihli Komisyon Tutanağı).
Çocuğu çalışma yaşamından uzak tutmak için en etkin araçlardan bir tanesi okuldur. 5 yıllık
süre içerisinde 6-14 yaş grubundaki çalışan çocuk sayısının 974.000'den 511.000'e düşmesinde,
çocuk işçiliği konusunda yapılan çalışmalarla birlikte zorunlu temel eğitim süresinin 1997 yılında
5 yıldan 8 yıla yükseltilmesinin de büyük etkisi olmuştur. Elde edilen sonuçlar göstermektedir ki,
çocuklar eğitimde ise çalışma oranı düşmekte, bunun tersine çocuk çalışmakta ise eğitime devam
ve başarı oranı azalmaktadır. Eğitimin içerik olarak tatmin edici olmaması, eğitimin maliyeti ve
ulaşılabildiğinin zorluğu, eğitimli kesimin karşılaştığı yüksek işsizlik oranı, ailelerin bilinçsizliği
gibi unsurlar eğitime devamı azaltan etkenlerdir (ILO, 30.11.2004 tarihli Komisyon Tutanağı).
Türkiye genelinde 6-14 yaş grubunda okula devam eden çocuk sayısı Ekim 1994'de 9.917.000
(% 86.9) iken bu sayı Ekim 1999'da 10.633.000 (% 88.1)'e yükselmiştir. 6-14 yaş grubunda okula
devam eden çocukların, Ekim 1994'de % 3.9'u ekonomik işlerde çalışırken bu oran Ekim 1999'da
% 1.6'ya düşmüştür. 6-14 yaş grubunda okula devam etmeyen çocukların, 1994'de % 39.3'ü
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-35ekonomik işlerde çalışırken bu oran 1999'da % 23.8'e düşmüştür. Ekonomik işlerde çalışan ve aynı
zamanda okula devam eden çocukların oranında bir düşüş eğilimi olduğu görülmektedir. 1994 yılın
da ekonomik işlerde çalışan çocukların % 39.8'i okula devam ederken, bu oran 1999 yılında
% 33.2'ye düşmüştür. Çocukların ekonomik işlerde çalışması okula devamlarını engellemektedir.
Ekim 1999 Çocuk İşgücü Anketi sonuçlarına göre, Türkiye'de 6-17 yaş grubunda bulunan
16.880.000 çocuğun % 10.2'si (1.635.000) ekonomik işlerde çalışmaktadır. Ekonomik işlerde
çalışan çocukların % 61.7si erkek, % 38.3'ü kız'dır (ILO, 30.11.2004 tarihli Komisyon Tutanağı).
6-17 yaş grubunda ekonomik işlerde çalışan çocukların % 57.6'sı tarım, % 21.8'i sanayi, % 10.2'si
ticaret ve % 10.4'ü hizmet sektöründe çalışmaktadır. Erkek çocukların % 46.3'ü tarım, % 26.9'u sanayi,
% 12.8'i ticaret, % 13.8'i hizmet sektöründe çalışmaktadır. Kız çocukların % 75.8'i tarım, % 13.4'ü
sanayi, % 5.9'u ticaret, % 4.8'i hizmet sektöründe çalışmaktadır. Kız ve erkek çocuklan için ilk sırayı
tarım sektörü almaktadır. Özellikle kız çocuklarının büyük çoğunluğu tarım sektöründe çalışmaktadır.
Bu oranlar kent-kır ayrımında incelediğimizde kentlerde bu dağılım değişiklik göstermekte kırsal
kesimde ise değişmemektedir. Kentlerde erkek çocukların % 46.9'u kız çocukların ise % 50.7'si sanayi
sektöründe çalışmaktadır. Kırsal kesimde erkek çocukların % 76.3'ü, kız çocukların ise % 94.6'sı tanm
sektöründe çalışmaktadır (ILO, 30.11.2004 tarihli Komisyon Tutanağı).
Türkiye genelinde ekonomik işlerde çalışan çocukların % 58.8'i ücretsiz aile işçisi olarak çalış
maktadır. Bunu % 23.7 ile ücretli ,% 15.7 ile yevmiyeli ve % 1.9 ile kendi hesabına veya işveren
olarak çalışanlar izlemektedir. Cinsiyet ayrımında incelediğimizde ücret karşılığı çalışan erkek
çocukların oranı (ücretli ve yevmiyeli) % 46.1, kız çocuklarının oranı ise % 28.5 iken, ücretsiz aile
işçisi olarak çalışan erkek çocukların oranı % 51.1, kız çocukların oranı ise % 71.2'dir. Yapılan araş
tırma sonuçları çalışan çocukların çalışma koşullan, çalıştığı işten memnuniyeti, geliri, çalışma
nedenleri ile ilgili sonuçlan ortaya koyabilmesi açısından önemli çıktılar elde edilmesini sağlamış
tır (ILO, 30.11.2004 tarihli Komisyon Tutanağı).
Çalışan çocuklar çalışma ortamlarında fiziksel risklerle karşılaşmaktadırlar. 6-17 yaş grubun
da çalışan çocukların %1.6'sının bir iş kazası veya mesleki hastalık geçirdiği görülmektedir. Bir iş
kazası veya mesleki hastalık geçiren çocuklarda ilk sırayı % 26.1 ile "kırık ve/veya çıkık", ikinci
sırayı % 19.5 ile "burkulma" ve/veya incinme", üçüncü sırayı ise % 15 ile enfeksiyon hastalıklarının
aldığı görülmektedir (ILO, 30.11.2004 tarihli Komisyon Tutanağı).
Çalışan çocukların yandan fazlası (% 52.1), tam zamanlı çalışma süresi olarak kabul edilen 40
saat ve daha fazla süre çalıştığı görülmektedir. Ekonomik işlerde çalışan çocukların haftalık or
talama fiili çalışma süresi 37.4 saattir. Kentsel yerlerde 51 saat, kırsal yerlerde ise bu 30.5 saattir.
Türkiye genelinde ekonomik işlerde çalışan erkek çocuklann % 43.4'ü, kız çocukların ise % 52.2'si
haftada 40 saatten az çalışmaktadır. Genel olarak erkek çocuklan kız çocuklanndan daha uzun süre
çalışmaktadırlar. Kentsel yerlerde çocukların haftalık çalışma süreleri daha uzundur. Kentsel yerler
de haftada 40 saatten daha az süreyle çalışan çocukların oranı % 15.9 iken, kırsal yerlerde bu oran
% 64.2'dir. Ekonomik işlerde çalışan çocuklann haftalık çalışma süreleri çok uzundur. Bu süre
çocukların gelişimlerini olumsuz yönde etkilemekte aynı zamanda da okula gitmelerini engellemek
tedir (ILO, 30.11.2004 tarihli Komisyon Tutanağı).
6-17 yaş grubunda ekonomik işlerde çalışan çocuklann % 44'ü mevcut işinden memnun değildir.
Bu çocukların % 50.6'sı ücret veya gelirini düşük bulduğunu, % 41.9'u ise işin çok yorucu olduğun
dan mevcut işinden memnun olmadığını belirtmiştir. 6-17 yaş grubunda, ekonomik işlerde çalışan
çocukların % 62.6'sı asgari ücretin altında çalışmaktadırlar. Bu nedenle çocuk işgücünün bir boyutu
da çocuğun ucuz işgücü olarak görülmesidir. Ekonomik işlerde çalışan kız çocuklan erkek çocuklarına
göre daha yüksek bir kazanç elde etmektedir (ILO, 30.11.2004 tarihli Komisyon Tutanağı).
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- 3 6 Ekonomik işlerde çalışıp gelir elde eden çocukların kazancı hane halkı gelirlerine yaklaşık
% lV'lik bir artış sağlamaktadır. Hane halkının aylık ortalama geliri arttıkça çalışan çocuk sayısı
azalmaktadır. Bu paralellik çocuk çalıştırılmasının diğer bir boyutu olan yoksulluk ile bağlantısını
göstermektedir (ILO, 30.11.2004 tarihli Komisyon Tutanağı).
Türkiye genelinde ekonomik işlerde çalışan 6-17 yaş grubundaki çocukların çalışma nedenlerin
de % 38.4 ile ilk sırayı hane halkı gelirine katkıda bulunmak, ikinci sırayı % 19.8 ile hane halkının
ekonomik faaliyetine yardımcı olmak, üçüncü sırayı % 15.9 ile ailesi istediği için çalışmak almaktadır.
Bunu % 10.4 ile iş öğrenmek, meslek sahibi olmak takip etmektedir. Bu sonuçlar gösteriyor ki çocuk
çalışmasının en büyük nedeni ekonomik yoksulluktur (ILO, 30.11.2004 tarihli Komisyon Tutanağı).
1999 yılından sonra çocuk işgücüne yönelik olarak kapsamlı bir araştırma yapılmadığından 617 yaş grubunda çalışan çocuklara ilişkin yeni bir veri bulunmamaktadır. DİE tarafından yapılan
Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarından 12-17 yaş grubundaki çalışan çocuklara ilişkin sayısal
veriler elde edilebilmektedir. Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE), 2003 yılı II. Dönem (Nisan-MayısHaziran) Hanehalkı İşgücü Anketi (HİA) sonuçlarına göre Türkiye genelinde 12-17 yaş grubunda
çalışan çocukların sayısı 773.000 kişidir. Bu yaş grubunda istihdam edilen çocukların % 57.2'si
tarım, % 20.5'i hizmetler, % 19.3'ü sanayi sektöründe çalışmaktadır. 12-17 yaş grubunda çalışan
çocukların % 33'ü (255.000) kentsel yerlerde bulunmaktadır. Türkiye genelinde bu yaş grubunda
çalışan çocukların % 54.3'ünü erkek çocukları oluşturmaktadır. Aynı yaş grubundaki çocuk istih
damı 2002 yılının aynı dönemine göre % 24.7 (253.000) azalmıştır.
Hanehalkı işgücü anketi sonuçlarına göre 2000 yılında 12-17 yaş grubunda istihdam edilen
lerin (tarım, sanayi, ticaret ve hizmet sektörleri) sayısı 1.364.000 iken bu sayı 2003 yılında
769.000'e düşmüştür. 2003 yılı III. Döneminde istihdam edilen 948.000 çocuktan % 58.9'u tarım,
% 21.1'i hizmetler, % 20.1'i sanayi sektöründe çalışmaktadır. Çalışan çocukların % 55.6'sını ise er
kek çocukları oluşturmaktadır. Tablo 6'da yıllar itibariyle 12-17 yaş grubunda istihdam edilen
çocuklara ait bilgiler verilmektedir.
Tablo 6. Yıllar itibariyle 12-17 yaş grubunda istihdam edilen çocuklar
Yıh ve Dönemi
2000
I. Dönem
II. Dönem
III. Dönem
IV. Dönem
2001
I. Dönem
II. Dönern
III. Dönem
IV. Dönem
2002
I. Dönem
II. Dönem
İÜ. Dönem
IV. Dönem
2003
I. Dönem
II. Dönem
İÜ. Dönem
IV. Dönem

ı

Toplam
1364
1209
1533
1616
1050
1089
905
1125
1475
860
928
694
1026
1220
843
769
732
773
948
654

Erkek
827
729
956
935
702
660
590
666
856
538
545
418
608
476
704
439
403
407
517
420

Kaynak: DİE, Hane halkı işgücü anket sonuçlan, 2003.
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Kadın
537
4S0
577
681 •
347
429
315
459
619
322
383
277
418
515
367
330
330
353
421
247

-374.1 Ülkemizde Onaylanan Uluslararası Sözleşmeler
Türkiye pek çok uluslararası kuruluşa üye olan, çocuk haklarına ve çocuk istihdamına yönelik
olarak alınan uluslararası kararlara hızla uyum gösteren bir ülkedir. Türkiye'nin imzaladığı çocuk
larla ilgili belge ve sözleşmeleri yürürlüğe koyan temel kuruluşlar Birleşmiş Milletler Örgütü, Av
rupa Konseyi ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)'dur.
Birleşmiş Milletler Örgütü 20 Kasım 1989 tarihinde "Çocuk Hakları Sözleşmesini" kabul et
miştir. 1990 yılında Türkiye sözleşmenin 17, 29 ve 30. madde hükümlerini, T.C Anayasası ve 24
Temmuz 1923 tarihli Lozan Anlaşması hükümlerine ve ruhuna uygun olarak yorumlama hakkını
saklı tutma ihtirazı ile imzalamıştır. Daha sonra, 1994 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafın
dan onaylanmış ve 1995 yılında Resmi Gazete yayınlanarak bir iç hukuk konumuna getirilmiştir.
Sözleşmenin Türkiye'de uygulanması ile sorumlu "Koordinatör Kuruluş" olarak ise Sosyal Hizmet
ler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) görevlendirilmiştir. Koordinatör kuruluş olarak
SHÇEK'e konuyla ilgili ulusal ve uluslararası toplantılara katılmak, sektörler arasında koordinas
yon ve işbirliğini sağlamak, ülke raporlarını hazırlama görevleri verilmiştir.
Avrupa Konseyi, "Avrupa Sosyal Şartı"nı 26 Şubat 1965 tarihinde yürürlüğe koymuştur. Tür
kiye bu sosyal şartın bazı maddelerini dışlayarak imzalamıştır. 14 Ekim 1989 tarih ve 20312 sayılı
resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren sözleşmenin 1. ve 2. bölümünde çalışan çocuklara iliş
kin düzenlemelere yer verilmiştir. "Avrupa Sosyal Şartı" İnsan Hakları Bildirgesi kadar yaptırım
gücüne sahip organlan öngörmemiştir. Ülkeler sosyal konularda yapabildiklerini içeren bir rapor
sunmakta ve gereken katkılar diğer üye ülkeler tarafından yapılmaktadır ( Hakan Acar, 2000).
"Uluslararası Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi", Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafın
dan 1966 yılında kabul edilmiş ve 1976 yılında yürürlüğe girmiştir. 1996 yılı Eylül ayı itibari ile
Türkiye dahil 135 devlet tarafından onaylanmıştır. Sözleşmenin 8. maddesi hiç kimsenin esaret ya
da kölelik altında tutulamayacağını, hiç kimseden zorla çalışma talep edilemeyeceğini belirtmek
tedir ( Hakan Acar,2000).
Türkiye Uluslararası Çalışma Örgütüne (ILO'ya) 1932 yılında üye olmuştur. Türkiye üyelik
tarihinden günümüze kadar 39 ILO sözleşmesini onaylamış ve bu sözleşmelerde kabul edilen kıs
taslar kendi iç mevzuatı ile uyumlu hale getirilmiştir. Türkiye tarafından kabul edilmiş olan çocuk
işgücünü ilgilendiren ILO sözleşmeleri şunlardır.
• Trimci ve Ateşçi Sıfatıyla Gemilerde İşe Alınacaklarda Asgari Yaşın Tespitine dair 15 nolu
sözleşme,
• Deniz İşlerinde Çalıştırılacak Çocukların Asgari Yaş Haddinin Tespiti hakkında 58 nolu söz
leşme,
• Sanayi İşyerlerine Alınacak Çocukların Asgari Yaş Sınırını belirleyen 59 numaralı sözleşme,
• Çocukların ve Gençlerin İşe Elverişlilikleri Yönünden Sağlık Muayenesine Tabi Tutulmaları
hakkındaki 77 numaralı sözleşme,
• Yeraltı Madenlerinde İşe Alınmada Asgari Yaş Hakkındaki 123 numaralı sözleşme,
• İstihdama Kabulde Asgari Yaşa ilişkin 138 numaralı sözleşme,
• Asgari Çalıştırma Yaşına ilişkin 146 numaralı tavsiye kararı, ve
• Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimleriyle Mücadele adlı 182 numaralı sözleşmedir.
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"Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimleriyle Mücadele" isimli 182 numaralı sözleşme; 18 yaşın altın
daki herkesi çocuk olarak tanımlamakta ve bu sözleşmeyi onaylayan her üye ülkeden en kötü biçim
lerdeki çocuk işçiliğinin yasaklanmasını ve ortadan kaldırılmasını temin edecek ivedi ve etkin ön
lemleri almasını istemektedir. Bu sözleşmeye göre "en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliği" ifadesi,
• çocukların alım-satımı ve ticareti, borç karşılığı veya bağımlı olarak çalıştırılması ve askeri
çatışmalar, çocukların zorla ya da zorunlu tutularak kullanılmasını da içerecek şekilde zorla ya da
mecburi çalıştırılmaları gibi kölelik benzeri uygulamaların tüm biçimlerini,
• çocuğun fahişelikte, pornografik yayınların üretiminde veya pornografik gösterilerde kul
lanılmasını, 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 ve gerçekleştirdiği koşullar itibariyle çocukların sağlık, güvenlik veya ahlaki gelişim
leri açısından zararlı olan işleri kapsamaktadır (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çocuk İş
çiliğinin Önlenmesi için Zamana Bağlı Politika ve Program Çerçevesi, 2003).
Çalışan çocuklar ile ilgili uluslararası belge ve sözleşmeler ile "Çocuk Hakları Sözleşmesi" Ekl'de verilmektedir.
4.2 Ulusal Mevzuat
Ulusal ve uluslararası düzenlemeler yoluyla çocukların korunması sağlanmaya çalışılmış ve bu
konuda öncelikle anne-baba velayet hakkı ile yükümlü kılınmıştır. Ülkemizde çocukların korun
masına yönelik mevzuatın yasal çerçevesini oluşturan yasalar şu şekilde sıralanabilir;
T.C. Anayasası'nın 41. maddesinde " Aile Türk Toplumunun temelidir. Devlet ailenin huzur
ve refahı ile özellikle annenin ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulan
ması için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar", 42. maddesinde, "Kimse eğitim ve öğretim hakkın
dan yoksun bırakılamaz", 50. maddesinde, "Kimse yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde
çalıştırılamaz, küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımın
dan özel olarak korunurlar", 56. maddesinde "Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hak
kına sahiptir" ve 61. maddesinde ise "Devlet korunmaya muhtaç çocukların topluma kazandırıl
ması için her türlü tedbiri alır" hükümleri yer almaktadır.
T.C. Medeni Kanunu'nun 272. maddesinde "Anne-baba velayet görevlerini yerine getir
medikleri taktirde hakim çocuğun korunması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür", 273.
maddesinde " Çocuğun bedeni ve fikri gelişmesi tehlikede bulunur veya çocuk manen yüzüstü
bırakılırsa hakim çocuğu anne-babadan alarak bir aile yanına ya da bir müesseseye yerleştirebilir"
ve 274. maddesinde ise "Hakim velayet görevini yerine getirmekten aciz olan veya kasıtlı bulunan
ya da velayet nüfuzunu kötüye kullanan veya aşırı derecede ihmal eden anne ve babadan velayet
hakkını kaldırabilir (nez edebilir) kaldırmanın hükümleri ileride doğacak çocukları da kapsar"
hükümleri yer almaktadır.
2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile korunmaya muhtaç
çocuklarla ilgili koruma ve bakım görevi Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna verilmiş
tir. 2828 Sayılı Kanunun 3/b maddesine göre "Anne-babası tarafından ihmal edilip fuhuş, dilen
cilik, alkollü içkileri ve uyuşturucu maddeleri kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere karşı savun-
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yer almaktadır. Aynı kanunun 4/e maddesinde de korunmaya muhtaç çocuklara ilişkin sosyal hiz
metlerin ancak bu kanunla kurulan kurum tarafından yürütüleceği belirtilmektedir.
2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkındaki
Kanunun 10. maddesinde "Küçüklere uygulanacak tedbirler" belirtilmektedir. 11. maddede "fiili
işlediği zaman 11 yaşını bitirmemiş olanlar hakkında kovuşturma yapılamaz ve ceza verilemez, an
cak fiil kanunen 1 seneden ziyade hapis cezasını veya daha ağır bir cezayı müstehzim ise hakların
da tedbir kararı verilir" denilmektedir. 12. maddede "fiili işlediği zaman 11 yaşını bitirmiş olup 15
yaşını doldurmamış olan küçükler hakkında ceza tertibi gerekmiyorsa haklarında tedbir kararı
verilir" ve 41. maddede ise "bu kanundaki küçük deyimi suçu işlediği tarihte henüz 15 yaşını bitir
memiş kimseleri kapsar" hükümleri yer almaktadır. Bu kanundaki "küçük" tanımı B.M Çocuk Hak
ları Sözleşmesinin 1. maddesinde daha erken yaşta reşit olma durumu hariç 18 yaşına kadar her in
san çocuk sayılır tanımı ile uyumlu değildir. 43. maddede "haklarında tedbir kararı alınan küçük
lerin yerleştirileceği devlete ait kurumlar Adalet Bakanlığınca kurulur" hükümleri yer almaktadır.
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile mecburi ilköğretim çağı 6-14 yaş grubundaki
çocuklar olarak tespit edilmiş olup, bu kanunun 52. maddesi ile "her öğrenci velisi yahut vasisi
veya aile başkanı çocuğunun mecburi ilköğretim kurumuna muntazam devamını sağlamakla ve
özürü yönünden okula gidemeyen çocuğun durumunu en geç 3 gün içinde okul idaresine bildirmek
le yükümlü kılınmıştır" denilmektedir. 55 ve 56. maddelerde ise çocuğunu okula göndermeyen
ailelere yönelik cezai işlemlerin usulü belirtilmektedir. 59. maddede "Mecburi ilköğretim çağında
olup okula devam etmeyen çocuklar hiçbir işyerinde çalıştırılamaz" hükmü yer almaktadır.
Türk Ceza Kanununun "Aile Efradına Karşı Fena Muamele" başlığını taşıyan 477. mad
desinde "Her kim idaresi altında bulunan veya büyütmek, okutmak, bakmak, muhafaza etmek
veyahut bir meslek veya sanatı öğretmek için kendisine tevdi olunan şahsın üzerinde haiz olduğu
terbiye hakkını veya itaat ettirmek salahiyetini suiistimal ile o şahsın sıhhatinin muhtel veya bir teh
likeye maruz olmasına sebep olursa 18 aya kadar hapsolunur " denilmektedir. 478. maddesinde ise
"Ailesi ile birlikte yaşayan 12 yaşından aşağı bir çocuğa veya aile efradından fena muamelede
bulunan şahıs 30 aya kadar hapsolunur" hükmü yer almaktadır.
3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ilköğretimini tamamlamış 14-19 yaş arasındaki çocuk
ların mesleğe hazırlık eğitimlerinin usullerini belirlemektedir.
1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 6. bolümü çocuk ve gençlerin korunmasına dair,
7. bölümü ise kadın ve çocukların çalışma usullerinin belirlenmesine dair hükümleri içermektedir.
4857 Sayılı İş Kanununun bazı maddeleri çocuk iş gücüne yönelik düzenlemeler getirmektedir.
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler
ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sos
yal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hiz
metleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum
örgütleri ile işbirliği yapmak konusundaki görev, yetki ve sorumlulukları Büyükşehir Belediyelerine
vermektedir.
Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, kolluğun görev ve sorumluluklarını belirlemekte ve çocuk
ların korunması konusunda açık bir şekilde görev vermektedir. Bu kanunda "polis, yardım isteyen
lere, yardıma muhtaç çocuk, alil ve acizlere yardım ve muavenet eder" hükmü yer almaktadır.
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-405. ÜLKEMİZDE SOKAKTA YAŞAYAN/ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZ
MET VEREN KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA SUNULAN HİZMETLER, KAR
ŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
5.1 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü
5.1.1 Sunulan Hizmetler
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, sokakta yaşayan ve/veya çalışan çocuklara
yönelik hizmetlerini 2828 sayılı yasanın 3. maddesi (e) bendine eklenen 6. madde ve 1997 yılında
çıkan 572 sayılı kanun hükmünde kararname ile açılan "çocuk ve gençlik merkezleri" ile yürütmek
tedir. Bu merkezlerin açılış ve işleyiş esaslarını belirleyen yönetmelik 30 Eylül 2001 tarih ve 24539
sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Çocuk ve Gençlik Merkezleri eşler arası an
laşmazlık, ihmal, hastalık, kötü alışkanlık, yoksulluk, terk ve benzeri nedenlerle sokağa düşerek sos
yal tehlike ile karşı karşıya kalan çocuk ve gençlerin geçici süre ile rehabilitasyonlarını ve topluma
yeniden kazandırılmalarını sağlamak amacıyla yatılı ve gündüzlü kuruluşlarla hizmet vermektedir.
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ilgili yönetmelik çerçevesinde sokakta yaşayan ve
sokakta çalışan çocuk sorununun görüldüğü illerde, illerin tespit ve talepleri doğrultusunda sokakta
yaşayan ve sokakta çalışan çocuk ayrımı gözetilerek, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler,
sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile yapılan protokoller ile çalışmalarını yürütmektedir.
İstanbul'da 7, Ankara'da 3, İzmir'de 4, Antalya'da 3, Çorum'da 1, Diyarbakır'da 1, Mersin'de 1,
Bursa'da 1, Urfa'da 1, Adana'da 2, Denizli'de 1, Kayseri'de 2, Adıyaman'da 1, Konya'da 1,
Kocaeli'nde 2, Adapazarı'nda 1, Yalova'da 1, Düzce'de 1, Aydın'da 1, Siirt'te 1, Manisa'da 1, Batman'da 1, Malatya'da 1, Eskişehir'de 1, Kütahya'da 1, Elazığ'da 1 tane olmak üzere toplam 42 çocuk
ve gençlik merkezi ve ayrıca İstanbul ve Antalya'da birer tane gözlemevi bulunmaktadır.
Sistemin işleyişi ilk olarak İlk Adım İstasyonlarında başlamaktadır. İstasyona, bu ünitede
çalışan sosyal hizmet uzmanlarının, İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı Çocuk Şube Müdürlüğünün
ve gönüllü sivil toplum örgütlerinin yaptığı çalışmalar sonucunda tespit edilen veya kendi istekleri
ile gelen çocuklar kabul edilmektedir. Burada çocukların barınma, sağlık, giyim, beslenme gibi
temel ihtiyaçları karşılanmakta, çocukların bilgi formları doldurularak aileleri ile görüşülmektedir.
Belli bir uyum sürecini (2-3 hafta) tamamlayan çocuklar eğitim durumlarına göre gençlik ve top
lum merkezlerine yönlendirilmektedir. Sistem açık kapı yöntemi ile işlemekte ve merkezlerde kalıp
kalmama kararı çocuğun kendisine bırakılmaktadır.
Sistemin işleyişinde ikinci sırayı Çocuk ve Gençlik Merkezleri ile Toplum Merkezleri almak
tadır. Bu merkezler, sokakta yaşayan ve/veya çalışan çocuklara yönelik ayrı mekanlarda çocukların
sokakta edindikleri olumsuz davranış ile uğradıkları her türlü istismarı gidermeye yönelik destek
hizmetleri veren yatılı ve gündüzlü kuruluşlardır. Bu merkezler aracılığı ile sokakta yaşayan/ çalışan
çocuklara yönelik çalışmalar üç ana başlık altında toplanmaktadır.
A. Çocuklara Yönelik Çalışmalar:
Çocukların sokaktan merkezlere getirilmeleri yönünde yürütülen sokak çalışmaları:
Sokakta veya çocukların yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan psiko-sosyal inceleme, gözlem,
teşhis, tespit ve mesleki müdahale süreçlerini içeren çalışmalardır.
Çocukların Psiko-Sosyal Gelişimini Destekleme Çalışmaları: Merkezlerde bulunan sosyal
hizmet uzmanları, psikolog ve çocuk gelişimciler tarafından çocuklarla kişisel çalışma, grup çalış
ması ve kişisel testler yapılarak çocuklar psiko-sosyal yönden desteklenmektedir.
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- 4 1 Eğitimlerini Destekleyici Çalışmalar: Başarısız oldukları derslerdeki başanlannı artırmaya
yönelik etüt çalışmaları yapılmaktadır.
Eğitime Yeniden Kazandırma Çalışmaları: Bu çalışmalar kapsamında Halk Eğitim Merkez
leri ile ortak I. Kademe ve II. Kademe Okuma Yazma Kursları açılmaktadır. Zorunlu eğitim yaşını
geçmiş çocukların Açık İlköğretim ve Açık Lise Kurslarına kayıtları yapılmaktadır.
Eğitim İhtiyaçlarının Karşılanması: Okula devam eden ve sosyo-ekonomik yoksunluk için
de olduğu belirlenen çocukların okul araç ve gereçleri karşılanmaktadır.
Meslek Edindirmeye Yönelik Çalışmalar: Halk Eğitim Merkezleri ve Çıraklık Eğitim Mer
kezlerinin katkıları ile Çocuk ve Gençlik Merkezlerinde çocuklara ve ailelerine yönelik meslek
edindirme kursları verilmektedir.
Sosyal Kültürel Etkinlikler ile Sportif ve Hobi Faaliyetleri: Resim, el işi, halk oyunları,
müzik ve benzeri kurslar düzenlenmekte ve kültürel yerlere gezi çalışmaları yürütülmektedir.
Sağlık Sorunlarına Yönelik Çalışmalar: Merkez hizmetlerinden yararlanan çocuklara yönelik
sağlık hizmetleri sunulmakta olup bu hizmet Sağlık Bakanlığı kuruluşları aracılığı ile gerçekleştiril
mektedir. Tıbbı tedavi ve madde bağımlılığı tedavisi gibi iki farklı sağlık desteği sunulmaktadır.
Tedavi ve Rehabilite Edici Hizmetler: Uçucu madde kullanan çocuklar tıbbi tedavi amacıy
la UMATEM'lere havale edilmektedir. UMATEMlerin yetersiz kalması nedeni ile İstanbul'da Yel
Değirmeni Çocuk ve Gençlik Merkezinde 2001 yılında tedavi ünitesi oluşturulmuştur. Sosyal et
kilenme sonucu suç işleme riski bulunan çocuklara yönelik mesleki müdahalelerde bulunarak suç
işlemelerini önleyici mesleki çalışmalar ve rehabilitasyon hizmetleri yürütülmektedir.
B. Aileye Yönelik Çalışmalar:
Sokakta yaşayan/çalışan çocukların ailelerine yönelik psiko-sosyal destek ve bilinçlendirme
çalışmaları yürütülmektedir. Ekonomik yoksunluk içinde olduğu belirlenen ailelere sosyal yardım
verilmektedir. Çocukların aileye dönüşlerinin mümkün olduğu durumlarda, aile ve çocuğun bir
arada yaşamasına yönelik uyum çalışmaları yapılmaktadır.
C. Toplumla Çalışma Uygulamaları:
Kuruluşlarda verilen hizmetleri tanıtan, sokakta çalışan/yaşayan çocukların özellikleri hakkın
da bilgi veren hizmetlere gönüllü katkı ve katılımların teşvik edilmesini amaçlayan afiş ve broşür
ler basılarak dağıtılmaktadır. Gönüllü veya kamu kurumlarının sokak çocukları konusunda düzen
lediği toplantılara katılım sağlanarak yapılan çalışmalar tanıtılmaktadır. Merkezlerde gönüllü olarak
çalışan kişiler aracılığı ile ihtiyacı olan çocuklara yönelik eğitimde destek çalışmaları sürdürülmek
te, sosyal ve kültürel faaliyetler yürütülmektedir.
Sokakta yaşayan ve Çocuk ve Gençlik Merkezlerinden bizzat hizmet alan 6853 çocuk bulun
maktadır. Sokakta yaşayan, kuruluş kayıtlarına giren veya girmeyen ama bir şekilde hizmetten
yararlanan 11.829 çocuk bulunmaktadır. 28.374 sokakta çalışan çocuğa ulaşılmıştır. Çocuk ve
Gençlik Merkezleri aracılığı ile sokakta yaşayan ve sokakta çalışan toplam 40.205 çocuğa ulaşıl
mıştır. Bu çocuklardan 1165'i okula başlatılmış, 5978'i halen okula devam etmekte, 11.268'i aile
yanına döndürülmüş, 334'ü korumalı iş yerlerine yerleştirilmiştir. 9786 çocuğun ailesine sosyal yar
dım verilmiş, 177 çocuk korunma altına alınarak çocuk yuvası ve yetiştirme yurduna yerleştirilmiş,
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3057 çocuğun madde bağımlısı olduğu belirlenmiş, 692 çocuğun ailesi hakkında suç duyurusunda
bulunulmuş, 85 aile ceza almış, 841 çocuğun ailesi ayni-nakdi yardımla desteklenerek çocuklar
sokakta çalışmaktan alıkonulmuştur.
SHÇEK, sokakta yaşayan/çalışan çocuk sorununun ve diğer sosyal sorunların çözümüne
yönelik koruyucu ve önleyici çalışmalarını "Toplum Merkezleri" ve "Aile Danışma Merkezleri"
aracılığıyla da yürütmektedir.
Toplum Merkezleri; hızlı toplumsal değişme, kentleşme ve göçün yarattığı sorunlar doğrul
tusunda bireylerin, grupların, ailelerin ve toplumun sorunlarla baş edebilmeleri ve bireylerin
katılımcı, üretken ve kendine yeterli hale 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 eş
güdüm içerisinde çalışmalarını yürüten sosyal hizmet kuruluşlarıdır. 31 ilde bulunan toplam 59 Top
lum Merkezi ile ayda 13.893 kişiye hizmet verilmektedir.
Aile Danışma Merkezleri ile; sosyal ve ekonomik gelişmelere paralel olarak ailede meydana
gelebilecek sorunların giderilmesine yönelik hizmetlerin ve programların geliştirilmesi, uy
gulamaların izlenmesi, aile bütünlüğünün korunması ve parçalanmış ailelerin bireylerine destek
sağlamaya yönelik eğitim hizmetlerinin planlanması, gençlerin evliliğe ve ana-baba olmaya daha
sağlıklı ve bilinçli hazırlanmalarını sağlayacak programların geliştirilmesi, uygulanması ve yönlen
dirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla 21 ilde 22 Aile Danışma Merkezi oluşturulmuştur. Söz
konusu merkezlerden bir ay içerisinde 527 kişi hizmetlerden yararlanmaktadır.
Ülkemizin de taraf olduğu "Çocuk Hakları Sözleşmesi" 1990 yılında imzalanmış, 1994 yılın
da onaylanmış ve 1995 yılında Resmi Gazete'de yayımlanarak 4058 Sayılı Yasa ile iç hukuk kural
larına dönüşmüş, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Sözleşme'nin uygulanmasının iz
lenmesinden sorumlu "Koordinatör Kuruluş" olarak görevlendirilmiştir.
Koordinatör Kuruluş olarak, "Çocuk Hakları Sözleşmesi"nin uygulamalarının ve geliş
melerinin izlenmesi amacıyla, 2000 yılında, çocukla ilgili tüm sektörlerin katılımıyla gerçekleş
tirilen "Çocuk Haklan Sözleşmesi T.C. Uygulama Denetim Listesi" hazırlanmıştır. Ülkemizde 2000
yılından bu güne kadar olan değişikliklerin saptanması ve güncelleştirilmesi amacıyla, yine sektör
ler arası çalışma ile 2004 yılında 2. Uygulama Denetim Listesi çalışmaları başlatılmış ve çalışmalar
devam etmektedir. 2002 yılında New York'ta gerçekleştirilen ve ülkemizin de temsil edildiği BM
Çocuk Özel Oturumunun çıktılarından birisi olan, "Çocuklar İçin Uygun Bir Dünya" isimli belge
doğrultusunda, 2002 yılı Ekim ayında "Ulusal Eylem Planı" hazırlık çalışmaları başlatılmıştır.
Çalışmalar kapsamında, ülkemizin 2005-2010-2015 yıllarına kadar plan ve hedeflerinin saptanması
amacıyla, çocukla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve üniversitelerin katılımı
ile Ulusal Eylem Planı hazırlanmış, söz konusu Eylem Planı 31 Mayıs 2004 tarihinde BM Sekreteryasına iletilmek üzere Dışişleri Bakanlığı'na gönderilmiştir.
"Ulusal Eylem Planında" yer alan "Çocukların İhmal, İstismar, Sömürü ve Şiddete Karşı
Korunması" başlığı altında, sokakta yaşayan/çalışan çocuklara yönelik olarak hedeflenen aktiviteler
Tablo 7'de verilmektedir.
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Uygulama
Hedefleri
2005/2010/
2015

Sorumlu
Kuruluşlar/
tşbirliği
Kurumları

Sokakta çalışan
çocukların
tamamen
sokaktan
çekilmesi.

2005'e kadar
%20'sinin,
2010'akadar
%50'sinin ve
2015 e kadar
tamamının
sokakta
çalışmadan
çekilmesi

SHÇEK,
Sivil
Toplum
Kuruluşları.

Sokakta çalışan
çocuklar veri
tabanı
oluşturulması.

2003

Devlet
istatistik
Enstitüsü,
Çalışma ve
Sosyal
Güvenlik
Bakanlığı,
SHÇEK
Genel
Müdürlüğü,
Devlet
Planlama
Teşkilatı.

Gerçekleştirilecek
Eylemler

Amaç
Çocuk işçiliğinin 182
sayılı ILO
Sözleşmesinde
belirtilen en kötü
biçimlerinin ortadan
kaldırılması için acil ve
etkili önlemler almak
ve bu arada uluslararası
standartlara aykın
çocuk işçiliğine son
verilmesi için gerekli
stratejileri geliştirip
uygulamak ve bu
alanlarda çocuk
işçiliğini sonlandırmak
Sokakta çalışan
çocukların tamamen
sokaktan çekilmesini
sağlamak
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Amaç

Uygulama
Hedefleri
2 0 0 5 / 2010/
2015

Sorumlu
Kuruluşlar/
İşbirliği
Kurumları

Sokakta çalışma
riski taşıyan
çocuklara
okulöncesi eğitim
verilmesinin
yaygınlaştırılması

Sürekli

Milli Eğitim
Bakanlığı,
SHÇEK
Genel
Müdürlüğü,
Yerel
Yönetimler,
Sivil
Toplum
Kuruluşları.

Yatılı bölge
okulları ve
pansiyonlu
ilköğretim
okullarına
öncelikli olarak
yerleştirilmeleri.

Sürekli

Milli Eğitim
Bakanlığı,
SHÇEK
Genel
Müdürlüğü,
Yerel
Yönetimler,
Sivil
Toplum
Kuruluşları.

Zorunlu temel
eğitimi
tamamlayamamış
olan sokakta
çalışan çocuklara
aîternati f eğiti m
olanaklarının
sunulması.

Sürekli

Milli Eğitim
Bakanlığı,
Sivil
Toplum
Kurutuşları,
Medya
kuruluşları.

Çocukların
Mesleki Eğitime
yönlendirilmesi.

Sürekli

Milli Eğitim 1
Bakanlığı,
Çalışma v e 1
Sosyal
Güvenlik
Bakanlığı,
TESK,
Sivil
Toplum
Kuruluşları.

Gerçekleştirilecek
Eylemler
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Amaç

Gerçekleştirilecek
Eylemler
Sokakta çalışan
çocuklar için
rehabilitasyon ve
sağlık
hizmetlerinin
yaygınlaştırılması
ve boş
zamanlarını
değerlendirebilec
ekleri olanakların
arttırılması.

Uygulama
Hedefleri
2005/2010/
2015
Sürekli

Sorumlu
Kuruluşlar/
İşbirliği
Kurumlan
"Sağlık
Bakanlığı,
Kültür
Bakanlığı,
Gençlik V e
Spor G e n e l
Md.,
SHÇEK
Genel
Müdürlüğü,
Sivil
Toplum
Kuruluşları,
Medya
kuruluşları.

Ailelere sosyal ve
ekonomik destek
sağlanması.

Sürekli

SHÇEK
Genel
Müdürlüğü,
Sivil
Toplum
Kuruluşları

Ailelere yönelik
yerel istihdam
alanları göz
önüne alınarak
meslek edindirme
kurslarının
düzenlenmesi.

Sürekli

Çalışma ve
Sosyal
Güvenlik
Bakanlığı,
Milli E ğ i t i m
Bakanlığı,
Sivil
Toplum
Kuruluşları,
Medya
kuruluşları.

Ailelerin sokakta
Sürekli
çalışma riskleri
konusunda
bilgilendirilmesi. '

Milli Eğitim
Bakanlığı,
SHÇEK
Genel
Müdürlüğü,
Sivil
Toplum
Kuruluşları
Medya
kuruluşları.
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Amaç

Uygulama
Hedefleri
2005/2010/
2015
Sürekli

Sorumlu
•
Kuruluşlar/
İşbirliği
Kurumlan
Çalışma v e
Sosyal
Güvenlik
Bakanlığı,
îçişleri
Bakanlığı,
SHÇEK
Genel
Müdürlüğü,
Sivil
Toplum
Kuruluşları,
Medya
kuruluşları.

Çocuk işçiliği ile
mücadele kolluk
güçlerinin
bilgilendirilmesi
ve
bilinçlendirilmesi.

2005

İçişleri
Bakanlığı,
Çalışma v e
Sosyal
Güvenlik
Bakanlığı,
SHÇEK
Genel
Müdürlüğü.

Büyükşehir
Belediyelerinde
zabıta
birimlerinde
çalışanların çocuk
işçiliği ile
mücadele
konusunda
eğitümesi.

2005

Çalışma ve
Sosyal
Güvenlik
Bakanlığı,
Yerel
Yönetimler.

Medyanın
bilgilendirilmesi.

2004

Çalışma ve
Sosyal
Güvenlik
Bakanlığı,
SHÇEK
Genel
Müdürlüğü

Gerçekleştirilecek
Eylemler
Ülke düzeyinde
toplumsal
duyarlılığın
arttırılması.
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Amaç

Gerçekleştirilecek
Eylemler
Denetim ve
koruma
mekanı zmalannın
güçlendirilmesi
ve yeni
mekanizmalann
kurulması.

Sektörler arası
işbirliğinin
sağlanması.

Uygulama
Hedefleri
2005/2010/
2015
2005

Sorumlu
Kuruluşlar/
İşbirliği
Kurumları
Çalışma ve
Sosyal
Güvenlik
Bakanlığı,
SHÇEK
Genel
Müdürlüğü,
Yerel
Yönetimler,
Devlet
Planlama
Teşkilatı.

Sürekli

Çalışma ve
Sosyal
Güvenlik
Bakanlığı,
Devlet
Planlama
Teşkilatı
İlgili
tüm kurum
ve kuruluşlar

Kaynak: SHÇEK Ulusal Eylem Planı, 2004.
D. Sokak Çocukları Alanında Uygulanan ve Uygulanması Planlanan Projeler:
Ulusal Eylem Planı çerçevesinde çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin ortadan kaldırılması
için elverişli bir ortam yaratılmasına yönelik etkinlikler ülke genelinde gerçekleştirilirken öncelikli
hedef gruplarından sokakta çalışan çocuklara yönelik doğrudan eylem programlan içerisinde hedef
lenmiş 11 ilde sokakta çalışan çocuklan eğitime yönlendirme projesi; Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu Koordinatörlüğünde ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) finansmanında
Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Şanlıurfa
illerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Genel Müdür
lüğü, Devlet İstatistik Ensitüsü, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Esnaf ve
Sanatkarlar Konfederasyonu, Sağlık Bakanlığı, Tanm Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İl Valilikleri,
Belediyeler, HDK'lar, Üniversiteler, Dünya Bankası, UNDP, UNFPA, WHO, FAO ve UNICEF ile
yakın işbirliği ile 2004 Aralık ayında imzalanması ve 2006 yılı sonunda tamamlanması planlanmak
tadır. Bu proje ile 2700 çocuğun sokakta çalışmaktan çekilmesi, 2700 çocukla birlikte risk altında
bulunan 4000 kardeşinin yeteneklerine uygun eğitim sistemine dahil edilmesi ve 1000 ailenin çocuk
işçiliğinin olumsuz yönleri konusunda sosyal destek merkezlerinde eğitilmesi planlanmıştır.
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Şanlıurfa
Proje Adı: Şanlıurfa Çocuk ve Gençlik Merkezinde Hizmet Verimliliğinin Arttırılması
Süre: Temmuz 2004 (2 yıl süreli)
Proje Tutarı: 58 milyar 100 milyon (Dünya Bankası Destekli)
Malatya
Proje Adı: Çocuk ve Gençlik Merkezinde Bilgisayar Atölyesi Oluşturulması
Süre: Kalıcı Proje
Proje Tutarı: 13 milyar (Dünya Bankası Destekli)
Mersin
Proje Adı: Gezici Ekiple Sokakta Yaşayan/Çalışan Çocukların Tespiti ve Çocuk ve Genç
lik Merkezine Yönlendirilmesi
Süre: Aralık 2004 (20 ay süreli)
Proje Tutarı: 97 milyar (Dünya Bankası Destekli)
Proje Adı: Çocukların Eğitime Kazandırılması ve Mesleki Beceri Atölyelerinin Kurulması
Süre: 2005 (2 yıl süreli)
Proje Tutarı: 100 bin Euro (Avrupa Birliği Destekli)
İzmir
Proje Adı: İzmir İli İlköğretim Okullarında Alkol, Sigara ve Madde Kullanımı Yaygın
lığının Saptanması, Çocuk ve Ailelerin Desteklenmesi
(Üniversiteler, Valiliğe bağlı kamu kurumlan, Büyükşehir Belediyesi ve STK'lar)
Proje Adı: Sokakta Yaşayan ve Madde Kullanan Çocukların Tedavi, Rehabilitasyon
Süreçleri Ekseninde Yeniden Sosyalleşmesi ve Rehabilitasyonu Projesi
(Üniversiteler, Valiliğe bağlı kamu kurumlan, İzmir Barosu ve STK'lar)
5.1.2 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Tarafından
Komisyona İletilen Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Sorunlar:
• İşsizlik,
• Göç ve buna bağlı uyum sorunları,
• Ekonomik yoksunluk,
• Okullaşamama ve okul başarısızlığı,
• Aile içi şiddet ve aile parçalanması,
• Çocuğun sokakta çalışmasını teşvik edici kültürel değerler,
• Sokakta yaşayan/çalışan çocuklar alanında hizmet veren sektörler arasında işbirliğinin yetersizliği,
• UMATEM'lerin ülke genelinde yetersiz olması,
• Çocuk bilgi ağı ve veri tabanının oluşturulamaması,
• Sokak çocuklan alanında hizmet veren çocuk ve gençlik merkezlerinin uzman personel, fiziki
koşullar, araç ve gereçler yönünden yetersiz olması,
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lemiş çocuklarla, yuva çocuklarının bir arada kalması,
• Medyanın olumsuz yayınlan.
Çözüm Önerileri:
• Tüm sektörler ve sivil toplum kuruluşlan interaktif bir işbirliğine gitmelidir. Yerel yönetim
ler aktif bir şekilde bu hizmetin merkezine alınmalıdır.
• Kentlere yeni göçen ailelerin mahalle muhtarlıklannın bildirimi ile ilgili kurumlar bu aileleri
projeksiyonuna almalıdır.
• Öncelikle düşük sosyo-ekonomik düzeye ve temel ihtiyaçlannı karşılama düzeyinde sıkıntı
yaşayan ailelere yönelik yapılandınlan Toplum Merkezleri, sokakta yaşayan/çalışan çocuklan üret
me riski taşıyan semt ve mahalle ölçeğinde yaygınlaştırılmalıdır.
• Sokakta yaşayan/çalışan çocuklara yönelik olarak verilen mevcut hizmetlerin maliyet/yarar iliş
kisi açısından oldukça yüksek oranlarda kaynak israfına yol açtığı saptanmıştır. Bu hizmete aynlan
bütçenin ailelere yerinden verilecek hizmetlerle daha verimli ve ekonomik olacağı açıktır. Ailelerin
temel ihtiyaçlar düzeyinde yerinden desteklenmesi ve güçlendirilmesi sorunun ortaya çıkmasına en
gel olabileceği gibi varolan risklerin şehrin merkezlerine taşınmadan çözülmesine olanak tanıyacaktır.
• SHÇEK, MEB, Emniyet Müdürlüğü ve Mahalle Muhtarlıklan tarafından ekonomik ve sos
yal yoksunluk içinde bulunan aileler tespit edilmeli ve gereken destek sağlanmalıdır.
• İlköğretimin zorunlu olduğu ilkesinden hareketle, okul müdürlükleri aile ile koordineli bir
şekilde çocuklann okula devamlarını sağlamalı, çocukların sürekli devam ettikleri okulların
idarecileri, öğretmenleri ve rehber öğretmenleri ile bağlantı kurularak, çocukların eğitim sistemi
içerisinde tutulabilmeleri veya eğitim sistemine dahil edilebilmeleri amacıyla gerekli çalışmalar
yürütülmelidir. Eğitim kitlen oluşturularak öğretmenler ile rehber ve psikolojik danışmanlara
sokakta çalışan çocuklann özellikleri ve onlara karşı nasıl bir tutum geliştirilebileceği yönünde des
tek verilmelidir.
• İlkokul ara sınıftan terklerin sokağa çıkanların büyük bir bölümünü oluşturduğu bilinmek
tedir. Bu çağdaki çocukların ebeveynleri ve okuldaki öğretmenleri konu hakkında bilgilendirilmeli
ve gerekli ilk önlemleri almaları konusunda dikkatleri çekilmelidir.
• Çocuklann basan düzeylerinin düşük olduğu dersler için okullarda destekleme çalışmaları
gerçekleştirilmelidir.
• Ailelerin okulla bağlantılarını güçlendirmek amacıyla, veli-öğretmen görüşmelerine gerekli
özen gösterilmelidir. Okul idareleri velileri okula çocuğuyla ilgili olumsuz bilgileri vermek ya da
okula maddi katkı yapmalannı talep etmek amacıyla çağırmak yerine, çocuğun eğitim yaşantısını
desteklemek ve bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla çağırmalıdır.
• Zorunlu eğitim çağı dışındaki çocukların mesleki eğitime yönlendirilmesi yönünde çalış
malar yürütülmelidir.
• Öğrenime devam edebilecek yaş grubu içerisinde bulunan fakat ailesinin ekonomik yoksun
luk içerisinde bulunması nedeniyle öğrenimine devam edemeyen çocukların YİBO ve PİO'lara
yönlendirilmesi çalışmaları sürdürülmelidir.
• Sağlık Bakanlığınca UMATEM'ler ihtiyaç görülen illerde yeterli sayıda, sadece çocuklara hiz
met verecek şekilde düzenlenerek açılmalı ve sokak çocuklannın tedavi- ilaç giderleri karşılanmalıdır.
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• Sokakta yaşayan/çalışan çocukları yönlendiren, yasal olmayan güç merkezleri veya kişiler
tespit edilmeli ve yasal yaptırımlar uygulanmalıdır.
• Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliklerinde sosyal hizmet uzmanı ve psikolog is
tihdamı artırılmalıdır.
• İlköğretim okullarının çevresinde güvenlik önlemleri artırılmalıdır.
• Yetiştirme yurtlarına ve yuvalara tedbir kararı ile gelen çocukların yurt ve yuvalarda kalan
diğer çocuklara olumsuz örnek teşkil ettikleri bilinmektedir. Bu nedenle, tedbir kararlı çocuklara
gerekli hizmet 2253 sayılı Çocuk Mahkemeleri Kanununun 43. maddesi gereğince Adalet Bakan
lığı bünyesinde oluşturulacak kuruluşlarca verilmelidir.
• Görsel ve işitsel medyanın RTÜK, yazılı medyanın ise ilgili kurul ve birimler aracılığı ile
çocukları sokağa cezbedecek olumsuz davranışları pekiştirecek haber, görüntü ve programların
kontrolü sağlanmalıdır.
• Medya aracılığı ile konunun uzmanlarına hazırlatılacak çocuk psikolojisi, çocuk gelişimi, anne-baba eğitimi ve benzeri konularda paket eğitim programlarının ulusal yayın organlarında yayın
lanmaları sağlanmalıdır.
Kısa vadede:
• Yeni hizmet modellerine yönelik çalışma yapılmalıdır.
• Hizmette standardizasyon sağlanmalıdır.
• Bu alanda hizmet verecek personel sayısı ve ekipman arttırılmalıdır.
• Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimleri gerçekleştirilmelidir.
• Merkezlerin fiziki koşulları iyileştirilmelidir.
Orta vadede:
• Yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının bu alanda hizmet verebilmesini sağlayacak,
yasal ve yapısal düzenlemelerinin tamamlanması sürecinde gerekli çalışmalar yürütülmelidir.
• İletişim ve bilgi ağı oluşturulmalıdır.
Uzun vadede:
• Koruyucu önleyici hizmetler tüm çocukları ve aileleri kapsayacak şekilde yapılandırılmalı,
sorun odaklı hizmet birimleri oluşturulmalı, böylece sokakta yaşama olgusu asgari düzeye çekil
melidir.
• Bu hedefe ulaşabilmek amacıyla, uluslararası organizasyonlar işbirliğiyle yeni projeler oluş
turulmalıdır.
5.2 İçişleri Bakanlığı
5.2.1 Sunulan Hizmetler
A. Strateji Merkezi Başkanlığı: Başkanlık, sokak çocukları sorununun ülke genelinde
çözümü için ilgili kurumların etkin görev alacakları ve sorumluluğu paylaşacakları bir proje üzerin
de çalışmaktadır. Bu proje kapsamında Başkanlık, konunun muhatapları ile görüşmeler yapmakta,
her türlü yayın ve bilimsel araştırmayı, yurt dışı uygulamalarını incelemekte ve yetki ve mevzuat
belirsizliği olan alanları ve işlemleri tespit etmektedir.
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Strateji Merkezi Başkanlığı, "Mülki ve Mahalli İdarelerin Sosyal Hizmet Kapasitelerinin Ar
tırılması" konulu araştırmayı başlatmış ve halen devam ettirmektedir. Bu araştırmanın amacı, 81 il
ve 850 ilçedeki sosyal hizmet kapasitesiyle ilgili envanter bilgilerini derlemek, mülki ve yerel
yönetimlerin mevcut sosyal hizmet kapasitelerini belirlemek, sosyal hizmetlerin yürütülmesinde
mahalli ve mülki idareleri temel kuruluşlar haline getirmek, sosyal hizmetlere yeterli kaynak ve per
sonel sağlanarak yerel düzeyde sosyal hizmetleri etkili ve verimli bir şekilde yürütmektir. Bu araş
tırma kapsamında, İçişleri Bakanlığınca 7 ayrı genelge yayınlanmıştır.
03.01.2002 tarihli genelge ile; sokak çocuklarının tespiti, rehabilitasyonu, eğitimi, iş,
meslek edinmeleri ve topluma kazandırılmaları amacıyla Valilikler ve Belediyelerin gerekli
tedbirleri alması ve hiçbir ilde sokakta yaşayan, dilenen, sokakta çalışan çocuk bırakılmaması,
özellikle kavşaklarda bekleyerek cam silenlere veya sokaklarda dilenen ya da bir şeyler satan
lara kesinlikle müsaade edilmemesi, bu doğrultuda sokak çocukları için ilk istasyonların
yapılması, burada belirli bir süre kalan çocukların, varsa ailelerine teslim edilerek devamlı bir
izleme programına alınması, ailesi olmayanların da, koruma kararı alınarak sürekli olarak
kalabilecekleri yurtlara gönderilmesi, bu ilk istasyon ve yurtların yapımında kız çocukları ve
özellikle cinsel ticari sömürüye maruz kalmış kız çocuklarının durumlarının ayrıca değerlen
dirilerek bunların kaldıkları yerlerin gizliliğine özel önem verilmesi, kurs ve rehabilitasyon
programlan ile bu çocukların topluma kazandırılmaları için bütün tedbirlerin alınması valilik
lerden istenmiştir.
26.02.2003 tarihli genelge ile, sokaklarda yaşayan çocukların öncelikle varsa aileleriyle buluşturulması, bu mümkün olmaz ise, mevcut sosyal hizmet kurumlarından birisine yerleştirilmesine
çalışılması ve bu suretle aç, açıkta kalmaları, istismarlarının önlenmesi valiliklerden istenmiştir.
22.11.2004 tarihli 81 İl Valiliğine gönderilen genelgede ise; 5216 sayılı Büyükşehir
Belediyesi Kanunu'nun hükümleri doğrultusunda, Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin
sosyal hizmet kapasitelerinin artırılması bağlamında misyon, vizyon, ilke ve hedefleri belirlen
miş, korunmaya muhtaç çocuklara ilişkin kanunla verilen görev, yetki ve sorumlulukları valilik
lere hatırlatılmıştır.
Bu genelgeler çerçevesinde, İstanbul, İzmir ve Antalya gibi büyük iller başta olmak üzere bir
çok valilik sokak çocuklarının rehabilitasyonu için projeler geliştirmişlerdir. Bu kapsamda, çocuk
ve gençlik merkezleri, uçucu madde tedavi merkezleri ve çocuk yurtları kurulmuştur.
B. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı Çocuk Büro Amirliği: 81 ilde
çocuk şube müdürlüğü ve ilçelerde çocuk büro amirliğince çocuğun yüksek yaran kapsamında
1700'ü hizmet içi eğitim almış, konusunda uzman çocuk polisiyle ülke genelinde 3050 personel ile
hizmetlerini yürütmektedir.
43 İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü/Büro Amirlikleri bünyesinde faaliyet gös
teren çocuk bakım ünitelerine çeşitli nedenlerle intikal eden çocukların geçici olarak 2 gün ile 20
gün arası her türlü gıda, giyim, barınma ve benzeri ihtiyaçları karşılanmaktadır.
01.02.2002 tarih ve 00036 sayılı "uçucu maddeler" genelgesi ile ;
Muayene ve tedavileri için sağlık kuruluşuna, rehabilitasyon merkezlerine veya İl Sosyal
Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilmeleri,
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• Sorumluluklarını yerine getirmediği tespit edilen ana-baba, vasi veya çocuktan hukuken
sorumlu olan diğer kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığı ve İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bil
gi verilmesi,
• Başta İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Okul Müdürlükleri olmak
üzere Emniyet Müdürlüğü, aileler ve sağlık kuruluştan gibi ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği
içerisinde çalışmalar yürütülmesi,
• Basın ve yayın kuruluşlarından bağımlılık yapan maddelerin zararlarını anlatan programlar
talep edilmesi,
• 18 yaşın altında bulunanlara uçucu ve uyuşturucu madde, alkol, tütün mamulü ve bağımlılık
yapan diğer maddelerin satılıp satılmadığını ve kullandırılıp kullandınlmadığının denetlenmesi,
• Kamu esenliğinin sağlanması ve çocukların bu maddelerin etkisi ile suç işlemesinin önüne
geçilmesi için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun İl/C maddesine göre uçucu maddelerin 0-18 yaş
arasındaki çocuklara satışının yasaklanması için karar alınması,
• 5442 sayılı Kanun gereği alınacak ve ilan olunacak karara uymayanlar hakkında aynı
Kanunun 66'ncı maddesine göre eylemleri ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde Türk Ceza
Kanununun 526'ncı maddesinin uygulanması için adli soruşturma yapılması,
• Hizmetin geliştirilmesi ve koordinasyonunun sağlanması için yapılan çalışmalar ve sonuçları
hakkında bilgi verilmesi,
81 İl Valiliğinden talep edilmiştir.
Çocukların ve gençlerin alkol, sigara, uyuşturucu, uçucu madde alışkanlığı gibi tehlikelerden
korunması amacıyla; okul çevrelerinde, öğrencilerin toplu olarak bulunabilecekleri pastane, kafeter
ya, park, spor tesislerinde alkol, sigara, uyuşturucu ve uçucu madde satışının engellenmesi ile ilgili
olarak kolluk kuvvetleri ve belediye tarafından kontroller sürdürülmektedir. Ayrıca, okul
yöneticileri ile koordineli bir çalışma içerisine gidilerek okul içinde olan ve olması muhtemel olay
lar hakkında bilgi alınıp gerekli önlemler alınmaktadır.
Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği Kuruluş, Görev ve Çalışma
Yönetmeliği kapsamında, Çocuk Polisi branşında hizmet yürüten personelce uyuşturucu ve psikotrop madde kullanımının zararları konusunda ailelere ve çocuklara yönelik bilgilendirme toplantıları
düzenlenmektedir.
Tablo 8'de, 2003-2004 ilk on ay emniyet birimlerine gelen getirilen karşılaştırmalı çocuk is
tatistikleri verilmektedir.
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Tablo 8. 2003-2004 İlk On Ay Emniyet Birimlerine Gelen Getirilen Karşılaştırmalı
Çocuk İstatistiği

Kullanıyor mu?

Madde

Dağıınlıtık

Yapan

Kimle Yaşadığı

Öğrenimi

2003 İlk 2004 İlk

Oran
Fark
%

On Ay

On Ay

1-Okur-Yazar Değil

17550

15695

-1855

-12

2- Temel Eğitim

51538

52509

971

2

3- Lise

13129

16312

3183

20

TOPLAM

82217

84516

2299

3

1-Öz Anne-öz Baba

71884

76138

4254

6

2- Öz Anne - Üvey Baba

2067

1501

-566

-38

3- Üvey Anne - Öz Baba

1122

1056

-66

-6

4- Kardeş

919

1752

833

48

5- Yakın Akraba

1693

1369

-324

-24

6- Arkadaş

672

469

-203

-43

7- Sokakta

1598

1304

-294

-23

8- Kurumda

2188

1963

-225

-11

TOPLAM

82143

85552

3409

4

1-Sigara

24288

25803

1515

6

2- Alkol

3102

3285

183

6

3- Çözücü

1079

825

-254

-31

4- Yapıştırıcı

1778

1839

61

3

5- Uyuşturucu

364

429

65

15

6- Hap

520

884

364

41
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Yer

Teslim

Edilen

Geliş Nedeni

7-

Hiç

bir

madde
3

kullanmıyor

5206S

53634

1566

TOPLAM

83199

86699

3500

4

1- Sokakta Yaşama

3293

2371

-922

-39

2- Evden Kaçma

4171

3940

-231

-6

3- Kayıp

1339

2175

836

38

4- Buluntu

4785

7026

2241

32

5- Terk

487

293

-194

-66

6- Suç Mağduru

20466

19200

-1266

-7

7- Suç İşlediği Şüphesi

47700

49921

2221

4

TOPLAM

82241

84926

2685

3

1-Aile

40300

48602

8302

17

2- Kurum

6237

5416

-821

-15

3- Cumhuriyet savcılığı

35171

37110

1939

5

TOPLAM

81708

91128

9420

10

C. Jandarma Genel Komutanlığı Çocukların Korunması, Çocuk Suç ve Suçluluğu
Önleme Birimi: 2803 sayılı Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Yönetmeliğinin 45 ve 63. mad
deleri, korunmaya muhtaç çocuklarla yardım gereken küçüklere yardım etmesi konusunda önleyici
kolluk görevi vermektedir. Çocukların suçtan korunması ve suç işlemelerinin önlenmesi ile ilgili
görevlerinin daha etkin olarak yerine getirilmesine imkan sağlamak amacıyla Jandarma Genel
Komutanlığı Karargahında "Çocuk Suçluları Kısmı" oluşturulmuştur. İl ve İlçe Jandarma Komutan
lıklarında da teşkilatlanmaya gidilerek ilgili birimler oluşturulmuştur. İlk olarak İstanbul İl Jandar
ma Komutanlığı bünyesinde Bahçeşehir'de "Jandarma Çocuk Merkezi" teşkil edilmiş ve 23 Ekim
2001 tarihinde faaliyete geçirilmiştir. Daha sonra 2003 yılında Ankara, İzmir ve Aydın illerinde,
2004 yılında ise Antalya, Erzurum ve İstanbul Anadolu yakasında Jandarma Çocuk Merkezleri
faaliyete geçirilmiştir. Bu merkezler,
• Korunmaya ve yardıma muhtaç, mağdur, kaybolan, evden veya kurumdan kaçan, ihmal ve istis
mara maruz kalmış, mülteci, retakatsiz, kimliği tespit edilemeyen, bulunan, kimsesiz, sokakta yaşayan
veya çalıştırılan, okul çağında olup da okula gönderilemeyen çocuklarla ilgili işlemlerin yürütülmesi,
• Çocuğa karşı veya çocuk tarafından suç işlenmesini önleyici çalışmaların yapılması,
• Suç işlemiş veya suça yönelmiş çocukları suça iten etkenlerin araştırılması,
• Çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanması, kimlik tespitinin yapılması ve gerekli yasal iş
lemlerin yürütülmesi,
• Suça karışmış veya mağdur olması durumuna uygun olarak çocuğun sağlık muayenesinin
yaptırılarak, adli makamlara veya ilgili kurum/kuruluşa ya da ailesi ile irtibat kurularak ailesine tes
lim edilmesi,
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• Çocukların korunması maksadıyla, 18 yaşından küçüklerin umuma açık yerlerde çalışıp çaUşmadığı, içkili yerlere girip girmedikleri, çocukların çalıştırılması yasak yerlerde çalıştırılıp çalıştırıl
madığı, çocuklara alkollü içki, tütün mamulü, pornografik malzeme, müstehcen yayın, uçucu ve
uyuşturucu madde ile bağımlılık yapan maddelerin satılıp satılmadığının kontrol edilmesi hizmet
lerini vermektedir.
Belirtilen bu faaliyetler kapsamında 2004 yılı içerisinde 1323 çocuğa işlem yapılmış, çocuk
ların 1097'si ailesine, 95'i Sosyal Hizmet Kurumuna, 131'i Emniyet birimlerine teslim edilmiştir.
Merkezlerin kurulduğu tarihten bu zamana kadar, İstanbul'da 840, Ankara'da 652, İzmir'de 527, Aydın'da 272, Erzurum'da 126 ve Antalya'da 12 olmak üzere toplam 2429 çocuğa işlem yapılmıştır.
Bunlardan, 464'ünün sokakta çalıştırılan, 622'sinin suç isnadı, 440'ının suç mağduru, 191'inin
buluntu, 381'inin yardıma muhtaç, 97'sinin evden kaçan, 219'unun okula gitmeyen, 15'inin tanık
çocuk olduğu belirtilmiştir. Merkezler tarafından işlem yapılan çocukların 2070'i ailesine, 176'sı
Sosyal Hizmet Kurumuna, 183'ü Emniyet Birimlerine teslim edilmiştir.
5.2.2 İçişleri Bakanlığı Tarafından Komisyona İletilen Sorunlar ve Çözüm Önerileri
A. İçişleri Bakanlığı Strateji Merkezi Başkanlığı:
Sorunlar:
• Sokakta yaşayan/çalışan çocuklara hizmet götürebilecek sosyal hizmet kurumlarının bina,
araç, gereç, donanım ve personel açısından yetersiz olması,
• Sorunun çözümüne yönelik olarak ilgili kurumların verdiği aile tespiti, danışma, barınma,
eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinin yetersiz olması ve bu nedenle ulaşılabilen sokakta
yaşayan/çalışan çocuk sayısının genel sayıyla kıyaslandığında oldukça az olması,
• Çocuk bakımevi ve yurtlarının işletilmesi üzerine kurgulanmış olan Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun ortaya çıkan yeni sorunlara uyumlu ve cevap verebilir nitelik
te olmaması, sorunun çözümünde tüm kurumların ve toplumsal dinamiklerin katılımı yönünden en
gel teşkil eden hükümler içermesi,
• Sokağa düşme riski taşıyan çocukların ailelerine ve koruyucu ailelere verilen para yardımının
zaman zaman suiistimal edilmesi,
• Özellikle bazı televizyon programlarının çocukların sokağa itilmesine sebep olması, bu
konularda eğitici programların yapılmaması, bu önemli konunun reyting kaygısıyla medya kuruluş
ları tarafından dile getirilmemesi,
• Çocuklara yönelik soruşturma teknikleri ve psikolojik formasyon açısından, yargı mekaniz
masında yer alan personelin eğitim ihtiyacının bulunması,
• Bu alanda iyi niyetli olmayan derneklerin olması,
• Çocuklara ilişkin sosyal hizmetlerin mahalli idarelere kaydırılacağı beklentisinin, sosyal hiz
metlerde durgunluk ve atalete sebep olması,
• Sorunun tespiti açısından düşülecek en büyük yanılgının, sorunun son aşamasında suç
fenomeni gerçekleştiği için, sorunun bir güvenlik sorunu olarak algılanması ve çözümün kolluk
birimlerinin yürüttükleri çalışmalardan beklenmesi,
• Tüm kamu kurumlarında norm kadro çalışmaları yürütülmüş olsa da, çocuk hizmetlerinin
ifasında personelden tesise, hizmetlerden performans ölçütlerine kadar modeller üzerinde standart
ların belirlenememesi,
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• Uluslararası örgütlerle geliştirilen ve uygulanan projelerin her ne kadar vizyon ve eğitsel
açıdan katkı sağlasa da, sorunun ülke genelinde çözümüne çok katkı sağlamaması,
• Aile ve kadın konularında kurulmuş bulunan kurumların hizmet açısından yetersiz ve etkisiz
olması.
Çözüm Önerileri:
• Sokakta yaşayan/çalışan çocukların büyük şehirlere akışının önlenmesi için, küçük ve orta
büyüklükteki illerde, mahalli çözümlere etkinlik kazandırılmalıdır. Büyük şehirlere gelen bu çocuk
ların mümkün olduğunca kendi bölgelerine döndürülerek rehabilitasyona tabi tutulması sağlanmalıdır.
• Sorunun çözümüne katkıda bulunabilecek bütün kuruluşların ve özellikle yöneticilerinin
soruna "çoluk çocuk işi gözüyle bakmaması ve ilgili görevlendirmelerin kızak görev olarak algılan
maması için gerekli uyarılar yapılmalı ve ülkemizin yakın geleceği açısından konunun taşıdığı has
sasiyet ve manevi sorumluluk vurgulanmalıdır.
• Nüfusu az ve genç nüfusu gittikçe azalan batı ülkelerinde, farklı sosyal sorunlardan kaynak
lanan sokakta yaşayan/çalışan çocuklar problemine ilişkin geliştirilen çözümler incelenmektedir.
Ancak, batıda uygulanan modeller baz alınmadan, genç nüfusu artan ve yakın zamanda ciddi sosyo-ekonomik sorunlar yaşayan ülkemize ilişkin özgün bir model acilen geliştirilmeli ve uy
gulamaya konulmalıdır.
• Çocuk hizmetlerine ilişkin, mevzuat düzenleme, standartları tespit ve kaliteyi yükseltme,
model geliştirme ve yenileme, kurumsal ve toplumsal dinamikleri kullanma ve verim sağlama, or
ganizasyon kurma ve etkin denetleme gibi görevleri yapması gereken SHÇEK, klasik bakımevi ve
yurt işletme çizgisini terk etmeli, bu tür yüklerini başta belediyeler olmak üzere paylaşmalı ve et
kililik sağlayacak görevlere yönelmelidir.
• Sosyal rehabilitasyon kavramının içi doldurulmalı ve klinik psikiyatri başta olmak üzere
üniversiteler çözümde etkin rol almalıdır.
• Islahevleri, Sosyal Hizmetlerle bağlantılı olarak ve uluslararası standartlara göre Gözetimli
Rehabilitasyon anlayışı içinde yeniden yapılandırılmalıdır.
• Özel birim ve üniteler oluşturulana kadar madde bağımlılığından temizlenme ve rehabilitas
yonda daha nitelikli hizmet için, Sağlık Bakanlığı tarafından acil projeler ve çalışmalar gerçekleş
tirilmelidir.
• İllerde valinin sorumluluğunda, kurumların sorumluluk ve faaliyetlerinin belirlenerek denetimin
sağlanacağı sürekli iletişim ve çalışma organlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu organlar aracılığıyla
kurumların, projelerin, kaynakların ve personelin sağlıklı olarak kullanılması sağlanmalıdır.
• Çocuklara yönelik hizmetler konusunda vatandaşın verdiği verginin karşılığı olarak daha
rahat hesap sorabileceği ve demokratik yollan kullanabileceği şekilde, belediyelerin etkin ve
sorumlu olduğu alan haline getirilmesi gerekmektedir. Yeni çıkarılacak olan Belediyeler Kanunu
Taslağı'nda da benzeri düzenlemelere yer verilmeli başta sokakta yaşayan/çalışan çocuklar olmak
üzere, sosyal sorunların mahallinde çözüme kavuşturulması için belediyelerin etkinliğinin arttırıl
ması amaçlanmahdır.
• Belediyeler bu tür altyapı çalışmalarını tamamlayıncaya kadar ara çözümler geliştirilmelidir.
• Riskli aile ve çocukların tespitinde Milli Eğitim Kurumları ve Muhtarlıkları etkin olarak
çalıştırılmalıdır.
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B. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı Çocuk Büro Amirliği:
Sorunlar :
• 10.01.1999 gün ve 23579 sayılı resmi gazetede yayımlanan "İthalat Tebliğin de uhu, tiner,
bally ve benzeri uçucu maddelerin satışında kanuni yasalarda yeterli sınırlamalar getirilememesi,
• Patent Kanunu uyarınca bu maddelere kötü ve tiksintici koku eklenememesi,
• Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu veya ilgili birimlere teslim edilinceye kadar
çocukların geçici misafirlikleri süresince mahkemelerden tedbir kararı talep edilmesi,
• Gerek 2828 sayılı SHÇEK Kanunu gerekse 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu
Görev ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanun kapsamında tedbir kararı verilen çocuklarla ilgili
birimler oluşturulması gerekirken henüz her iki bakanlıkça da bir düzenleme yapılmaması,
• Çocuk Polisinin geçici bakım ünitelerinde, çocukların geçici misafir edilmesinin hukuka ay
kırılığa sebebiyet vermesi.
Çözüm Önerileri:
• Uhu, tiner, bally ve benzeri maddelerin satışında kanuni sınırlamalar getirilmeli, bu mad
delere kötü ve tiksintici koku eklenmesi için yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
• Çocuklara yönelik rehabilitasyon merkezlerinin ve uçucu maddelerle mücadele merkez
lerinin (UMATEM'lerin) sayısı ivedilikle artırılmalıdır.
• Çocuk Polisinin geçici bakım ünitelerinde misafir edilen tedbir kararlı çocukların teslim
edileceği birimler oluşturulmalıdır.
• Basın ve yayın kuruluşlarından bağımlılık yapan maddelerin zararlarını anlatan programlar
talep edilmelidir.
5.3 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
5.3.1 Sunulan Hizmetler
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışma yaşamının öncelikli risk grubu olan çocuk iş
çiliğini önlemeye yönelik olarak 1992 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile imzaladığı
protokol çerçevesinde; Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Uluslararası Programı (IPEC) kapsamın
da çeşitli projeleri uygulamaya koymuştur. Türkiye bu programa katılan Dünyadaki ilk 6 ülke
arasında yer alarak, bu konuda çalışma yapan ülkeler arasında öncelikli bir yer edinmiştir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1992 yılında Çalışma Genel Müdürlüğü bünyesinde
"Çalışan Çocuklar Bölümü"nü oluşturmuştur. Bölümün kuruluş amacı çocuk işçiliğine karşı aktif
mücadele vermektir. Bölüm, uzun erimde çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi, kısa erimde ise en kötü
koşullarda çalıştırılan çocukların çalıştırılmasının engellenmesi ve halen çalışmakta olan çocukların
çalıştıkları ortamlarda korunması için izlenecek stratejileri ve yöntemleri saptayarak ülke
politikasının oluşturulmasında belirleyici rol oynamaktadır.
Ülkemizde yürütülen tüm IPEC projelerinin uygunluğuna karar vermek, projeleri izlemek,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sorumluluğundadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
lığı Çalışan Çocuklar Bölümü, bu konuda çalışma yapan Kamu Kurum ve Kuruluşları, işçi-işveren
kuruluşları ve sivil toplum örgütleri arasında koordinasyonu ve işbirliğini sağlamaktadır. Bu amaç
la kurulan Ulusal Yönlendirme Komitesi ve Danışma Kurulunun sekreterya görevi de yine Bölüm
tarafından yürütülmektedir.
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- 5 8 Çalışan Çocuklar Bölümünün koordinasyonunda bugüne kadar IPEC kapsamında çeşitli
Kurum ve kuruluşlar tarafından 101 proje hayata geçirilmiştir. Bir çok kamu kurum ve kuruluşu ile
gönüllü kuruluşlar IPEC'le işbirliği yaparak çocuk işçiliğine karşı mücadele için çaba harcamış ve
konunun kamuoyuna tanıtımı ve duyarlılığın artırılması amacına ulaşmada önemli mesafe kat et
miştir.
ILO/IPEC programlarını uygulayan diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de, 2000-2001 yıl
larında ILO/IPEC kapsamında kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan projelerde öncelikli olarak en
kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinin önlenmesi hedef alınmış ve bu kapsamda seçilmiş alan ve sek
törlerde çalışan çocukların çalışma yaşamından tamamıyla çekilerek eğitime yönlendirilmesi çalış
malarına hız verilmiştir.
Çocukların çalışma nedenleri içerisinde en üst sırayı hanehalkı gelirine katkıda bulunmak al
maktadır. Bu nedenle yapılan çalışmalarda çocuklarla birlikte aile de hedef alınmış ailelere duyar
lılık artırıcı eğitimler verilmiş ve gelir getirici faaliyetlere yönlendirilmişlerdir.
Çocuk işçiliğini önlemeye yönelik yürütülen çalışmalarda özellikle ILO ve BM Çocuk Hakları
Sözleşmesinin uygulanması çerçevesinde UNICEF gibi uluslararası kuruluşlarla işbirliğine
gidilerek bilgi alışverişi ve finansal destek sağlanması açısından önemli katkılar alınmıştır.
Bakanlık tarafından ILO/IPEC kapsamında ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla sivil top
lum örgütlerinin görüşleri doğrultusunda, öncelikle en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliği olmak üzere
sorunun çözümüne yönelik "Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi İçin Zamana Bağlı Ulusal Politika ve Prog
ram Çerçevesi" taslağı hazırlanmıştır. Hazırlanan bu programa göre Türkiye'de çocuk işçiliğinin en
kötü biçimleri; sokakta çalışan çocuklar, küçük ve orta ölçekli işletmelerde ağır ve tehlikeli işlerde
çalışan çocuklar, tarımda aile işleri dışında gezici tarım işlerinde kötü koşullarda çalışan çocuklar
olarak belirlenmiştir. Söz konusu program 2005 yılı itibariyle uygulamaya konulacaktır.
5.3.2 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından Komisyona İletilen Sorunlar ve
Çözüm Önerileri
Sorunlar:
• Mevcut kurumsal yapıların güçlü olmaması,
• Duyarlılık artırıcı etkinliklerin yetersiz olması,
• Sosyal tarafların ve toplumun katılımının sağlanamaması,
• Çalışan çocukların eğitim sistemine yönlendirilmesi sırasında sorunlarla karşılaşılması,
• Yoksulluğu giderici önlemlerin yetersiz olması,
• Sosyal güvenlik ağının tüm toplumu kapsamaması,
• Rehabilitasyona yönelik tedbirlerin yetersiz olması,
• Sağlık ve güvenlik tedbirlerinin yetersiz olması,
• Hukuki düzenlemelerin ve mevzuatın uygulanmasının yetersiz olması.
Çözüm Önerileri:
• Ulusal ve bölgesel düzeyde yeni mekanizmaları oluşturarak, mevcut mekanizma ve kurumların
verimlilik ve etkinliklerini artırarak ulusal kapasite güçlendirilmelidir. Kurumsal yapıların oluşturul
ması ve güçlendirilmesi için malzeme, mali destek ve fiziksel kaynaklar sağlanması yanında, uyumlu
ve koordineli faaliyetler için süreçlerin ve prosedürlerin belirlenmesi bu kapsamda yer almalıdır.
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- 5 9 • Çocuk işçiliğiyle mücadelede başarısı ispatlanmış mekanizmalar ülke genelinde yaygınlaş
tırılmalıdır.
• Bu yapılar oluşturulurken aile ve çocuğa ulaşmada toplumsal cinsiyet rolleri göz önünde
bulundurulmalı, kurumsal yapılar oluşturulurken personelin ve hedef kitlenin cinsiyet rollerinden
kaynaklanan gereksinimleri dikkate alınmalıdır.
• İllerde, Valilik koordinatörlüğünde yeni il eylem komiteleri oluşturulmalıdır.
• Belediyeler bünyesinde özel birimlerin oluşturulması teşvik edilmelidir. Ankara Büyükşehir
Belediyesi "Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi" ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nce oluş
turulan "Umut Evi" bu tür çalışmalara örnek teşkil edecek nitelikte uygulamalardır.
• SHÇEK bünyesinde bir izleme ve denetim mekanizması oluşturulmalıdır.
• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde kurulu bulunan Ulusal Yönlendirme
Komitesinin kurumsal yapısı güçlendirilmelidir.
• ÇSGB bünyesinde kurulu bulunan Danışma Kurulu güçlendirilmeli ve etkin çalışması sağ
lanmalıdır.
• Çalışan Çocuklar Bölümü kurumsal yapıya kavuşturularak, teknik destek, danışmanlık ve
koordinasyon hizmetlerini etkin olarak yürütecek şekilde personel kapasitesi yönünden güçlendiril
meli ve mali kaynak sağlanmalıdır.
• MEB bünyesinde il eylem komitelerinde yer alacak MEB çalışanlarını yönlendirmek ve
çalışan çocukların okul devamlılık ve başarılarının izlenmesi için bir birim oluşturulmalıdır.
SHÇEK'in çocuk ve gençlik merkezleri sayısal olarak artırılmalı, insan ve mali kaynak açısından
desteklenmelidir.
• Emniyet, Jandarma ve Zabıta gibi güvenlik birimlerinin çalışan çocuklar konusunda ihtisas
birimleri oluşturmaları desteklenmeli, tespit edilen çocukların ve ailelerinin başta SHÇEK olmak
üzere danışmanlık ve rehabilitasyon hizmeti veren kurumlara yönlendirilmesi sağlanmalıdır.
• Duyarlılık artırıcı faaliyetler (cinsiyete göre ayırıma tabii tutulmuş veriler çerçevesinde ve en
kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğine ağırlık vererek) güçlü kanıtlarla desteklenerek yürütülmelidir.
• En kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğine odaklanarak, politika oluşturanlar, program ve proje
yöneticileri, parlamento üyeleri, toplum önderleri, sivil toplum kuruluşları yöneticileri gibi anahtar
role sahip kişi ve kurumların desteğini alacak etkili ve kapsamlı ulusal stratejiler geliştirilmelidir.
• Ulusal ve bölgesel medya kuruluşlarının programlarında çocuk işçiliğine yer verilmesini sağ
layacak çalışmalar yürütülmelidir.
• Çalışan Çocuklar Bölümü bünyesinde, basın ve enformasyon ile halkla ilişkilerden sorumlu,
konuyla ilgili deneyimleri olan elemanlardan oluşan bir birim oluşturulmalı, bölüm çalışanlarının
iletişim teknikleri ve duyarlılık artırıcı kampanyalar düzenlenmesi konusunda eğitim almaları sağ
lanmalıdır.
• Bu güne kadar Çalışan Çocuklar Bölümü tarafından yürütülen geniş katılımlı bölgesel top
lantılar, yerel medyanın ve kamu veya özel yerel kuruluşların ilgi odağı olmuştur. Bu tür toplantılar
ülkenin çocuk işçiliğinin yaygın olarak görüldüğü bölgeleri hedeflenmek üzere yaygınlaştırılarak
sürdürülmelidir.
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- 6 0 • Parlamento üyeleri, politik liderler, karar alma mekanizmalarında bulunanlar, toplum önder
leri gibi gruplara, çocuk işçiliğinin nedenleri, sonuçları, hukuki boyutu ve karşılaşılan güçlükler gibi
konularda bilgi vermelidir.
• Dergi, broşür, poster, bilgilendirme materyali ve benzeri yayınlar yapılması, genel içerikli
materyalin yanı sıra çocuk, aile, öğretmen, işveren, işçi, iş müfettişi, polis ve zabıtaya yönelik özel
bilgilendirme materyali hazırlanmalıdır.
• Bu güne kadar, Çalışan Çocuklar Bölümü tarafından dergi yayınlanması ve muhtelif yazılı
materyallerin hazırlanması çalışmaları sürdürülmekle birlikte, konuya münhasır yapısal düzenleme
ve düzenli mali kaynak aktarımı olmaması nedeniyle faaliyetlerin kesintili olarak yürütülmüş ol
ması dikkate alınarak, bu tür faaliyetlerin düzenli olarak ve amaca uygun yürütülmesini sağlayacak
tedbirler alınmalıdır.
• TV-Radyo programlan ve medya kampanyaları düzenlenmeli, basın yayın kuruluşlarının
temsilcileri ile düzenli diyalog oluşturulmalıdır.
• Ulusal, yerel basın ve yayın organlarının konuya ilgi ve duyarlılıklarının sürdürülmesi
amacıyla, basın ve yayın organlarının kullanabileceği formatlarda spot filmler ve logolar gibi mater
yaller hazırlanarak, basın ve yayın kuruluşlarının temsilcilerini düzenli olarak bir araya getiril
mesini sağlayacak forumlar oluşturulmalıdır.
• Resmi ve gayri resmi toplantılar, eğitimler, halkla ilişkilere yönelik faaliyetler, çalışma
gezileri, kitaplar, dergiler, web siteleri gibi çeşitli vasıtaların kullanıldığı geniş kapsamlı duyarlılık
artırma faaliyetleri geliştirilmelidir.
• Etkin ve güçlü ittifaklar oluşturularak destekleyici kurumsal ve politik çevre oluşturulmalıdır.
• Çocuk işçiliğini önleme hedefi, beş yıllık kalkınma planları, sürdürülebilir kalkınma için
uzun vadeli ulusal planlama stratejileri ve AB Ulusal Programı gibi planlama belgelerine entegre
edilmelidir.
• Bütünsel politikaların koordineli olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla kurumlar arası iş
birliği desteklenmelidir.
• IPEC çerçevesinde veya IPEC'den bağımsız olarak ilgili sektörlerde etkinlik yürüten
hükümet veya sivil toplum kuruluşları belirlenmeli ve bu kurum ve kuruluşlarla diyalog artırıl
malıdır.
• Çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik programların uygulanmasında bilgi ve deneyimlerin
paylaşılması vasıtasıyla ilgili kurumlar arasında mesleki ve sektörel işbirliği kolaylaştırılmalıdır.
• Çalışan çocukların ve ailelerinin, çocuk işçiliğini önlemeye yönelik programlara aktif
katılımları sağlanmalıdır.
• Kamuoyunun, medyanın ve toplum üzerinde etkin olacak tanınmış kişilerin aktif katılımları
için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.
• Tiyatro ve benzeri kültürel programlarda konunun işlenmesi için ilgili kişi ve kurumlarla iş
birliği yapılmalıdır.
• İlköğretim öğretmenlerinin, okul yöneticilerinin ve okul aile birliklerinin programa katılımı
sağlanmalıdır.
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- 6 1 • Belli etkinliklerin yürütülmesinde işçi sendikalarının geniş saha teşkilatı ve deneyiminden
yararlanılmalı, yoğun gönüllü katılımını sağlayarak azami sayıda insana ulaşılmalıdır. STK'larla
toplantılar düzenlenerek toplantılara doğrudan veya dolaylı katılımları sağlanmalıdır.
• 8. Beş Yıllık Kalkınma Planının 844. maddesinde ifade edilen "çalışan çocukların eğitim sis
temine yönlendirilmesi amacıyla, eğitim sisteminde gerekli düzenlemeler ve iyileştirmelere öncelik
verilmesi" yönündeki yaklaşım desteklenmelidir.
• Çocuk işçiliğini önlemeye yönelik politikalarla eğitim politikaları arasında uyumu sağlamak
amacıyla çocuk işçiliğiyle ilgili konular eğitim politikalarına entegre edilmelidir.
• Zorunlu eğitimin 8 yıldan 12 yıla çıkarılması desteklenmelidir.
• Mesleki eğitimin kalitesi artırılmalı ve mesleki eğitime katılım özendirilmelidir.
• İlköğretim müfettişleri ile öğretmenlerin çocuk işçiliği ve çocuk işçiliğinin önlenmesi
konusunda yapılabilecekler hakkında bilgilendirilmeleri ve eğitim almaları sağlanmalıdır.
• Zorunlu ilköğretime yönlendirilen çocukların okula devamlılık ve başarılarının izlenmesi
amacıyla MEB bünyesinde bir izleme mekanizması oluşturulmalıdır.
• Zorunlu eğitimin, dar gelirli ve yoksul kesimler için maliyetsiz olmasını sağlayacak önlem
ler alınmalı, eğitimine devam eden yoksul aile çocuklarına eğitim desteği ve sosyal yardımlar sağ
lanmalı, başarılı çocuklar için teşvik edici uygulamalar getirilmelidir.
• YİBO ve PİO'larda çalışan çocuklara daha geniş kontenjan ayrılmalıdır.
• Zorunlu eğitimin tüm çağ nüfusuna ulaşması için gerekli önlemler alınmalıdır. Toplum mer
kezleri bünyesinde açık ilköğretim hizmetlerinden yararlanılmasını sağlayacak öğrenme merkezleri
kurulmalıdır.
• Zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılması için alt yapı çalışmaları hızlandırılmalıdır.
• Örgün ve yaygın mesleki-teknik eğitime öncelik verilerek, orta öğretimde mesleki-teknik
eğitimin payı artırılmalı, mesleki-teknik eğitim programlarının meslek standartlarına dayalı olarak
yapılması sağlanmalı ve çalışma hayatı ile işlevsel işbirliği geliştirilmelidir.
• Çıraklık eğitimi, eğitim sistemi dışında kalan çocuklar için önemli bir alternatif oluşturmak
tadır. Örgün ve yaygın eğitim dışında kalan çocukların sosyal ve ekonomik yönden uygun olmayan
işlerde çalışmasını önlemek için çıraklık eğitiminin kapasite ve etkinliğinin artırılmasına ihtiyaç
bulunmaktadır. Bu bağlamda mesleki eğitim kurumlarının kapasite ve etkinliklerini artıracak ön
lemler alınmasına yönelik tedbirler alınmalıdır.
• Mesleki eğitim veren orta öğretim kurumlarından üniversiteye geçişler kolaylaştırılmalı ve
özendirilmelidir.
• 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı ile paralel olarak, gelir dağılımını yeniden düzenleyici önlem
ler alınmalı, yoksul kesime doğrudan yardım programlan vasıtasıyla kaynak aktarılmalıdır.
• Yüksek risk gruplarına öncelik verilerek, gelir yaratıcı, tasarrufu teşvik edici ve krediye ulaş
mayı kolaylaştırıcı programlar dahil olmak üzere, her düzeyde yoksulluğu azaltıcı programlarda
çalışan çocukların yoksul ailelerine bir hedef grup olarak yer verilmelidir.
• Küçük ve orta ölçekli bir girişim çerçevesinde kendi işini kurarak çocuğunu çalışma hayatın
dan çekme kararında olan ailelere gerekli danışmanlık hizmeti öncelikli olarak verilmeli, krediye
erişimlerinde kolaylık sağlanmalıdır.
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- 6 2 • Kırsal kesimde yaşayan nüfusun verimliliğini artıracak ve tarımsal üretim yelpazesini zengin
leştirecek mesleki yönlendirme programlarına ve projelere ağırlık verilmelidir.
• Sosyal yardım ve hizmetlerin yoksul kesimlere daha etkin bir şekilde ulaştırılması sağlan
malıdır.
• Riskleri asgariye indirgemek amacıyla sosyal güvenlik sistemi bütün nüfusu kapsayacak
şekilde genişletilmelidir.
• Sosyal hizmetler, özellikle tarım ve kayıt dışı sektörlerde çalışanlar da olmak üzere ihtiyaç
içinde olanlara etkin ve sürekli olarak ulaştırılmalıdır.
• Gelir güvencesiyle ilgili politikaların güvenilir bir tabana oturması amacıyla, çalışan çocuk
ların ailelerinin yaşam şartları, gelir kaynakları ve harcama eğilimleri konularında ilave periyodik
bilgi toplanmalı ve mevcut bilgilerden yararlanılmalıdır.
• Sosyal yardım ve hizmetleri, hedef kitlelere daha etkin bir hizmet sunmak amacıyla yeniden
yapılandırılmalıdır.
• Sosyal koruma bilgi sistemi oluşturularak, sosyal yardım ve hizmetlerden yararlanacak
kesimler objektif şekilde belirlenmeli ve uygulama sonuçları izlenmelidir.
• Yoksulluk azaltılmalı ve muhtaç durumda bulunan kişi ve gruplara etkin sosyal koruma sağ
lanmalı, sosyal hizmetlerin ihtiyaç sahiplerine yaygın, etkili ve sürekli bir şekilde ulaştırılması esas
alınmalıdır.
• Sosyal hizmet ve yardım sağlayan kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimler ve gönül
lü kuruluşlar arasında işbirliği sağlanmalıdır.
• Belirlenecek kriterler çerçevesinde yoksul ailelere yardım yapılmalı, bu çerçevede mevcut
uygulamalar yeniden gözden geçirilmelidir.
• Özel sektörün ve gönüllü kuruluşların sosyal hizmetler alanındaki faaliyetleri desteklen
melidir.
• Aile yardımlarının bir sosyal yardım programı olarak uygulanması için gerekli çalışmalar
yapılmalıdır.
• Yoksul kesimlerin eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlere ulaşma ve yararlanma imkanları artırıl
malıdır.
• Geçmiş yıllardaki başarılı pilot uygulamalara özellikle ulusal kurumların katılımı daha geniş
düzeyde sağlanmalı ve güçlendirilmesine ağırlık verilerek yaygınlaştırılmalıdır.
• Özellikle yoksulluğun azaltılması ve eğitim alanlarında olmak üzere, rehabilitasyona yönelik
faaliyetler, devam eden ve planlanan sosyal sektör girişimleriyle koordineli hale getirilmelidir.
• Çalışan çocukların rehabilitasyonu ile ailelere yönelik mesleki eğitim ve gelir oluşturma
faaliyetleri eş zamanlı olarak gerçekleştirilmelidir.
• Faaliyetlerde ve ihtiyaçlarda, imkanların belirlenmesinde cinsiyet faktörü dikkate alınmalıdır.
• Bu güne kadar yürütülen projelerde elde edilen deneyimler (SHÇEK, GAP İdaresi tarafından
yürütülen faaliyetler, Ankara Belediyesi Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi, Yalova, Gölcük,
Adapazarı'nda yürütülen projeler, TİSK tarafından Pendik'te yürütülen proje ve İş Teftiş Kurulu
Başkanlığı tarafından İzmir'de yürütülen projeler tekrarlanabilir modellerdir) ilgili kurumlarca tek
rarlanması amacıyla kullanıcı dostu rehberler şeklinde hazırlanmalı ve dağıtılmalıdır.
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• Çocuklara rehabilitasyon hizmetleri götüren SHÇEK, Belediyeler ve STK'lar gibi kuruluşlar
desteklenmelidir.
• Çocuk işçiliğiyle mücadele amacıyla tasarlanmış doğrudan yardım programları ve faaliyetleri
arasında daha etkin koordinasyon sağlanmalıdır.
• Türkiye İş Kurumunun istihdam garantili meslek edindirme programlan yaygınlaştırılarak
desteklenmelidir.
• Tarım sektöründeki ücretsiz aile işçilerine ve kentlerde ev kadınlarına ve gençlere yönelik
katma değer yaratıcı, gelir getirici projeler uygulanmalıdır.
• Belediyelerin (BELMEK ve BELTEK benzeri) mesleki eğitim programlan desteklenerek teş
vik edilmeli, yaygınlaştırılması için gerekli önlemler alınmalıdır.
• Halk eğitim merkezlerinin, aktif ve etkin ihtiyaçları ve pazar şartlarını dikkate alan eğitimler
yapması sağlanmalı, pilot uygulamalara mali ve teknik destek sağlanmalıdır.
• Gençlere ve kadınlara yönelik olmak üzere işsizliği önleyici tedbirler alınmalıdır.
• Mesleki eğitim programlarına yönlendirmede toplumsal cinsiyet rolleri göz önünde bulun
durulmalıdır.
• Çalışan çocuklann kaliteli sağlık hizmetlerine ulaşmaları sağlanmalıdır.
• Çalışan çocuklann sağlık ve güvenliklerinin sağlanması konusunda İş Teftiş Kurulu Başkan
lığının daha önce yürütmüş olduğu projelerden elde ettiği deneyimler ışığında özellikle küçük ve
orta ölçekli sanayi işletmelerinde çalışan çocuklar, çalışma yaşamında korunmalı, İş Teftiş Kurulu
Başkanlığının mevcut kapasitesi genişletilmeli ve İş Müfettişlerinin çocuk işçiliğine yönelik
faaliyetlere öncelik vermeleri sağlanmalıdır.
• Sanayide, tarımda ve sokakta çalışan çocuklann sağlık, güvenlik, fiziksel ve bilişsel geliş
melerinde etkilenmelerle ilgili araştırmalar sürdürülmeli ve elde edilen sonuçlar konusunda ilgili
taraflar (aileler, işverenler, çalışanlar vb) ve kamuoyu bilgilendirilmelidir.
• İşverenler, çalışan çocuklann fiziksel ve zihinsel gelişimleri için gerekli hususlarla, işyer
lerinde karşılaşabilecekleri sağlık ve güvenlik riskleri yanında ihtiyaç duyulan sağlık muayeneleri
konularında bilinçlendirilmelidir.
• SSK ve sağlık hizmeti veren kamu kurumlanndan seçilmiş gruplara, meslek hastalıklan ve
çocukların karşılaşabilecekleri sağlık riskleri konularında eğitim verilmelidir.
• Rehabilitasyon merkezleri aracılığıyla, fiziksel, psikolojik risklerden etkilenmiş çocukların
rehabilite edilmeleri sağlanmalıdır.
• Yoksullara sağlık hizmeti götürülmesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları des
teklenmelidir.
• Yoksulların sağlık hizmetlerine ulaşımının kolaylaştınlması için bu hizmetler yaygınlaştırıl
malıdır.
• Çocukların periyodik sağlık muayeneleri için sanayi bölgelerinde sağlık ocağı ve benzeri sağ
lık kuruluşları ile işveren kuruluşlarının işbirliği sağlanmalıdır.
• Sağlık ve güvenlik tedbirleriyle ilgili olarak işverenlerin bilgilendirilmesine yönelik gönüllü
girişimler desteklenmelidir.
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amacıyla medya organlarıyla etkin işbirliği yapılmalıdır.
• Sanayi bölgelerinde, işverenlerinde katkısıyla ortak sağlık birimleri oluşturulmalıdır.
• 8. Beş Yıllık Kalkınma Planının 848 ve 850. maddelerinde belirtilen doğrultuda, çocuk iş
çiliğini bir bütün olarak ele alan yeni bir mevzuat hazırlığı ile birlikte, mevcut mevzuatlar arasın
daki çelişkiler giderilmeli, ulusal mevzuat 138 ve 182 sayılı ILO Sözleşmeleri yanında Avrupa Bir
liği mevzuatına ve Avrupa Sosyal Şartına uyumlu hale getirilmelidir.
• Mevzuatların uygulanması için gerekli tedbirler alınmalıdır.
• 18 yaşın altındaki çocuklarla ilgili yasal düzenlemeler tamamlanmalı ve sanayi alanında 15
yaşın altında çalışan çocuk kalmaması sağlanmalıdır.
• Mevcut mevzuatlar arasındaki çelişkiler giderilmelidir.
• İş müfettişlerinin sayıları artırılmalı ve hizmet içi eğitimlerle İş Teftiş Kurulunun
kapasitesinin artırılması vasıtasıyla mevzuatın etkin uygulanması sağlanmalıdır.
• SSK Denetim Örgütü, İl mesleki eğitim kurulları, İl eylem komiteleri, İDDG'ler (TESK bün
yesinde faaliyet gösteren), Emniyet Genel Müdürlüğü Küçükleri Koruma Şube Müdürlükleri,
Çocuk Büro Amirlikleri, Zabıta, Jandarma, SHÇEK, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü görevlileri gibi
çocuk işçiliğiyle doğrudan ve dolaylı alanlarda denetim ve gözetim vazifesi yapan kurum ve
kuruluşların kapasiteleri artırılmalıdır.
5.4 Adalet Bakanlığı
5.4.1 Sunulan Hizmetler
Koruma Kanunu ve Cezalar Sistemi kapsamında kanun çalışmalarına başlanmıştır. Bu alanda
4 tasarı hazırlanmıştır. Bunlar;
• 2253 sayılı Çocuk Mahkemeleri Kanununu değiştiren, gerekirse yürürlükten kaldıran kanun
tasarısı,
• Çocukların korunmasına dair kanun tasarısı,
• Mağdur çocuklara yönelik kanun tasansı,
• Uluslararası çocuk kaçırmanın hukuki veçhelerine dair kanun tasarısıdır.
Bu tasarılarda, çocukların olabildiğince yargılama safahatından uzak tutulması prensibinden
hareket edilerek, mümkün olduğu kadar yargılama aşamasında uzlaştırıcı, mahkeme dışı çözümleri
destekleyici esaslar harekete geçirilmiştir. Bu tasanlar, çocuklar hakkındaki cezaların olabildiğince
onların içinde bulunduğu hali dikkate alan, çocukları biran önce cezaevi şartlarından uzaklaştıran
ve ceza infaz sisteminde de çocukların lehine olan düzenlemeleri esas alan kanun tasarılarıdır.
Kanun çalışmalarında, asıl sistemin çocuğu cezalandırmaktan ziyade öncelikle çocuğu
koruyucu tedbirler almak, suç işleme ortamını ortadan kaldırmak, asıl çözümün suç işlemeye baş
lamadan önce bu ortamlarda çocuğu korumak olduğu düşünülerek Çocuk Koruma Kanununu hazır
lanmaktadır. Çocuk Koruma Kanununun öncelikle çocuğun içinde bulunduğu ortamda ailenin des
teklenerek başarılı olabileceğinden hareketle, aileyi destekleyici düzenlemeler getirilmektedir.
Bunun yanında, hem ailenin hem de toplumun duyarlılığını artırma konusunda eğitim çalış
malarının önemini çizen düzenlemeler de yapılmaktadır. Aynca, medyaya yönelik düzenlemeler de
yapılmaktadır. Çocukların istismar edildiği durumlarda ağır yaptırımlar getirilmesi gibi düzen
lemelere de yer verilmektedir.
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5.4.2 Adalet Bakanlığı Tarafından Komisyona İletilen Sorunlar ve Çözüm önerileri
Sorunlar:
• Birimler arasında görev dağılımının olmaması,
• Çocuk hakkındaki kararın takibini gerçekleştirecek, gözetim görevini yapacak, çocuğun yer
leştirilmesi gereken muhatap bir kurumun oluşturulamaması,
• 2253'ün tatbikatında problemlerin olması,
• Çocuk ıslahevlerinin yeterli sayıda olmaması.
Çözüm Önerileri:
• Sokakta yaşayan/çalışan çocuklar konusunda sorumluluk bağımsız bir kuruma verilmelidir.
• Çocuk hizmetleri tek bir hizmette ve tek bir çatı altında yürütülmelidir.
• Çocuk hakkındaki kararın takibini gerçekleştirecek, gözetim görevini yapacak, çocuğun yer
leştirilmesi gereken bir muhatap kurum oluşturulmalıdır.
• Islahevleri sayısı artınlmalıdır.
• Çocuk problemine bakış açısı değiştirilmelidir. Sevgisizlik kültürünü ortadan kaldıran, öfkeyle,
kontrol sistemini ve şefkat müessesini harekete geçiren, çocuğu kucaklayıcı bir yapı oluşturulmalıdır.
5.5 Sağlık Bakanlığı
5.5.1 Sunulan Hizmetler
Sokakta ve ailesinin yanında yaşayan, madde kullanan çocuklara yönelik madde bağımlılığı
tedavisi için Türkiye genelinde AMATEMler ilk olarak Adana, İstanbul ve Ankara'da oluşturul
muştur. AMATEMlerin içerisinde UMATEM denilen uçucu madde ile mücadele eden merkezler;
Ankara, Denizli, Samsun, Elazığ ve Manisa illerinde hizmet vermeye devam etmektedir.
2003 yılında Birleşmiş Milletler ile birlikte Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdür
lüğü, tüm Türkiye'de özellikle altı büyük ili kapsayacak biçimde bir araştırma yapmıştır. Yaşamında
en az bir kez uçucu madde deneyen çocuklann oranının on binde 6 olduğu tespit edilmiştir. Bu oran
rakamlaştırıldığında 40.000 çocuğun yaşamında bir kez uçucu madde denediğini ortaya koymaktadır.
Medyada bu oran madde bağımlısı çocuklar olarak verilmekte ve yanlış olarak yansıtılmaktadır.
Ankara Valiliği ve Sağlık Bakanlığı Numune Hastanesiyle birlikte, sevgi tomurcukları adı
verilen bir proje oluşturulmuştur. Özellikle sokakta yaşayan, çalışan veya ailesinin yanında yaşayan
çocuklardaki madde bağımlılığını, madde kullanımını ve tıbbî komplikasyonlar denilen, gelişme ve
zekâ geriliği, anlama ya da öğrenme, kavramadaki gerilik ve sonuç olarak akciğer enfeksiyonu ya
da genel enfeksiyonlar denilen tıbbî komplikasyonları tedavi edecek, onların topluma geri
kazanımına katkıda bulunacak ve maddeye olan talebi azaltacak koruyucu, tedavi edici ve
rehabilitasyon hizmetleri verecek düzeyde bir hizmet oluşturmak amacıyla Ankara AMATEM'de
çalışmaya başlanılmıştır.
Ankara AMATEM'e 992 başvuru yapılmıştır. Bu başvuruların 300'ünün yatarak tedavi gören
çocuklar, 214'ünün ilk başvuru ve dört yıl içinde tedavi gören ergenlere daha sonra ulaşıldığında
yüzde 64'ünün halen, altı ay ya da daha uzun süredir madde kullanmadığı belirlenmiştir. Ayrıca, ev
den ve okuldan kaçma, suç işleme davranışlannda da tedavi sonrası azalma olduğu saptanmıştır. İs
tanbul'da, bir yılda toplam 1008 başvuru yapılmıştır. Birinci sırayı uçucular, ikinci sırayı karışık
madde ve üçüncü sırayı ise esrar almaktadır.
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Şubat ayında madde bağımlılarıyla ilgili tedavi merkezlerinin yönetmeliği çıkarılmıştır. Bu
yönetmelik Avrupa standartlanna uygundur. Bir merkezin açılabilmesi için yönetmelikteki bütün
kurallara uyulması gerekmektedir.
5.5.2 Sağlık Bakanlığı Tarafından Komisyona İletilen Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Sorunlar:
• Bu maddelerin elde edilebilirliğinin sınırlanamaması,
• Bu maddelerin satış yaşının sınırlanmaması,
• Madde bağımlılığı tedavi merkezleri sonrasında rehabilitasyonlarını yürütecek merkezlerin
sayısının yeterli olmaması,
• Çocuk Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezlerinin yeterli sayıda olmaması,
• Madde bağımlılığı tedavisi gören çocukların tedavi süresince veya sonrasında topluma
kazandınlamaması,
• Madde bağımlılığıyla ilgilenen ayrı bir kurumun oluşturulamaması.
Çözüm Önerileri:
• Çocuk Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezlerinin sayısı arttırılmalıdır.
• Bu maddelerin satış yaşı sınırlanmalıdır.
• Kullanılan bu maddelerin içine gerekli bilimsel araştırmalar yapıldıktan sonra kokusunu
bozacak, arzu edilebilirliğini azaltacak caydırıcı maddeler katılmalıdır.
• Özellikle sigara gibi, bu ürünlerin de üzerinde "sağlığa zararlıdır" uyarısı bulunmalıdır.
• Millî Eğitimle işbirliği yapılarak okullarda bu maddelerin kullanımı kısıtlanmak ve bu tür
maddelerin kullanımı sırasında camlar açık olmalıdır.
• Risk grubu olan çocuklar önceden belirlenmeli ve bunlar için de özellikle önleme çalışmaları
yapılmalıdır. Endüstride kullanılan bu maddelerin kullanımının yoğun olduğu lastik tamircisi ve
mobilya atölyeleri gibi yerlerde 18 yaş altındaki çocukların çalıştırılmaması konusundaki önlemler
ve denetimler sıklaştırılmalıdır.
• Hedef kitleden ziyade, genel toplumu bilgilendirmeyle ilgili çalışmalar yapılmalıdır. Medya
araçlarını kullanarak, zarar konusunda bilgilendirme çalışmaları yapılmalı ve direkt mesajlar ver
meden, gençlerin çok sevdiği konserlerin ya da dizilerin içinde örtülü mesajlar verilmelidir.
• Madde kullanan gençlerin akranları bilgilendirilmeli ve bu gençlerden yararlanılmalıdır.
Gençlik Kulüpleri kurarak gençlerin diğer gençleri olumlu yönde bilgilendirmeleri sağlanmalıdır.
• Risk grubu olan, özellikle gecekondu bölgeleri ve marjinal nüfusun ve madde kullanan ya da
kullanabilecek gençlerin aileleriyle ilişkiye geçilerek bilgilendirilmeli ve aile tedavisi denilen
tedaviler oluşturulmalıdır.
• Ayrıca doktor, işyeri hekimi, öğretmen, polis gibi, direkt madde kullanan çocuklarla birebir
ilişkiye geçen bireyler çok iyi eğitim almalıdır.
• Kullanım oluşmuş ve tedavisi gereken çocuklara ulaşılmalı, tedavi olmaları konusunda
cesareti endirilmelidir.
• Tedavi sonrası rehabilitasyon merkezleri artırılmalıdır.
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gi ve yetenekleri doğrultusunda bir mesleğe yönlendirilmelidir. Kendisi, çevresi ve ailesiyle ilgili
sorunlarda yardımcı olunmalı, kendini tanıma, ifade etme konusunda danışmanlık yapılmalıdır.
Biyoloji veya hayat bilgisi derslerinde bu maddelerin zararlı etkileri anlatılmalıdır.
• Özellikle aile düzenini korumaya, aile içi şiddeti ve çocuk istismarını azaltmaya yönelik
eğitim programları düzenlenmelidir.
• Madde bağımlılığıyla ilgilenen ayrı bir kurum oluşturulmalıdır. Bu kurum bir enstitü şeklin
de Başbakana bağlı olarak çalışmalıdır. Sağlıkla, millî eğitimle ve sosyal hizmetle ilgili kişilerden
oluşan ve sadece ülkede madde bağımlılığıyla ilgili yapılacak tüm önleme, tedavi, rehabilitasyon
çalışmalarının hazırlandığı, planlandığı bir bilimsel enstitü oluşturulmalıdır.
5.6 Milli Eğitim Bakanlığı
5.6. 1 Sunulan Hizmetler
Eğitimsiz aileler için Halk Eğitim Merkezlerinde sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği çer
çevesinde Anne Çocuk Eğitim Vakfıyla "Anne-Çocuk Eğitimi" programı uygulanmaktadır. Bu
programla 147.856 anne-çocuk ikilisine eğitim verilmiştir. UNICEF'le uygulanan "Aile ve Çocuk
Eğitimi" programıyla da toplam 38.500 anne-çocuk ikilisine ulaşılmıştır. Çocukların çok yönlü
gelişimlerini güçlendirmek için babanın eğitici potansiyelini geliştirmeye yönelik "Baba Destek
Programı" uygulamasına başlanmıştır. Halk eğitim kursları aracılığıyla okuma-yazma kursları
açılarak, okuma-yazma bilmeyen ailelere, okuma-yazmayı öğretme çalışmaları hızla devam etmek
tedir. 2004 yılında 2 295 okuma-yazma kursuna toplam 172.647 kişi katılarak okuma yazma bel
gesi almıştır. Ayrıca yine halk eğitim merkezlerinde açılan 11.143 meslek kursuna 510.128 kişi
katılmıştır. Bu kurslara katılanların % 59'u 6-22 yaş grubundadır.
Çocukların küçük yaşlarda okuldan ayrılmaları ya da hiç okula gitmeme nedenlerini ortadan
kaldırmak için 2003 yılında UNICEF'le birlikte başlatılan "Haydi Kızlar Okula Projesi" sorunun
çözümü için önemli bir çalışmadır. Özellikle okullaşma oranının düşük olduğu doğu ve güney
doğudaki 10 ilde (Ağrı, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van) baş
latılan projeyle 2003 yılında yaklaşık 40.000 kız öğrenci okullaştınlmıştır.
Okula başlama yaşını (6 yaş) geçmiş olan öğrencileri okula kazandırabilmek için telafi eğitim
sistemi başlatılmış ve bunun sonucunda çocukların kendi yaşıtlarıyla aynı sınıfta eğitim görebil
meleri sağlanmıştır. Dolayısıyla, Haydi Kızlar Okula Projesi sadece okula başlamamış olanları
değil, okul çağını geçmiş ya da okuldan ayrılmış çocukları da kapsamaktadır. Yaklaşık 640.000
civarında kız çocuğunun okula devam etmesi gerektiği halde devam etmediği saptanmıştır.
2004 yılı verilerine göre 6-14 yaş grubunda okullaşma oranlan; kızlarda % 95,4, erkelerde
% 99,2 toplamda ise % 97,4 olarak belirlenmiştir.
Ekonomik nedenlerden dolayı sokağa itilen çocukları sokaktan okula döndürmek amacıyla,
2004 eğitim-öğretim yılından itibaren kız-erkek çocuğunu ilköğretime yollayan ve devamını sağ
layan velilere 12 ay süresince her ay kızlar için 20 milyon TL, erkekler için 16.5 milyon TL
velisinin hesabına yatırılmaktadır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonundan aktarılan bu kay
nakla öğrenci velileri teşvik edilmektedir. Ayrıca 8 yıllık eğitimden sonra ortaöğretime devamların
teşviki içinde yine aynı fondan her ay kız çocukları için 35 milyon TL, erkek çocukları için ise 25
milyon TL velisinin hesabına yatırılmaktadır.
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2003 yılında ailelerin ekonomik sıkıntılarını azaltmak ve çocukların okula devamını cazip hale
getirmek için "Ücretsiz Ders Kitabı Dağıtımı Projesi" başlatılmıştır. Bu proje ile ilköğretimdeki tüm
öğrencilere 2003 yılında, 81.834.281 adet (157 trilyon TL) 2004 yılında ise 83.749.000 adet (153
trilyon TL) ücretsiz ders kitabı dağıtımı gerçekleştirilerek velilere ekonomik destek sağlanmıştır.
Bu proje ile, okulların açıldığı tarihte ders kitaplarını hâlâ temin edemeyen veliler ve eğitim öğ
retimdeki aksamalar da ortadan kaldırılmış, çocukları sokağa iten nedenlerden biri olan ekonomik
yetersizliklerine çözüm getirilmiştir.
Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kanalıyla sokak çocuğu olma
riski altındaki çocukların ailelerine yardım yapılması sağlanmıştır. Ayrıca 2002 yılında yatılı ilköğ
retim bölge okullarında yatılılık oranı % 64 civarında iken maddî durumu yetersiz olan ailelerin
çocuklarının mahallî idarelerce yatılı ilköğretim bölge okullarına yerleştirilmeleri konusunda Bakan
lıktan gönderilen genelge sonucu yatılı ilköğretim bölge okullarındaki doluluk oranı % 98'lere ulaş
mıştır.
Yatılı ilköğretim bölge okullarından ve pansiyonlu ilköğretim okullarından mezun olan fakir
öğrencilerin ortaöğrenimlerine devam edebilmeleri için ortaöğretim kurumu pansiyonlarına sınav
sız olarak yerleştirilmeleri sağlanmıştır. Ayrıca 2828 sayılı SHÇEK Kanuna göre tüm yatılı ilköğ
retim bölge okullarında ve pansiyonlu ilköğretim okullarında SHÇEK yurtlarında barınan öğren
ciler için % 15 oranında parasız yatılılık ve bursluluk kontenjanı ayrılmıştır. Orta öğretimde farklı
okullar bünyesindeki pansiyonlarda doluluk oranı % 50'ler civarında iken. Bakanlığın valiliklere
gönderilen genelge ile doluluk oranı % 95'lere çıkarılarak ekonomik durumu yetersiz ailelere des
tek sağlanmıştır.
Sokak çocuklarının korunması ve bu çocukların eğitime yönlendirilmesi konusu, Bakanlığın
2001-2005 Çalışma Programında yer almıştır. İşçi sendikaları işbirliğinde Uluslararası Çalışma Ör
gütü desteğinde bir proje yürütülmüştür. Proje, Adana, Bursa, Gaziantep, Diyarbakır, Edirne illerin
de uygulanmıştır. Proje kapsamında 1600 sokakta yaşayan ve çalışan çocuk yatılı ilköğretim bölge
okullarına yerleştirilmiştir. Bu çocuklara gerekli sağlık ve rehberlik desteği sağlanmıştır. Bu çocuk
ların durumları takip edilmektedir.
Türkiye'de Sokak Çocukları alanında güncel eğilimler ve yeni gelişmeler konusunda Bakanlık
ça, Avrupa Birliği hibe fonlarından kaynak sağlanarak yürütülen Temel Eğitimi Destekleme Projesi
kapsamında akademisyenler tarafından bir araştırma yapılmış ve bu araştırma sonuçlarına göre
gerekli tedbirler alınmıştır. Bakanlık ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işbirliğinde İzmir
İlinde sanayide çalışan çocuklar konusunda bir araştırma yaptırılmış ve çalışan çocuklara yönelik
sosyal destek merkezi kurulmuştur.
TC. Hükümeti ile UNICEF 2001-2005 Ana Uygulama Planı kapsamında yürütülen 9 projede
temelde "Çocuk Hakları Sözleşmesi "nin hayata geçirilmesi hedef alınmıştır. Bu projelerden birisi
olan Korunmaya Muhtaç Çocuklar Projesinde de Bakanlık Proje Yürütme Kurulunda görev almak
ta, bu çocukların eğitimi ve rehabilitasyonu için gerekli çalışmalar devam etmektedir.
Çocuk ve Gençlik Merkezleri, Emniyet Genel Müdürlüğünün "Çocuk Polisi" ve Jandarma Genel
Komutanlığının "Çocuk Suçlarını Önleme Merkezleri" ile sürekli bir işbirliği içinde bulunulmaktadır.
Zorunlu eğitim çağında bulunan çocukların eğitime kavuşturulması konusundaki çalışmalar
devam etmektedir. Yürütülen bütün projelerde, anne-baba eğitimlerinde risk altındaki çocuklar ve
bu çocuklarla iletişim kurma konusunda öğretmenlere ve ailelere eğitim verilmeye devam edilmek-
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öğrencilere yönelik olarak eğitim materyalleri hazırlanmış, çocukların okula ilgisini artırmak, okul
ları onların sevdikleri dost ortamlar haline getirmek amacıyla "Çocuk Dostu Okul Modeli" uy
gulaması çalışmaları başlatılmıştır.
Çocukların ihmal, istismar ve sömürüye karşı korunması ile ilgili olarak ilgili kurum ve
kuruluşlar işbirliğinde 2004 yılı Haziran ayında "Ulusal Eylem Planı" hazırlanmıştır. Ulusal Eylem
Planı kapsamında planlanan faaliyetler de şu şekilde sıralanmıştır:
• Sokakta çalışan çocuklar veri tabanı oluşturulması,
• Sokakta çalışma riski taşıyan çocuklara okul öncesi eğitim verilmesinin yaygınlaştırılması,
2004 yılında başlatılan uygulamayla il ve ilçe merkezlerindeki ortaöğretim kurumlarında fiziksel
yeterlilik olması halinde en az iki sınıfı okul öncesi eğitim amaçlı eğitim ortamı olarak hazırlan
masını emreden Bakanlık genelgesi valiliklere gönderilmiştir. Sokak çocuklarının, yatılı ilköğretim
bölge okulları ve pansiyonlu ilköğretim okullarına öncelikli olarak yerleştirilmesi, zorunlu ilköğ
renimini tamamlayamamış olan sokak çocuklarına ise alternatif eğitim imkanlarını sunma çalış
maları yapılmaktadır.
• Sokakta çalışan çocuklar için rehabilitasyon ve sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması, boş
zamanlarını değerlendirebilecekleri ortamların oluşturulması,
• Ailelere sosyal ve ekonomik destek sağlanması,
• Ailelere yönelik yerel istihdam alanları göz önüne alınarak meslek edindirme kurslarının
düzenlenmesi,
• Ailelerin sokakta çalışma riski konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi,
• Ülke düzeyinde toplumsal duyarlılığın artırılması,
• Medyanın bilgilendirme aracı olarak kullanılması,
• Sektörlerarası işbirliğinin sağlanması,
• Belediye zabıta birimleri ile işbirliği yapılması,
• Denetim ve koruma mekanizmalarının güçlendirilmesi ve yeni mekanizmaların kurulması,
• Sokak çocuklarına yönelik koruyucu ve önleyici hizmetlerin yaygınlaştırılması,
• Ailesi ile bağı kopmamış çocukların aile içi iletişiminin güçlendirilmesi ve destek sağlanması,
• Sokak çocuğunun öğrenimine devamının sağlanması halinde MEB'na bağlı RAM ve diğer
eğitim merkezlerinin aktif rol alması ve bu konuda illerde yapılan çalışmalarda sokak çocuklarını
halk eğitim merkezlerinde bir uyum sürecinden geçirerek ilköğretime devamlarının sağlanması
konusunda çalışma başlatılmış ve sürdürülmesi planlanmaktadır.
5.6.2 Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Komisyona İletilen Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Sorunlar:
• Sokak çocukluğunu önlemede toplumsal dayanışmanın yetersiz olması,
• Sektörler arası işbirliğinin yetersiz olması,
• Sokak çocukluğunu önlemede ailelerin eğitimsiz olması,
• Sokak çocuklarına hizmet veren rehabilitasyon merkezlerinin ve sağlık hizmetlerinin yeter
siz olması.
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• Sürekli olarak sokakta yaşayan/çalışan çocuklar konusunda ailelerin ve tüm toplumun duyar
lı olması ve bilinçlendirilmesini sağlamak için yazılı ve görsel medyadan mutlaka yararlanılmalı,
sokak çocuklarından iyi örneklerin yaşam öykülerini toplum gündemine taşınmalı, toplum önder
lerinin konu ile ilgili spot filmlerin ulusal ve yerel medyada yer alması sağlanmalı ve Sokak Çocuk
ları Haftası düzenlenmelidir.
• Sokak çocukluğunun önlenmesinde ülke genelinde ilgili tüm kamu ve özel kuruluşlar, üniver
siteler ve sivil toplum örgütlerinin işbirliği sağlamalı, kaynakların etkili ve verimli kullanılması ve
en önemlisi bireysel değil koordineli çalışmaların bir birini tamamlayacak şekilde olması sağlan
malıdır.
• Sokak çocukluğunu önlemede ailelerin eğitimi için çocukların sokaklarda karşılaşabileceği
riskler (madde bağımlılığı, cinsel istismar, bulaşıcı hastalıklar ve benzeri) ailelere anlatılmalı ve bu
konu ile ilgili olarak ailelerin görüş ve önerileri alınmalı, ailelere ilköğretimde devamlılığın
çocuğun geleceği açısından önemi anlatılmalı ve bu konuda ikna yöntemleri uygulanmalıdır.
Ailelerin eğitiminde yüz yüze eğitimin yanı sıra uzaktan eğitim araçları da (TV, internet gibi) yoğun
olarak kullanılmalıdır. Bu çalışmalarda çok sektörlü yaklaşımdan mutlaka yararlanılmalıdır.
• Öğrenciler yatılı ve pansiyonlu okullara yönlendirilmeli, YİBO ve PİO okullarındaki atıl
kapasitelerden yararlanmaları için özendirici tedbirler alınmalıdır.
• Okullarda öğrencilerin kaynaşmalarını sağlayan rehber öğretmenler özel eğitime tabi tutul
malıdır.
• İllerin yoksulluk haritası çıkarılarak daha sonra seçilen ailelerden çalışabilecek olanların tes
piti yapılmalı, meslek edindirme kurslarından geçirilerek işletmelerde istihdam edilmeleri sağlan
malıdır. Bu çalışmalarda sivil toplum örgütlerinin, vakıfların, derneklerin, sendikaların, işverenlerin
ve ilgili tüm kuruluşların sıkı işbirliği sağlanmalı ve sürdürülmelidir.
• Sokak çocuklarının başkaları ile iyi ilişki kurabilmeleri, çevresine uyum sağlayabilmeleri,
üretici ve mutlu bir vatandaş olarak yetişmeleri için uygun eğitim programlan ile iş, meslek ya da
üst öğrenime hazırlanan bireyler olmasının en önemli şartlarından birincisi olan aile sıcaklığını
verecek "Sokak Çocukları Rehabilitasyon Merkezlerinin" mutlaka oluşturulması ve artırılması
gereklidir.
• Çocuk bilgi ağının acilen oluşturulması gerekmektedir.
Bakanlıklar tarafından Komisyona iletilen sorunlar Tablo 9'da, çözüm önerileri ise Tablo 10'da
özetlenmektedir.
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Tablo 9. Bakanlıklar Tarafından Komisyona İletilen Sorunlar

Girdi
Ailelerin eğitimsizliği(MEB)

İşleme/Sosyal Hizmet
Müdahalesi
Aile tespiti, barınma,
eğitim, danışma ve
rehabilitasyon hizmetlerin
yetersiz olması(tçş.)

Çıktı

Madde bağımlılığı tedavisi | Sokak ço
gören çocukların tedavi
' bir parças
"suç feno
süresince veya sonrasında
topluma kazandırılamaması sorunun b
(SB.)
olarak aIg

j Rehabilitasvon merkezlerinin Risk grubu taşıyan
çocuklar için aileye verilen
ve sağlık hizmetlerinin
sosyal yardımın suistimal
yetersizliği (MEB)
edilmesi (İcş.)
ÇOGEM/Rehabilitasyon
Hizmet model ve
merkezlerinin personel, bina, standartlarının
araç gereç ve donanım
belirlenmemiş olması
yetersizliği (İçş./SH.)
Yargı mekanizmasında yer
alan personelin çocuklara
yönelik soruşturma teknikleri
konusunda ve psikolojik
formasyon açıdan yetersiz
olması (lç$.)
Sosyal hizmet kuruluşlarının
mahalli idarelere devredilme
beklentisi, sosyal hizmetlerde
durgunluk ve atalete neden
olması(İçş.)
Uçucu Madde tedavisi
sonrasındaki rehabilitasyon

Çocukların ilgili birimlere
teslim edilinceye kadar
geçici süreyle
kalabilecekleri
kuruluşların
olmaması(Ema)
2253 sayılı Çocuk
Mahkemeleri Kanununun
uygıılanmastnda
problemlerin olması(AB.)
Birimler arsında görev
dağılımının olmaması

Dönüt

I

sürecini gerçekleştirecek
merkezlerin sayısının yeterli
olmaması (SB.)
Çocuk ve Ergen Madde
Bağımlılığı tedavi ve eğitim
Merkezlerinin yeterli sayıda
olmaması (SB./SH.)
Madde bağımlılığı ile ilgili
ayrı bir kurumun (Enstitü)
kurulmamış olması (SB.)

2253 sayılı Kanun (Çocuk
Mahkemeleri Kanunu)

çerçevesinde, tedbir karart
verilen çocuklara ilişkin özel
kuruluşların açılmamış olması
(Emn.)
Çocuk hakkındaki kararın
takibini gerçekleştirecek,
gözetim görevi yapacak
kurumun oluşturulamaması
(AB.)
Çocuk Islahevlcrinin yeterli
sayıda olmaması (AB.)

(AB.)

Sektörler arasında
işbirliğinin
yetersizliği(SH.)
Çocuk Mahkemelerinin
tedbir karan almış olduğu
çocuklann yuva ve
yurtlara yerleştirilmesi,
kurum bakımındakı
çocuklann olumsuz
etkilenmesine neden
olmaktadır (SH.)
Duyarlılık artırıcı
etkinliklerin yetersiz
olması (ÇB.)

Çalışmalarda sosyal
taraflann ve toplumun
katılımının sağlanmaması
(ÇB.)
Çalışan çocukların eğitime
yönlendirilmesinde
sorunlarla
karşılaşılması(ÇB.)

İşsizlik(SH.)

Göç ve bağlı uyum sorunlan
(SH.)

Ekonomik yoksunluk
(SH./ÇB.)
Okul başarısızlığı ve
okullaşamama (SH.)
Aile içi şiddet ve aile
parçalanması (SH.)
Çocuğun çalıştırılmasıyla
ilgili kültürel değerler(SH.)
Çocuk Bilgi Ağı ve veri
tabanının oluşturulamaması
(SH.)
Mevcut kurumsal yapıların
güçlü olmaması (ÇB.)
Sosyal Güvenlik ağının tüm
toplumu /bireyleri
kapsamaması (ÇB.)

Rehabilitasyona ilişkin
tedbirlerin vetersiz olması
(ÇB.)
Sağlık ve güvenlik
tedbirlerinin yetersiz
olması (ÇB.)

Tablo II). Bakanlıklar Tarafından Komisyona İletilen Çözüm Önerileri

Girdi

İşleme/Sosyal Hizmet
Müdahalesi
Ailelerin eğitimi için
Öğrencilerin yatılı ve
çocukların sokaklarda
pansiyonlu okullara
karşılaşabileceği riskler
yönlendirilmesi, YİBO ve
anlatılmalı,ailelcrin
PİYO okullarındaki atıl
eğitiminde yüz yüze eğilimin kapasitelerden
yanı sıra uzaktan eğitim
yararlandınlmahdır.
araçları da (TV, İnternet gibi) (MEB, S.H)
yoğun olarak kullanılmalıdır.
(MEB-SB)

Çıktı

Dün üt

İlkokul ara sınıftan
terklerin sokağa çıkanların
büyük bir bölümünü
oluşturduğu bilinmektedir.
Bu durumdaki çocukların
ailelerinin ve
öğretmenlerinin konu
hakkında bilgilendirilmesi.
(S.H)

Sokak çoc
mevcut hiz
yarar ilişki
yüksek ora
israfına yo
saptanmışt
ayrılan büt
yerinden v
hizmetlerl
çıkmasını
(S.H)

Aile sıcaklığını verecek
Sokak Çocukları
Rehabilitasyon Merkezlerinin
artırılması gereklidir. (MEBÇB)

illerin yoksulluk haritaları
çıkartılarak daha sonra
çalışabilecek olanların
tespiti yapılmalı, meslek
edindirme kurslarından
geçirilerek istihdam
edilmelidir.

Haklarında
alınan çoc
yuvalarda
2253 sayıl
Adalet Ba
oluşturula
barındırılm
(S.H)

Çocuk bilgi ağı ve veri
tabanının oluşturulması.
(MEB> SH.)

Kentlere yeni göç eden
ailelerin mahalle
muhtarlıklarının bildirimi

Yerel yön
STK'ların
verebilme

ile ilgili kurumlar bu
aileleri projeksiyonuna
almalıdır.(S.H)
ÇOGEM'lerin fiziki
koşullarının iyileştirilmesi,
personel ve ekipman sayısının
artırılması gereklidir. (S.H)

SHÇEK, MEB.Emniyet
Müd. ve Mahalle
Muhtarlıkları tarafından
ekonomik ve sosyal
yoksunluk içinde bulunan
aileler tespit edilmeli ve
gereken destek
sağlanmahdır.(S.H, îçş)
Toplum Merkezleri sokak
Okul müdürlükleri ve aiie
çocuklarını üretme riski
koordineli çalışarak
taşıyan semt ve mahalle
çocukların okula
ölçeğinde
devamlarını sağlamalı,
yaygınlaşürılrnahdır.{S.H)
çocuklann eğitim sistemi
içersinde tutulabilmeleri
veya eğitim sistemine dahil
edilebilmeleri amacıyla
eğitim khleri
oluşturulmalıdır.(S.H-ÇB)
UMATEM'lerin sadece
Çocukların başarısız
çocuklara hizmet verecek
olduğu derslerde, okullarda
şekilde düzenlenerek ihtiyaç destekleme çalışmaları
görülen illerde açılmalı, sokak yapılmalıdır. (S.H)
çocuklarının tedavi ve ilaç
giderleri Sağlık Bakanlığınca
karşılanmalıdır. (S.H)

yasal ve y
düzenlem
(S.H)
Çocuk po
bakım üni
edilen ted
çocukların
birimlerin
oluşturulm

Emniyet Genel Müdürlüğü ve
Çocuk Büro Amirliklerinde
Sosyal Hizmet Uzmanı ve
Psikolog istihdamı
artırılmalıdır. (S.H)

Zorunlu eğitim çağı
dışındaki çocuklar mesleki
eğitime yönlendirilmelidir.
(S.H-SB)

Hizmette standardizasyomın
sağlanması gereklidir. (S.H)

Çocukların büyük şehirlere
akışının önlenmesi için
mahalli çözümlere etkinlik
kazandırılmalıdır.
Çocukların kendi
bölgelerine dönüşünü
sağlayacak rehabilitasyona
tabi tutulmalıdır. (içş)
Islahevleri uluslar arası
standartlara göre gözetimli
rehabilitasyon anlayışı
içinde yeniden
yapılandmlrnalıdır.( içş)

SHÇEK klasik yurt işletme
görevini belediyelerle
paylaşmalı ve çocuklara
yönelik mevzuat düzenleme,
standart tespiti, kaliteyi
yükseltme, model geliştirme,
yenileme, organizasyon
kurma, etkin denetleme
görevlerini yerine
getirmelidir. (içş)
Sosyal Rehabilitasyonda
Üniversiteler etkin rol
almalıdır. (içş)
Madde bağımlılığı tedavisi
içm sağhk bakanlığı acil
projeler ve çalışmalar

Aile düzenini korumaya
yönelik eğitim programlan
düzenlenmeli.(SB)

gerçekleştirmelidir, (içş)
Sosyal sorunların mahallinde
çözüme kavuşturulması için
belediyelerin etkinliğinin
artınlması gerekmektedir.
(İÇ?)

UMATEM'lcrin sayısının
artırılması(EMN)

Çocuk hizmetlerini aynı
standartta tek bir çatı altında
yürütecek çocuk hakkındaki
kararın takibini
gerçekleştirecek gözetim
görevini yapacak bir muhatap
kurum oluşturulmalıdır.(AB)

Çocuk problemine bakış açısı
değiştirilmeli kontrol
sistemini ve şefkat müessesini
harekete geçiren çocuğu
kucaklayıcı bir yapı
| oluşturulmalı.(AB)

Risk gaıbıı olan çocuklar
belirlenmeli uçucu maddelerin
kullanıldığı işyerlerinde 18
yaş altı çocukların
çalıştırılmaması için önlemler
alınmalı.(SB)

1

Gençlik kulüpleri.kurarak
geçlerin birbirlerini olumlu
yönde bilgilendirmeleri
, sağlanmah.(SB)

1 Madde kullanan çocuklarla
çalışan meslek gurupları çok
' iyi eğitim almalı.(SB)

Tıbbı tedavi sonrası sosyal
rehabilitasyon merkezleri
artırılmalı.(SB)

Islahevlcri sayısı
artırılmalıdır.(AB)
....

I
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6. BİLGİLERİNE BAŞVURULAN TEMSİLCİLERİN BEYANLARINA İLİŞKİN
TUTANAK ÖZETLERİ
6.1 Komisyonu Bilgilendirme Toplantısı (9.11.2004)
GÜLDAL AKŞİT (Devlet Bakanı) özetle;
Sokak çocukları denildiği zaman, ilkönce, hangi sınıfın kastedildiğinin ortaya konulması, sokak
ta yaşayan ve çalışan çocukların birbirinden iyi ayırt edilmesi gerektiğini; sokakta çalışan çocuk
grubunun göç yoluyla büyük şehirlere gelen, ekonomik sıkıntıları olan çok çocuklu ailelerin çocuk
larından meydana gelen, mendil, sakız gibi şeyler satarak evlerine birkaç kuruş para götürme gayreti
içerisinde olan çocuklar olduğunu; bu çocukların, zaman içerisinde, sokakta yaşayan çocuklara aday
en yakın grup olduğunu; sokakta yaşamaya başladıktan sonra eve dönmemeye başladıklarını;
sorunun bu noktada arttığını; bu noktadan itibaren de madde bağımlılığı, özellikle uçucu madde
bağımlılığı olanların bir grup oluşturduğunu; sadece ekonomik nedenlerle değil, aile içinde gördüğü
şiddet, istismar ve buna benzer nedenlerle de çocuğun sokağa itilebildiğini; bu nedenleri araştırarak,
sorunları köküne inerek çözmemiz gerektiğini; sadece çocuğu toplumdan soyutlayıp ya da tedavi et
tirerek bu işin neticesini elde etmemizin pek mümkün olmadığını; aileleriyle birlikte çocukları da
değerlendirmek, belki de tedavi ettirmek, ele almak, eğitmek gerektiğini; bu bağlamda çocukların
sadece güvenlik boyutu ile değil, sağlık ve eğitim boyutuyla da değerlendirilmesi gerektiğini;
UNICEF'in, sokak çocukları kavramını, çocukların aileleriyle olan ilişkilerinin düzeyine göre
üç kategoride tanımladığını; birinci grubun aileleriyle sürekli ilişkileri olan çocuklar olduğunu; bu
çocukların günlerini sokakta geçirseler de, bir şekilde, ailelerinin koruması ve denetimi altında ol
duğunu; ikinci grubun, aileleriyle zaman zaman ilişki kuran sokaktaki çocuklar olduğunu; bu
çocukların aile bağlan zayıflasa da, tümüyle kopmadığını; kendilerini halen anne, baba, kardeşleriy
le özdeşleştirmekte olduklarını; bunların gününü sokakta bir şeyler satarak ya da dolaşarak geçiren,
çoğu zaman da, her gece olmasa bile, bazı gecelerini evde geçiren çocuklar olduğunu; üçüncü
grubun ise, aileleriyle hiç ilişkisi olmayan sokaktaki çocuklar olduğunu; bunların genelde toplumun
en yoksul kesiminde ve parçalanmış ailelerin çocukları olduğunu; ailelerinden ya zorla ya da kendi
istekleriyle ayrılan bu çocukların, günün 24 saatini sokakta geçirmekte olduğunu; bunların sokağın
çocuğu olarak tanımlanmakta olduğunu; sokakta marjinal işlerde çalışan ya da çalıştırılan çocuklar
ile sokak çocukları arasında çok ince bir çizgi olduğunu; sokağın acımasız, zor koşullarında çalışan
bu çocukların, hızla, sokağın çocuğu olmaya aday olduklarını; hele bir de madde bağımlılığı gibi
bir bağımlılık içerisine girmişlerse, bunların her türlü kötü işte, kapkaçtan tutun da gasp olaylarına
kadar her türlü olayda kullanılabildiklerini;
Türkiye'deki sokak çocuklarının tam sayısı hakkında net bir bilgi olmadığını; ancak, çocuk
nüfusunun genel nüfusa oranı, büyük kentlerin gecekondularında yaşayan çocuk sayıları gibi veriler
göz önüne alındığında gecekondu yaşamının çocuğun sokağa inmesiyle doğru orantılı bir etken ol
duğunu; İstanbul'da 625 000 çocuğun sokak çocuğu olma riskiyle karşı karşıya olduğunu;
Ülkemizde, sokakta yaşayan, çalıştırılan çocukların sayılarında hızlı bir artışın görülmekte ol
duğunu; 2003 yılı haziran ayı sonu itibariyle, ulaşılan toplam çocuk sayısının 23872 olduğunu;
sokakta çalışma yaşının 7 ilâ 11 arasında olduğunu; sokakta çalışan ya da yaşayan çocukların yüz
de 95'inin cinsiyetinin erkek olduğunu; 2003 yılının ilk 11 ayında (Ocak ile Kasım 2003 tarihleri
arasında) sokakta yaşama, evden kaçma, kayıp, buluntu, terk, suç mağduru, suç işlediği şüphesiyle
yakalanıp getirilen çocuk sayısının 0-18 grubu için 88313 olduğunu; bu çocuklardan 12911 'inin
(%15) 0-10 yaş arası, 75402'sinin (%85) ise, 11-18 yaş grubunda olduğunu;
Emniyet Genel Müdürlüğünün çocuk bilgi formları verilerine göre 88313 çocuktan 26048'inin
(%34) sigara bağımlısı olduğunu; 3253'ünün (%4) alkol bağımlısı olduğunu; 1175'inin (%2)
çözücü, 1905'inin (%2) yapıştırıcı bağımlısı olduğunu; 399'unun (%1) uyuşturucu kullandığını;
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567'sinin (%1) hap kullandığını; ve 43526'sının (%56'lık büyük bir kısmının) hiçbir madde kullan
madığını; yarıya yakın çoğunluğunun madde bağımlılığına sahip olmadığını; onun dışında uyuş
turucu madde bağımlılık oranlarının çok düşük olduğunu; ama, uçucu madde ya da çözücü madde
denilen madde bağımlılığı oranının biraz fazla olduğunu; madde kullananların kullanmayanlara
oranının %44 olduğunu;
Bu alanda tam bir sayı olmamakla birlikte, Türkiye'de sokak çocukları sorununun gitgide
büyüdüğünü; yasal açıdan bakıldığında, 1990 yılında imzalanmış olan Çocuk Hakları Sözleş
mesinin, çocukların korunması konusunda önemli bir adım olarak görünse de, bunun hayata
geçirilebilmesinin istenildiği kadar hızlı ve işlevsel olamadığını;
Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı 30 tane çocuk ve genç
lik merkezinde bu alana yönelik çalışmalar yapıldığını; bu merkezler aracılığıyla, 6853 adet sokak
ta çalışan ve sokakta yaşayan çocuğa ulaşılmış bulunulduğunu; çocuk ve gençlik merkezlerinde
görevli sosyal hizmet uzmanlarınca yapılan sokak çalışmaları sonucunda, çocukların kimlik bil
gileri, adresleri, eğitim durumları, çalışma şartları, sokakta olma nedenleri, madde bağımlısı olma
gibi bilgilerin alınarak çocukların merkeze gelmelerinin sağlandığını; ulaşılan 6853 adet sokakta
çalışan ve çalıştırılan, yaşayan çocuklar üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda, çocuklara ilişkin
farklı verilerin elde edilmiş bulunduğunu; buna göre, bu çocukların yaklaşık %47'sinin Doğu ve
Güneydoğu Anadolu'dan göç yoluyla büyük şehirlere geldiğini; %42'sinin ilköğretimi yarıda bırak
tığını; yani, eğitim bakımından da yetersiz olduklarını, %49'unun parçalanmış aileden geldiğini,
%53'ünün de aile içi şiddet, aile ile anlaşamama, ailenin parçalanması ve zorla çalıştırılma gibi
sebeplerle sokağa çıktığının tespit edildiğini;
Sokakta çalışanların kendi aralarında değişik kategorilere ayrıldıklarını; okuldan artakalan
zamanda çalışarak aile bütçesine ek gelir sağlayanlar olduğu gibi, bütün bir aileyi geçindirmek
durumunda olanların da bunların arasında bulunduğunu; çocukların bir kısmının, kazançlarının
tümünü ailelerine teslim ederken, diğer bir kısmının bir bölümünü kendilerine ayırdıklarını; çeşitli
ülkelerde yapılan çalışmaların, çocukların zamanla ailelerine verdikleri payı azaltırken, kendi pay
larını artırdıklarını gösterdiğini; bu eğilimdeki çocukların, zamanla, sokağın özgürlüğünün ve ken
di kendilerine yetebilirliklerinin bilincine vararak aileleriyle bağlarını yavaş yavaş koparmakta ol
duğunu ve tam anlamıyla sokağın çocuğu olduklarını;
Sokakta çalışan çocukların bir kısmının, düzenli bir şekilde her gece işlerini bitirdikten sonra
belirli bir saatte evlerine döndükleri halde diğer bir kısmının çalıştırılan kişi tarafından belirlenen
parayı kazanamadığı müddetçe eve dönemediklerini; böylelikle, çocukların, yavaş yavaş sokakta
yaşam olgusuna alıştırılmakta olduklarını; gecelerini sokakta geçirmeseler bile, çocukların çalışır
ken sokağın birçok tehlikesiyle de karşı karşıya kalmakta olduklarını; bunun da zamanla çocukları
madde bağımlılığına ittiğini;
Bakanlığının koordinasyonunda bir çalışma komitesi oluşturduklarını; konunun ilgisi nedeniy
le Devlet Bakanlığının, Emniyet boyutu olması sebebiyle İçişleri Bakanlığının, madde bağımlılığı
ve sağlık boyutu nedeniyle Sağlık Bakanlığının ve eğitim boyutu nedeniyle de Millî Eğitim Bakan
lığının bu komisyonun içerisinde olduğunu ve mevzuat açısından nasıl bir çalışma yapılması gerek
tiği, nasıl bir altyapı oluşturulması gerektiği konusunda çalışmalann başlatıldığını; hedeflerinin
daha kolay işleyecek, daha pratik kararlar alabilecek bir icra komitesi oluşturmak olduğunu; bunun
bir üst kurul olmadığını; Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesinde bir sokak çocuk
ları daire başkanlığı oluşturmayı düşündüklerini;

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 829)

— 81 —
Türk Ceza Kanununda bazı caydırıcı düzenlemeler yapıldığını; cezaların artırıldığını; ama,
yürürlük tarihi nisan ayı olduğu için devreye sokmanın henüz mümkün olmadığım; en önemli un
surun, caydırıcılığı artırmak olduğunu; çetelerin işin içinde olduğunu; çocuk nüfusun cezaî eh
liyetinin daha düşük olması sebebiyle, çocukların bu suçlara yönlendirilmekte olduklarını;
Sokaktaki çocuk denilen çocuğun yetiştirme yurtlarındaki, yuvalanndaki çocuklar olmadığını;
bu ayırımın çok iyi yapılması gerektiğini; sokakta yaşayan, sokakta çalışan çocuk grubunun yurt
larda yetişen, yurtlardan çıkan çocuklardan ziyade, göç yoluyla büyük şehirlere gelen çok çocuklu
ve daha kontrolsüz ailelerin çocukları olduğunu;
Birinci Adım İstasyonu denilen merkeze emniyet kuvvetlerince yakalanan, köprü altında
bulunan çocukların getirildiğini; bu çocukların içinde madde bağımlısı olanın da, olmayanın da ol
duğunu; ilk etapta müdahalelerinin yapıldığını; eğer tıbbî bir müdahale gerekiyorsa bu müdahalenin
yapıldığını; bu çocukların bir madde bağımlılığı varsa oradaki doktorların vasıtasıyla, çocukların
Bakırköy Devlet Hastanesi hudutları dahilindeki UMATEM'e sevk edildiğini; tedavi ihtiyacı ol
mayan, madde bağımlılığı olmayan çocukların da Kemerburgaz tarafında Ağaçlı Köyündeki bir
rehabilitasyon merkezine sevk edildiğini; belli bir süreden sonra, burada ilkönce temel eğitim; yani,
okuma yazma bilmeyenlere okuma yazma öğretildiğini; eğitimlerinin verildiğini; ve arkasından da
meslek edindirme, el beceri kurslarıyla bu çocukların birtakım beceriler elde etmeleri, oyalanmaları
ve meslek sahibi olmaları gayreti içine girildiğini; ağaç işlerinin yaptırıldığını; oymacılık, gümüş iş
çiliğinin öğretildiğini; ahşap dolaplar yaptıklarını ve bunların pazarlanması söz konusu olduğunu;
yani, bir şekilde para kazanmalarını sağlayacak meslekler edindirmeye gayret ettiklerini; bu arada
da bu rehabilitasyonla çocukları tekrar topluma kazandırmaya çalıştıklarını; ancak çocukları kazan
manın yetmediğini; bu çocuk bırakıldığında tekrar sokağa döndüğünü; çocuğu ailesiyle birlikte
kazanmanın gerektiğini; ailenin sahip çıkmasını sağlamanın gerekli olduğunu; öncelikle çocukları
ailenin yanma dönmeye teşvik ettiklerini; eğer ailesinin bir eğitime ihtiyacı varsa, bir desteğe ih
tiyacı varsa bunu vermeye çalıştıklarını; bunu da Sosyal Hizmetlere bağlı gençlik merkezleri, top
lum merkezleri, daha çok mahallelerde yaygın olan bu merkezlerde ailelere de eğitim vermek
suretiyle yapıldığını;
Bu problemin en önemli çözüm boyutlarından birinin de maddî olduğunu; Bakanlığının 0 büt
çesi olan bir bakanlık olduğunu; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun böyle bir çalış
mada etkin olabilmek için iyi bir maddî kaynağa ihtiyacı olduğunu; olayı sokak çocukları değil, şid
det boyutuyla ele aldıkları ayrı bir platformun (Şiddeti Önleme Platformu) oluşturulduğunu; bu
platformun içinde RTÜK'ten tutun da, TRT ve diğer özel televizyon kanallarının, ilgili bütün bakan
lıkların temsilcilerinin, sivil toplum kuruluş temsilcilerinin, üniversite temsilcilerinin olduğunu; alt
komisyonların oluşturulduğunu;
İfade etmiştir.
İSMAİL BARIŞ (SHÇEK Genel Müdürü) özetle;
Yerel yönetimler uygulayıcısı olduğu zaman bu sorunların çözülebileceğini; Devletin burada
kaynak aktarma, norm koyma, standart belirleme gibi asli görevlerini yapması gerektiğini; tespitte
yüzde yüz doğru bir rakamı yakalamanın mümkün olmadığını; daha önce alınan ve ilgili yere tes
lim edilen çocukları daha sonra bir başka isimle bir başka yerde gördüklerini; çocukların isimlerinin
tespiti konusunda sıkıntılar olduğunu;
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Önerisinin örneğin İstanbul'da bir pilot uygulamanın yapılması olduğunu; emniyetten 5-6
memur, belediye zabıtasından 5-6 memur, Sağlık Bakanlığından ilgili uzmanların ve SHÇEK'ten
meslek uzmanlarının bir araya geleceği ve mutlaka 24 saat şehri rasat edebilecekleri bir ekibin oluş
turulması gerektiğini;
Çocukların sağlık kuruluşlarında rehabilite ettikten sonra yerleştireceği herhangi bir kurumun,
kuruluşun, işyerinin olmadığını; sorunun burada kilitlendiğini; hasta hakları ve çocuk haklan
dolayısıyla çocukların sokaktan zorla alınamadığını; polisin de kendilerinin de alamadığını; ben
sağlık kuruluşuna gitmek istemiyorum diyen herhangi bir çocuğa hiç kimsenin müdahale etme hak
kının olmadığını; bütün bunların yasal düzenlemelerle çözülebileceğini; çok fazla yetki dağılımının
bu konunun çözümüne fayda sağlamayacağı kanaatinde olduğunu;
2002-2004 yılları içerisinde 0-12 yaş ve 13-18 yaş arası çocuklara ve ailelerine karşı, toplam
201 tane dava açtıklarını; bunların hâlâ devam ettiğini; bir sonuç alamadıklarını;
İfade etmiştir.
6.2 Komisyonu Bilgilendirme Toplantısı (23.11.2004)
DOÇ.DR. ERTAN KAHRAMANOĞLU (Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiSosyal Hizmetler Bölüm Başkan Yardımcısı) özetle;
Gününün her saatini ailesiyle bağlantısız olarak geçiren sokağı mesken tutmuş olan bu çocuk
larda, madde ve solvent bağımlılığının yüksek oranda gerçekleştiğini; okula devamın hemen hemen
hiç olmadığını; suç işleme oranının bu çocuklarda çok yüksek olduğunu; bu çocukların suça meyil
li ve açık olduklarını; toplumun her türlü tehlikelerine karşı son derece korumasız bir durumda ol
duklarını; okul başarısızlığının yüksek olduğunu; okula devam etseler dahi, okulda başarısız olma
oranlarının yüksek olduğunu; sokakta çalışma oranının bu çocuklarda yüksek olduğunu;
Bu çocuklarla ilgili ortaya çıkan sorunun tek yanlı bir sorun olmadığını; bunun ekonomik
boyutunun, sosyal boyutunun ve psikolojik boyutunun olduğunu; dolayısıyla, önlemlerin de topyekûn gerçekten güçlü bir sosyal politika oluşturmakla ancak gerçekleşebileceğini; bu politikaların
oluşturulmasında var olan kurum ve kuruluşlar, kamu kurumlan, yerel yönetimler, sivil toplum ör
gütlerinin bu konudaki görev ve yetkilerinin derlenip toparlanması ve yönlendirilmesi gerektiğini;
Çocuğu sokağa iten etkenlere ilişkin önlemleri 7 maddede topladığını; bunların aile içi iliş
kilerin güçlendirilmesi, aile sorunlarının çözümlenmesinde yardımcı olunma ve aileye destek sağ
lanması amacıyla oluşturulacak sosyal hizmet uygulamalarının geliştirilip yaygınlaştırılması ol
duğunu; ailenin mutlaka desteklenmesi gerektiğini; aileyi desteklemenin sadece aile hizmetlerini,
aile destek programlarını, aile danışma hizmetlerini yürütmekle olmadığını; aileyi ekonomik yön
den de desteklemek gerektiğini; bu nedenle, sosyal koruma sisteminin önemli bir bölümünü oluş
turan sosyal yardım uygulamalarının etkili hale getirilmesi ve bu kapsamda çocuklu muhtaç ailelere
aile ödeneği uygulamasının başlatılması gerektiğini; bir diğer hususun, yoksul aile fertlerinin üretici
bir konuma getirilmesi için eğitim ve istihdam olanaklarının yaratılması, çocuklarının eğitim ve boş
zamanlarını değerlendirmesine yönelik etkinliklerin ve hizmetlerin geliştirilip yaygınlaştırılması,
çocuk sağlığı bakımından kişilerin hak ve güvenliklerinin çağdaş bir topluma yaraşır düzeye çıkarıl
ması, çocuk bakım sisteminin güçlendirilmesi, gündüz bakımevi, çocuk kulübü gibi kuruluşlar ile
korunmaya muhtaç çocukların bakımı ve yctiştirilmesiyle ilgili uygulamaların etkili hale getirilmesi
olduğunu; çocuğun korunması konusunda toplumsal duyarlılığın artırılmasına yönelik çalışmalara
hız verilmesi gerektiğini;
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dolayısıyla, bu çocukların bu yönden tıbbî tedavi altına alınması gerektiğini; tedavi altına alınmanın
da ancak bu yöndeki sağlık hizmetlerinin oluşturulmasıyla söz konusu olabileceğini; İstanbul'daki
UMATEM merkezi gibi, İzmir'de üniversitede açılan merkez gibi birtakım merkezlerde bu çocuk
ların tedavi altına alınması tedavi edilen çocukların da mutlaka rehabilitasyona tabi kılınması,
dolayısıyla, tedavi edilen çocukların rehabilitasyonlarının sağlanması için çocuk ve gençlik
rehabilitasyon merkezlerine gönderilmesinin gerekli olduğunu;
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun tek başına bu sistemin sürdürülmesini sağ
layamadığını; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumundan UMATEM gibi bir merkezin
oluşturulmasını beklemenin söz konusu olmadığını; dolayısıyla, Sağlık Bakanlığı, Millî Eğitim
Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi bakanlıkların ve belediyelerin, il özel
idarelerinin, sivil toplum kuruluşlarının hep birlikte aralarında çok ciddi bir işbirliği sağlayarak bu
sistemin kurulmasını gerçekleştirmelerinin mümkün olabileceğini düşündüğünü; bunun gerçekleş
mesinin de siyasî iktidar açısından gerçekten kararlı, kesin hatlarıyla belirlenmiş, açık bir sosyal
politika formülasyonu ve kabulüyle ancak gerçekleşebileceğini;
İfade etmiştir.
PROF. DR. SEVİL ATAUZ (Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Müdürü)
özetle;
En temel eksikliklerden birinin sevgi, ilgi ve güven eksikliği olduğunu; bu çocukları illa da
okula yazdırıp okula katmak gerektiğine katılmadığını; okula yazdınlsalar da orada durmadıklarını;
onun için çocuğu okula katarken bunun altyapısının da birlikte düşünülmesi gerektiğini;
Kapsayıcı ve her şeyi destekleyici bir çocuk koruma sistemimizin olduğunu düşünmediğini;
çocuk polisinin kurulmasının çok önemli bir gelişme olduğunu; çocuk polisinden başka, yerel baz
da çok güzel örgütlenmeler olduğunu; İzmir'in çok iyi bir yerel örgüt yapısı olduğunu düşün
düğünü; bunun yanında, yerel örgütlenmelerin ilkini Ankara Büyükşehir Belediyesi ile başladık
larını; 1992'de bir merkez açtıklarını; bunun iyi bir uygulama olduğunu;
İstanbul'daki Vakıfbank Umut Çocukları İlköğretim Okulunun çok iyi bir örnek olduğunu; ilk
mezunlarını verdiğini ve yıllardır sokakta yaşamış, madde bağımlısı, suçla iç içe olan çocukları
büyük bir başarıyla eğittiklerini; Millî Eğitim Bakanlığı ile Vakıfbank'in güzel mekanları olduğunu;
sosyal hizmet uzmanlarının olduğunu; çok iyi eğiticilerinin olduğunu; çok az çocukla çalıştıklarını;
başarılarının sırrının bu olduğunu;
Çocuk polisinin eksik çalıştığı kanısında olduğunu; çocuk polisinin çok iyi başladığını; eğitil
diğini, fakat, aynen SHÇEK'de olduğu gibi, insanların uzmanlaştığını, öğrendiğini, tam orayı
benimsemişken tayininin çıktığını; çocuk polisinin uzmanlaşamadığmı; çocuk polisine gereken
önemin verilmediğini;
39 adet olan çocuk ve gençlik merkezlerinin mutlaka yeniden yapılandırılması gerektiğini; bu
merkezlerdeki etkinliklerin ve bunları yapacak insanların görev tanımlarının bir bir yazılması
gerektiğini; mutlaka merkezlerin izleme, değerlendirme ve süper vizyon çalışmalarının yapılması
gerektiğini;
Yerel yönetimlerin mutlaka desteklenmesi gerektiğini; hatta bu yeniden yapılanma içinde yerel
yönetimlere sokak çocukları konusunda daha fazla görev verilmesi gerektiğini; sivil inisiyatiflere
mutlaka destek olunması gerektiğini; bir salon, bir oda, iki katlı bir bina yahut bir apartmanın giriş
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aktif yerinde olan bir çocuk olduğunu; müthiş bir gücü, potansiyeli ve hareketliliği olduğunu; bu
çocukların böyle bir ortamda canının sıkıldığını;
Yaygın eğitimin çok önemli olduğunu düşündüğünü; özellikle sadece çocuklar değil, çocuklar
la birlikte aileleri de bu merkezlere katmanın çok önemli olduğunu; bu çocuklara özel eğitim kurum
larının gerektiğini; özel eğitim kurumlarının aynen Vakıfbank İlköğretim okulu gibi özel bir kurum
niteliğinde olması gerektiğini; madde bağımlılığının çok önemli sorunlardan biri olduğunu; çocuk
ların suça yönlenmesinde ve onunla iç içe olmasında madde bağımlılığının çok önemli olduğunu;
madde denilince akla hep tedavi ve rehabilitasyonun geldiğini; bunun çok yanlış olduğunu düşün
düğünü; maddeyle ilgili çalışmalarda, en önce önleme çalışmalarına ağırlık verilmesi gerektiğini;
Sadece rehabilitasyon yahut sadece çocuk polisiyle birtakım işbirliği yapmak değil, çocuk
polisiyle birlikte önleme çalışmaları yapmanın çok önemli olduğunu düşündüğünü; orada polisin
çok eksik bir yanı olduğunu;
Çocuk sayısının önemli olduğunu düşünmediğini; burada, niceliğe değil niteliğe bakılması
gerektiğini düşündüğünü; mafyanın artık güneydoğudan çocuk toplamaya başladığını; çocukların
büyük bir kısmının İstanbullu olmadığını; oto hırsızlığıyla, daha küçük şeylerle başladıklarını;
cezaları da az olduğu için, bu örgütler tarafından çok kullanıldıklarını; bu örgütlerin aslında
yapılarının çıkartılması gerektiğini; İstanbul'da, Gaziantep'de, Diyarbakır'da, İzmir'de bu örgüt
lerin nerede olduğunu sokakta çalışanların bildiklerini;
SOS çocuk köyleri modelinden giden İzmir Urla'da Barbaros Çocuk Köyünün, İstanbul'da
Bolluca Çocuk Köyünün çok iyi modeller olduğunu düşündüğünü; sokak çocukları için birimler ol
duğunu; bu birimlerde üç tane odanın olduğunu; her evin bir annesinin olduğunu; bunların çocuk
ları okula yolladığını; karşıladığını; aile gibi yaşadıklarını;
Türkiye'ye gelenlerin en çok şaştıkları şeylerden birisinin 72 milyonluk Türkiye'de 1 tane sos
yal hizmet okulu olmasının olduğunu; ikincisinin üç yıl önce Başkentte açıldığını; çok az öğrencisi
olduğunu ve çok az mezun vereceğini; sosyal hizmet uzmanlığının bu toplumda mimar kadar,
mühendis kadar, hekimlik kadar önemli bir meslek olduğunu; belki 10 tane, 20 tane sosyal hizmet
okulu olsaydı, mesleğin daha da bilineceğini;
İfade etmiştir.
PROF. DR. GÜRHAN FİŞEK (Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi
Vakfı Başkanı) özetle;
Çalışan çocukların okumasını istediklerini; esas olarak çocukların yerinin ne sokak ne de işyer
leri olduğunu yerinin okul olduğunu; dolayısıyla hedeflerinin onların okumasını sağlamak olduğunu;
hedeflerini uzun erimli ve kısa erimli olmak üzere ikiye ayırdıklarını; uzun erimli amaçlarının çocuk
ların sokaktan ve işyerlerinden çekilmesi ve okula yönlendirilmesi olduğunu; kısa erimli amaçlarının
ise bu sağlanana kadar geçen süre içerisindeki bu kuşaklara ne yapacaklarını düşündüklerini; çok
gecikildiği takdirde, bu çocukları büyümüş olarak bulduklarını; yani 12 yaşında bulunan çocuğa hiz
met vermekte gecikilirse altı yıl sonra bu çocuğun 18 yaşında olduğunu; onun için artık yapacak bir
şey olmadığını; dolayısıyla, kısa erimli amaçların son derece önemli olduğunu;
Kurdukları internet erişimli kütüphaneyle (Türkiyedeki tek çocuk emeği kütüphanesi) araştır
macıları bu alana yönlendirmeye çalıştıklarını; fotoğraf yarışması düzenlediklerini; hiçbir sivil top
lum örgütünün devletin yerini tutamayacağını; onun görevinin sadece model üretmek olduğunu;
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larını; bunun ötesinde bir işlev üstlenmediklerini;
İlk çalışmalarının küçük sanayi sitelerinde başladığını; 1982 yılında başlayan çalışmalarının
aynı çerçeve içerisinde, bugün de o küçük sanayi sitelerinde sürdüğünü; yaklaşık beşer yıllık
periyotlarla İzmir, Denizli, İstanbul'da çalışmalarının olduğunu; 1982'de Ankara'da başlayan çalış
maların bugün de devam ettiğini; 2001 kriziyle birlikte çalışmalarını Ankara'da yoğunlaştırdık
larını; küçük işyerlerine kliniklerle ulaşarak, hem çocukların hem işçilerin sağlık kontrollerini ger
çekleştirmek, onları kazalardan, hastalıklardan koruyabilmek amacıyla çalışmalar yaptıklarını;
çocuk emeğiyle ilgili çalışmalarının da buradan esinlendiğini; bu çalışmalar sırasında, yoğun olarak
çocuk çalıştırılmasına tanık olduklarını; çocukların korunabilmesi için mutlaka yanında duran, on
ların sıkıntılarını anlayan insanlarla buluşmaları gerektiği kanısına vardıklarını;
Yasaya göre, işçinin 14 gün ücretli izni olduğunu; çırağın Çıraklık Yasasına göre 30 gün ücret
li izni olduğunu ancak çocuklara yılda kaç gün izin yapıyorsunuz diye sorduklarında iki gün, üç gün
en fazla yedi gün izin yaptıklarını söylediklerini; çıraklar için bir yaz tatili projesi hayata geçirdik
lerini; bu çalışmalarına nimetlerin ve standartların paylaşılması adını verdiklerini; 10 kız, 10 erkek
çırağı deniz kenarında yaz tatiline götürdüklerini; onların yüzme öğrenmesini sağladıklarını;
yaşamın farklı bir yüzünü görmelerini sağladıklarını; insan haklarını hayata geçirebilmenin
yolunun, o hakları tatmaktan geçtiğini, yedi gün süresince, bu çocukların bu hakları tattığını düşün
düklerini; hiçbir zaman bunlara eğitim yapmadıklarını; sadece günde bir saat süren bir söyleşi saat
lerinin olduğunu; bu söyleşi saatlerinin onlar için dehşet anları olduğunu çünkü, onların ne kadar
cehalet içerisinde olduklarını gördüklerini;
Kırsal alanda eğitimin önemsenmediğini; burada yaşayan kişilerin kendi dışındaki dünyayı,
kendisinin dünyadaki yerini kavramasının çok önemsenmediğini; yararlanılabilecek kurumların son
derece sınırlı olduğunu; buna karşın, kentte kişinin çevresiyle iletişim halinde olduğunu ve yarar
lanabileceği yerli, yabancı sayısız kurum olduğunu; ama, bu kurumlara nasıl ulaşacağını kırsal alan
dan gelenin bilemediğini; bildiğinin sadece kendisinden bir adım önce gelen hemşehrisi olduğunu;
o ne yaparsa, o nereye yönlendirirse, oraya gittiğini; hemşehrisi sokaktaysa sokağa çıktığını;
dökümcüde çalışıyorsa dökümcü olduğunu; kırsal alanda yaşamdan tat alma olanaklarının kısıtlı ol
duğunu; çocuğa ve insan yaşamına verilen değerin daha düşük düzeyde olduğunu; buna karşılık
kentte çocuğa ve insana verilen değerin yüksek olduğunu; kırsal alanda kadına tanınan rolün evinin
ya da tarlasının sınırları içerisinde olduğunu; kentte kadına tanınan rolün ve konumun değiştiğini;
üretimde, kırda bireyselliğin egemen olduğunu; dolayısıyla ekip kurma, ekip çalışması kavram
larının yerleşmemiş durumda olduğunu; buna karşılık kentsel mekânlarda üretimde birden çok in
sanın ekipler halinde çalıştığını ve modern üretim tekniklerinin kullanıldığı örgütlü çalışmaların or
taya çıktığını; kırsal alanda, kültür, sanat ve spor etkinliklerine katılma gereksinmesi ve olanak
larının en düşük düzeyde olduğunu; buna karşılık kentsel alanda, kültür, sanat, spor etkinliklerine
katılım, kitle sporunun özendirildiğini; dolayısıyla kolektif, örgütlü yaşamın kentte yer bulduğunu;
kırda yaşam standardı ve tüketim düzeyinin düşük olduğunu; kentlerde ise yaşam standardının yük
sek ve tüketimin daha yüksek düzeyde olduğunu; teknoloji, kitle iletişim araçları, temas edilen
kişiler kırda kısıtlıyken, uyaranların kentte çok daha fazla olduğunu; kırda, sosyal güvenlik alan
larının son derece yetersiz olduğunu; buna karşılık, sosyal güvenlik sistemine katılma olanaklarının,
sistemin nimetlerinden yararlanmanın kentte yüksek olduğunu; kırda çocukların giderlerinin düşük
olduğunu; ama, kentte çocuğun değerinin de giderinin de yüksek olduğunu; kırda çocukların sokağa
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kazaya uğrama olasılığının çok düşük olduğunu; buna karşılık, kentte bütün bunların daha fazla ol
duğunu; kırda, örgütlenme, örgütlü mücadele fikrinin olmadığını; buna karşın, kentte örgütlenerek
hem haklarını koruma hem bir şeyler elde edebilme mücadelesinin olduğunu;
Genç Kız Evi dedikleri toplum merkezi çalışmalarını Türközü'nde hayata geçirmek üzere ol
duklarını; kırdan kente yoğun bir göç olduğunu; bu göçle gelenlerin kendi değerlerini, kendi alış
kanlıklarını kente taşıdıklarını; kentli değerlerin ailelere taşınmasında kızların ve annelerinin çok
önemli bir motif olduğunu düşündüklerini; genç kız evinin de temasının, okumakta olan kız, annesi
ve küçük kardeşinden oluştuğunu; genç kızın okumasını mutlaka sürdürmesini istediklerini; destek
lenmesi gerektiğini; kızın kardeşine bakmakla yükümlü olmaması gerektiğini; bunun için kardeş
lerin oynayabileceği ayrı bir ünite kurduklarını; ondan sonra da, kızların, geri kaldıkları derslerde
yardım vermek, bilgisayar desteğinden yararlanmak gibi amaçlarının olduğunu; genç kız evinin
özellikle yoksul semtlerde bir dönüşüm aracı olabileceğini düşündüklerini; eğer bunu başarabilir
lerse aslında çocukların sokağa kaymasını önleyeceklerini düşündüklerini;
İfade etmiştir.
6.3 Komisyonu Bilgilendirme Toplantısı (25.11.2004)
SAADETTİN YAMAN (Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü Daire Başkanı) özetle;
6.000.000 civarında, bizzat korunmaya muhtaç bir çocuk kitlesiyle karşı karşıya olduğumuzu
tespit ettiklerini; bunun da toplam çocuk nüfusunun dörtte birine yakın çocuğun korunmaya muh
taç çocuk kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini gösterdiğini;
Şu anda, tutuklu çocuk sayısının, kapalı cezaevlerinde 1170, çocuk cezaevlerinde 696 ol
duğunu; bu çocukların, hırsızlık, müessir fiil, gasp ve ırza tasaddi suçlarını yoğunlukla işlediğini;
çocuklar hakkında hırsızlık suçundan 11346 davanın, müessir fiil suçundan 3682 davanın, Trafik
Kanununa muhalefet suçundan 1747 davanın, gasp suçundan 1700 davanın, ırza tasaddiden 1254
davanın açıldığını; yaş gruplarına dağıldığında, bunun, 2933'ünün erkek çocuklar tarafından işlen
diğini, 499'unun 12-15 yaş arasındaki kız çocukları tarafından işlendiğini; yaşın 16-18'e çıkması
halinde erkeklerde 10596'ya, kızlarda 1740'a; 12-18 yaş grubunda ise sayının daha da yükseldiğini,
hırsızlık suçundan 13529 erkek, 2239 kız çocukları hakkında hırsızlık suçundan dava açıldığını;
eğitim düzeyi yükseldikçe suç işleme oranının azaldığını;
Genel tabloyu gördükten sonra çocukların, hem Koruma Kanunu hem de cezalar sistemi ekseni
etrafında kanun çalışmalarına başladıklarını; bu alanda 4 tane tasarı hazırladıklarını; bir tanesinin
çocuk mahkemelerini, eski 2253'ü değiştiren, gerekirse yürürlükten kaldıran bir kanun taslağı ol
duğunu; diğerinin çocukların korunmasına dair bir kanun olduğunu; birisinin mağdur çocuklara
yönelik bir kanun, diğerinin ise şu anda görüşlere sevk edilen ve bir kısım görüşlerin de geldiği
değerlendirme aşamasında oldukları Lahey Sözleşmesinde yürürlüğe konulması kapsamında ulus
lararası çocuk kaçırmanın hukuki veçhelerine dair kanun tasarısı olduğunu;
Çocukların olabildiğince yargılama safahatından uzak tutulması prensibinden hareket ettik
lerini; mümkün olduğu kadar yargılama aşamasında uzlaştırıcı, mahkeme dışı çözümleri destek
leyici esasları harekete geçirdiklerini; ceza infaz sisteminde de çocukların lehine olan düzenlemeleri
esas aldıklarını; kanun çalışmalarında asıl sistemin çocuğu cezalandırmaktan ziyade öncelikle
çocuğu koruyucu tedbirler almak olduğunu düşündüğünü; suç işleme ortamını ortadan kaldırmanın
daha doğru olduğunu; asıl çözümün suç işlemeye başlamadan önce bu ortamlarda çocuğu korumak
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olduğunu; bu kapsamda çocuk koruma kanununu hazırladıklarını; çocuk koruma kanununun temel
esasları itibariyle çocuğu olabildiğince tabii ortamında tutmak, bunun için de ailenin desteklenmesi
gerektiğini; aileyi destekleyici düzenlemeler getirdiklerini; aileyi destekleyici düzenlemeler yanın
da olabildiğince bu konuda bilinçlendirme, hem aileyi hem de toplumu bu konuda duyarlılığını ar
tırma konusunda eğitim çalışmalarının önemini çizen düzenleme yaptıklarını; medyaya yönelik
düzenlemeler yaptıklarını; çocuklar istismar ediliyorsa çeşitli vesilelerle bunlara ağır yaptırımlar
getirilmesi düşüncesiyle düzenlemeler yaptıklarını; çalışmalarının bittiğini ancak sevk etmek için
Kamu Yönetimi Temel Reformu Kanununun kesinleşmesini beklediklerini;
Diğer yandan çocuk cezalar sisteminde çalışmalarını tamamladıklarını ancak Türk Ceza
Kanununun yürürlüğe girdiğini; CMUK'taki çalışmalarının devam ettiğini; İnfaz Kanunu
tasarısının da arkasından gelmek üzere olduğunu; bu çalışmalar bittikten sonra da çocuk mah
kemeleriyle ilgili çalışmalarını tekrar gözden geçireceklerini; TCK'da yer alan hükümler, infaz
kanunu ve CMUK'taki hükümler dikkate alınarak yeniden bir değerlendirme yaptıktan sonra çocuk
problemini çözmek üzere çalışmalarını tamamlayacaklarını;
Okula devam etmeyen bu tarz çocukların aileleri hakkında hürriyeti bağlayıcı ceza ve para
cezası tatbik edilmekte olduğunu; münhasıran bu suçlar hakkındaki takibatın ise suçun işlendiği
mahaldeki cumhuriyet savcılarının takibatıyla gerçekleşmekte olduğunu; bu konuda bakanlığın her
hangi bir suç takibi bakımından talimatına ihtiyaç olmadığı kanaatinde olduğunu; ilgili mali savcılar
eğer suç olan unsurlar işlendiği kanaatindelerse, rahatlıkla suçluların takibatını yapabileceklerini;
kanunda buna cevaz verilmekte olduğunu;
Çocuk hizmetlerinin tek bir hizmette, bir çatı altında yürütülmesi gerektiğini; 2253'ün tat
bikatında çok problem olduğunu; mahkemelerin tedbir kararını verdiğini; fakat, bu tedbir kararını uy
gulayacak müessese olmadığı için, kanunda da tanımlanmadığı için, Sosyal Hizmetlerin, haklı olarak
bir görevleri olmadığını; ayrıca, suç işleyen çocuklar ile suç işlememiş çocukları bir arada bulundur
mak sakıncalıdır dediklerini; bir sorumlu bir makamın olması gerektiğini; çocuk hakkındaki kararın
takibini gerçekleştirecek bir kurum olmadığını; gözetim görevlisi olmadığını; mutlaka, eğer bir ted
bir kararı verilmişse, çocuğun yerleştirilmesi gereken bir muhatap kurum olması gerektiğini;
Islahevlerinin yeterli sayıda oluşamadığını; bütçesinin yetersiz olduğunu; hakkında karar veril
miş, infazı gereken, mahkûm olmuş çocuklar için yeterli ıslahevlerinin olmadığını; Ankara'da,
Elazığ'da ve İzmir'de olmak üzere ancak üç tane ıslahevinin olduğunu; bunların sayılarının da ar
tırılması gerektiğini; onun için bağımsız idarî otorite niteliğindeki bir birimin şiddetle, bir an önce
hayata geçirilmesi arzusunda olduğunu;
Çocuklarına kötü davranan ebeveynler hakkında da gerek Medenî Kanunda gerekse yeni
yürürlüğe giren Türk Ceza Kanununda hem velayetin nezi konusunda müeyyide olduğunu; hem de
bir yıla kadar hürriyeti bağlayıcı ceza öngörülmüş durumda olduğunu; Yeni Ceza Kanununun 232
nci maddesinde, istismar eden, çocuğa kötü davranan ebeveynlere de bir yıla kadar hürriyeti bağ
layıcı ceza öngörüldüğünü; hem Türk Ceza Kanununda bir yıla kadar hürriyeti bağlayıcı cezayla bir
cezaî yaptırıma bağlandığını; hem de Medenî Kanunda velayet anlayışında da değişiklik yapıl
dığını; tedip edici, bastına değil, ama, bakım ve gözetim yükümlülüğü, yani, velayeti bakım ve
gözetim yükümlülüğü anlayışına yükselterek bunu da Medenî Kanunda velayetin nezi yaptırımıyla
karşı karşıya bıraktığını; suç işleme riski altında olan çocuk hakkında koruma kararını, şu anda,
mahkemelerimizin verdiğini; ve bu tür çocukların şu anda yerleştirileceği kurumun halen ol
madığını; getirdikleri tasarıda kurumları oluşturmuş olduklarını;
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Suç işlemeyi itiyat haline getiren çocuklar konusunda ise olabildiğince cezalandırmayı son çare
olarak düşündüklerini; çocukların açık ıslahevlerinde eğitimlerine öncelik veren, onları kapalı bir
mekândan ziyade açık bir kurumda tutan, bunların eğitimlerinin ara vermeden devam edeceği, sağ
lık hizmetlerinden yararlanacağı, belirli meslek edinebileceği sosyal sorumluluk kazanacağı çocuk
ıslah evlerinin sayısını artırmanın temel felsefeleri olduğunu; bütün çocukların bir yerde kaldığı
koğuş sistemi gibi bir sistemin çocuklar üzerinde çok olumsuz etkileri olduğunu; olabildiğince,
çocuklar için aile ortamında yaşıyormuş gibi ev benzeri birimlerin oluşturulması gerektiğini;
İfade etmiştir.
ÖMER FARUK TEZEL (Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü) özetle;
Cezaî yönü itibariyle, özellikle cezaların şahsîliği ilkesi prensibinden hareketle, ebeveynlere
ilave cezalar öngörülemediğini; cezaî anlamda bir hukuksal yaptırım öngörülemediğini; ama,
hukukî boyutunda velayetin nezi veya vesayetin el değiştirmesinin mümkün olduğunu; bu hususta
gelişmiş toplumlardaki hukuk sistemi ile bizim hukuk sistemimiz arasında çok büyük bir farklılık
olmadığını;
SHÇEK ile yapılan bir temasta bu konuda en büyük sorunlarının, mahkemelerimizden verilen
çocuklar hakkındaki tedbir kararlarının uygulanması olduğunu; mahkûm çocukların imkânsızlıklar
karşısında SHÇEK bünyesindeki yurtlarda barındırılmak zorunda kalındığı; suçlu görülen veya
hakkında tatbikat yürütülen çocuklar ile bu yurtlarda kalan çocukların bir ortamda bulundurulması
zorunluluğunun gündeme gelmiş olduğunu;
İfade etmiştir.
VASFİ KARA (Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkan vekili) özetle;
Bu çocukların belli bir yerde durmadıklarını; bundan dolayı da sayımının mümkün olmadığını;
hedef kitlenin kaç kişi olduğunu, sosyolojik boyutunun, ekonomik boyutunun ne olduğunun bilin
mediğini; önce, bu durumun tespit edilmesi gerektiğini; genel olarak geldiği yerin belli olduğunu;
ailenin, annenin, babanın işsiz olduğu, eğitim düzeyinin düşük olduğu aile tipleri olduğunu;
Bugün hâlâ maalesef, yasal gereklilik varken çocuk mahkemesi sayısının 11 olduğunu; bu
çocuk mahkemelerinin uzmanlık gerektirdiğini; hâkimlerin ve savcıların bu konuda pedagojik for
masyonlar almaları gerektiğini; çocuk psikolojisini öğrenmeleri gerektiğini; çocuk polislerinin Tür
kiye genelinde 1700'lere yaklaştığını; Türkiye genelinde sırf çocuk polisi olarak görev yapan, bu
konuda hizmet içi eğitimlerden geçirilmiş, çocuk psikoloji eğitimi, çocuk iletişimi eğitimi gibi bir
çok konuda eğitimden geçirilmiş ve kendilerine çocuk polisi sertifikası verilmiş personellerinin ol
duğunu; bunların da sayılarını çoğaltarak, eğitim düzeylerini de yükseltmeyi hedeflediklerini;
SHÇEK gibi 43 çocuk bakım ünitelerinin olduğunu; çocuk polisi birimlerinin konuşlandığı
yerlerde çocuk polisini normal emniyet müdürlüklerinin ana binalarından ayrı tuttuklarını; çocuk
üniformadan etkilenmesin, olumsuzluk yaşamasın diye çocuk polisini sivil olarak çalıştırdıklarını;
çocuğa sevgi ve şefkatle yaklaşıldığını; çocuk şube müdürlerini genelde bayanlardan seçmeye özen
gösterdiklerini;
Çocukların 0-18 yaş grubuna bakıldığında, son 2004 yılı verilerine göre ortalama yılda polis
bölgesinde işlenen suçların 400 bin civarına geldiğini; bunun yüzde 40'ına yakınının 0-18 yaş grubu
çocuklar olduğunu; bunun da önemli bir gösterge olduğunu; suça karışma oranının hızla arttığını
gördüklerini;
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polisin elindeki çocuğu teslim edecek yer bulamadığını; Jandarmanın da aynı sorunu yaşadığını;
çocuk ıslah evlerinin çok yetersiz olduğunu; koskoca Türkiye'de 3 tane ıslah evi olduğunu; bunun
la birlikte suç şüphesi altında hakkında işlem yürütülen ve hem bu çocuklar hem de cezaevleri, ıslahevlerinden infaz işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarılan bu çocukların nerelerde rehabilitas
yonlarının devam ettirileceğinin, ıslah edileceğinin belli olmadığını;
Ailelere yargılama yolunun açılması gerektiğini düşündüğünü; maalesef, mevzuatımızda da
bunun olmadığını; çocuk istismara uğrayıp suç işlerse, çeteleşirse; bundan dolayı, o çocuğun
vesayetinde bulunduğu kişiden hesap sorma konusunda bir yasal düzenlemenin olması gerektiğini;
yargılama sırasında, eğer ailenin bir kusuru, ihmali varsa hemen koruma tedbiri alınması gerek
tiğini; hâkim kararıyla ve derhal çocuğun aileden alınması gerektiğini; alınan çocukların nerede
muhafaza edileceği konusunda ise ilgili, ya mevcut çocuk yetiştirme yurtları, yuvalar bünyesinde
veya ayrı birimler içerisinde bu çocukların muhafaza edilebileceğini önerdiğini;
îfade etmiştir.
MURAT GÜLLER (Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Bürolar Amiri) özetle;
13.4.2001 tarih ve 24372 sayılı Resmî Gazeteyle, Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube
Müdürlüğü Büro Amirliği kuruluş ve görevleri çalışma yönetmeliğinin yayımlandığını; bu yönet
meliğin, çocuklarla ilgili tüm uluslararası mevzuat incelenerek hazırlandığını; hukukî normları ve
çocuğun yüksek yararı tamamıyla gözetilerek ve ileriye yönelik plan ve projelerin oluşmasına zemin
hazırlayacak bir boyutta hazırlanan bir çalışma olduğunu; bu çalışmada sokakta yaşayan, terk edil
miş, korunmaya muhtaç, yardıma muhtaç, buluntu, mülteci, refakatsiz ve suç işleme şüphesi altında
bulunan tüm çocuklan bu kapsam içerisinde ele aldıklarını; yaklaşık iki yıllık bir süre içerisinde 1700
personele hizmet içi eğitim verdiklerini, şu anda 3050 personelle çalışmalarının devam ettiğini;
İlke kararı olarak, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden çok nüfuslu ailelerin büyük
şehirlere göçü neticesinde sokakta çalışmaya yönelen tamamen sokağa yönelme tehlikesi içinde
bulunan çocukların topluma kazandırılması için, çocuğa herhangi bir şey yapılamayacağı gerçeğin
den yola çıkarak, aileleriyle ilgili birtakım yaptırımlar uygulanmasının karara bağlandığını; 2828
sayılı kanun çerçevesinde, mevcut kanun hükümlerine uyulmamasından dolayı, Türk Ceza
Kanununun ilgili maddesine muhalefetten işlem yapılmaya başlandığını; bu işlemler ilk yapıldığın
da, çok rahat kulaktan kulağa yayılan bir şey olduğu için, 7-8 çocuklu aileler polis ve Sosyal Hiz
metler hakkımızda işlem yapıyor kaygısına düştüğü için bir caydırıcılık oluştuğunu; daha sonra İz
mir'den bir mahkemenin, ülkenin ekonomik durumu da göz önünde bulundurularak, tartıyla para
kazanan bir çocuğun tartısının geri verilmesi ve aile hakkında herhangi bir kovuşturmaya da yer ol
madığı şeklinde karar vermesi ve bu kararların sayısının artması, bunun da aileler tarafından hemen
bilinmesi ve paylaşılması nedeniyle aksamalar olduğunu;
81 ilde yapılandırılan çocuk şube müdürlüklerinde çocuk bakım ünitelerini oluşturduklarını; 43
tanesinin tam teşekküllü olduğunu; buradaki ana amaçlarının çocuğun yüksek yararı çerçevesinde,
başta sokak çocuğu, suçla ilgili olmayan ama ilgili birime teslimine ihtiyaç duyulan çocukları top
luma kazandırmak olduğunu; bu çocukların en fazla 10-15 saat ellerinde tutulması gerekirken bu
çocukların 20-25 güne kadar ellerinde kaldığını; bu çocukların onlarda kalmasının kanunî olmakla
beraber hukuka aykırılık oluşturduğunu; önerilerinin her şeyiyle beraber, bakım ünitelerini SHÇEK
Genel Müdürlüğüne devretmek olduğunu; ancak halen bir netice alamadıklarını;
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Sadece sokaktaki çocuklarla ilgili değil, çocuk pornografisi dahil çocuklarla ilgili bütün suçlar
dahil, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, SHÇEK gibi kurumların bir bilgi ağı ve koordinasyon
merkezine ihtiyacını her zaman vurguladıklarını; İP numarası tespiti için savcının emrinde hareket
ettiklerinden savcıya müracaatta bulunduklarını; savcının İP numarasıyla ilgili bilgi notu getirin
dediğini; bir bilgi notunu hazırlamak ve kendisine sunmanın iki günlerini aldığını; ama, o kullanıcı
o numara üzerinden bir daha orayı kullanmadığı için, yapmayı istedikleri ve çözümlemeye çalıştık
ları konunun ortada kaldığını;
Madde bağımlılığında, son zamanlarda ülkemizde çocuklarımızın ciddî anlamda sorunlarla
karşı karşıya kaldığını; bulunması, alınması çok kolay olan tiner, bali, uhu tarzı maddelerin çocuk
lar tarafından kullanıldığını; ithalat tebliğinin hazırlanmasında, İçişleri Bakanlığı olarak, 1998 yılın
da, Çalışma Bakanlığıyla bir protokol oluşturduklarını; protokol neticesinde ithalat tebliğinin çık
tığını; zamanında patent alındığı için bu maddelerin içerisine tiksinti verici madde katılması
talebinin ithalat kanunu çerçevesinde olumsuz karşılandığını; bu çerçevede Bakanlık olarak, 2000
yılında uçucu maddeler genelgesini çıkardıklarını; bu genelgenin ilgili maddeleri çerçevesinde,
Valilere 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 1 l/C bendine göre, uçucu maddelerin çocuklara satışıyla
ilgili bir genelge gönderdiklerini; aynı kapsamda, her ne kadar, 4207 sayılı, sigaranın satışıyla ilgili
bir kanun olsa da, henüz yasal anlamda ceza kesecek yönetmelik çıkmadığı için, çocuklarla ilgili
müeyyidede sıkıntı yaşadıklarını; uçucu maddelerle beraber, çocuklara sigara satışını da aynı şekil
de yasaklanması için genelge gönderdiklerini; önerilerinin bu maddelerin gerek ithalat gerekse
üretim aşamasında, uyuşturucu bağımlılık yapan maddelerden arındırılması, o şekilde üretilmesi
veya tiksinti verici, çekemeyeceği şekilde kötü koku karıştırılması; bağımlılık yapan maddeden
uyuşturucudan arındırılarak üretilmesi olduğunu;
Emniyet olarak, Çocuk Şube Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında, okul çevrelerinde ve
öğrencilerin toplu olarak bulunabilecekleri pastane, kafeterya, park, spor tesisleri ve benzeri yerler
de denetimlerini arttırdıklarını; şu anda, 6 ilde okul polisliği kavramı çerçevesinde özel birimlerin
oluşturulduğunu; ayrıca, okul civarlarında, uyuşturucu madde ve benzeri türevlerinin de satıl
maması için, okul aile birlikleri ve okul yönetimleriyle de işbirliği yapılarak çalışmaların devam et
tirilmekte olduğunu;
İfade etmiştir.
ÜST TEĞMEN NAİM ÇETİNKAYA (Jandarma Komutanlığı Çocuk Suçları Kısım Amir
Vekili) özetle;
İstatistikler incelendiğinde, asayiş olaylarına maruz kalan çocuk sayısında çok büyük artışlar
olduğunu; 2001 yılında 12835, 2002 yılında 15772, 2003 yılında 18113 ve 2004 yılının ilk dokuz
aylık döneminde ise 17628 asayiş suçuna çocukların karıştığını;
Jandarma Genel Komutanlığınca çocukların suçtan korunması ve suç işlemelerinin önlen
mesiyle ilgili görevlerin daha etkin olarak yerine getirilmesine imkân sağlamak maksadıyla Jandar
ma Genel Komutanlığı Karargahında "Çocuk Suçlan Kısmı" nın oluşturulduğunu; İl ve ilçe jan
darma komutanlıklarında da teşkilatlanmaya gidilerek, özellikle, ilçe jandanna komutanlığına kadar
indirgendiğini; ilgili birimlerin oluşturulmuş olduğunu; personel görevlendirildiğini;
İlk olarak İstanbul İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde, Bahçeşehir'de jandarma çocuk mer
kezinin teşkil edildiğini; 23 Ekim 2001 tarihinde faaliyete geçirildiğini; bu merkezin çalışmaların
dan alınan olumlu neticeler sonucunda, 2003 yılında diğer illerde çocuk merkezlerinin yaygınlaş-
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Müdürlüğünde olduğu gibi 7 adet çocuk merkezinin bulunduğunu;
Jandarma çocuk merkezlerinde görev yapan personelin sivil giyinmekte olduğunu; yine em
niyette olduğu gibi üniforma korkusunun çocuğun üzerinden atılması için gerekli tedbirlerin alın
dığını; bu merkezlerin, kesinlikle sivil ve müstakil olduğunu; personelin göreve başlamadan önce
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Adlî Tıp Enstitüsü'nde çocukların korunması, çocuk
psikolojisi ve iletişim konularında özel eğitimden geçirildiğini;
Jandarma çocuk merkezlerinde, çocuklarla ilgili işlemlerinin tamamlanması, ailelerine ya da il
gili kurumlara teslimine kadar kız ve erkek çocukların ayrı ayrı iskânının ve iaşelerinin karşılan
dığını; yine Emniyet Genel Müdürlüğünde olduğu gibi, jandarma çocuk merkezlerinde de, ayrı ay
rı yatak odalarının, yemek odalarının, oyun odalarının, dinlenme odalarının, televizyon odalarının
mevcut olduğunu; bu merkezlerde özellikle psikologun, çocuk uzmanının olduğunu;
Bu merkezler tarafından korunmaya ve yardıma muhtaç, mağdur, kaybolan, evden veya
kurumdan kaçan, ihmal veya istismara maruz kalmış, mülteci, refakatsiz, kimliği tespit edilemeyen,
bulunan, kimsesiz, sokakta yaşayan veya çalıştırılan, okul çağında olup da okula gönderilmeyen
çocuklarla ilgili işlemlerin yürütülmesi, çocuğa karşı veya çocuk tarafından suç işlenmesini önleyici
çalışmaların yapılması, suç işlemiş veya suça yönelmiş çocukları suça iten etkenlerin araştırılması,
İl ve ilçe jandarma komutanlıklarında çocuk suçlarıyla mücadelede görevli jandarma personeline
bilgi ve eğitim desteği sağlanması ve icra edilecek faaliyetler bakımından yönlendirilmesi görev
lerinin icra edildiğini;
Jandarma çocuk merkezleri tarafından sorumluluk bölgelerinde çocukların korunması mak
sadıyla, 18 yaşından küçüklerin umuma açık yerlerde çalışıp çalışmadığı, 18 yaşından küçüklerin
içkili yerlere girip girmedikleri, çocukların çalıştırılması yasak yerlerde çalıştırılıp çalıştırıl
madığının kontrol edilmekte olduğunu; çocuklara alkollü içki, tütün mamulü, pornografik malzeme,
müstehcen yayın, uçucu ve uyuşturucu madde ile bağımlılık yapan maddelerin satılıp satıl
madığının kontrol edilmekte olduğunu; mevzuata aykırı hareket ettiği tespit edilen yerlerle ilgili
olarak yasal işlem yapılması için ilgili kolluk biriminin devreye sokulduğunu; çocukların cinsel
faaliyet için kandırılmasını ve zorlanmasını, fuhuş veya pornografik nitelikli gösterilerde kullanıl
masını önlemeye yönelik araştırma ve incelemelerin yapıldığını; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu, üniversiteler, il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri, ilgili meslek kuruluşları ve sivil
toplum örgütleriyle işbirliğine azamî önemin verilmekte olduğunu; Muhtarlarla işbirliği yapılarak
öğrenim yaşına girmiş olmasına rağmen okula gitmeyen veya öğrenime devam etmeyen çocukların
tespit edildiğini; bu çocukların aile ve ebeveynleriyle görüşülerek okula gitmelerinin sağlandığını;
uçucu veya uyuşturucu madde bağımlısı olduğu anlaşılan çocukların tedavisi için sağlık kuruluş
larıyla işbirliğinde bulunulduğunu; belirtilen bu faaliyetler kapsamında, 2004 yılı içerisinde, jandar
ma çocuk merkezlerinde 1323 çocuğa işlem yapıldığını; çocukların 1097'sinin ailesine, 95'inin sos
yal hizmet kurumuna 131'inin emniyet birimlerine teslim edildiğini;
Jandarma çocuk merkezleri kurulduğu tarihten bugüne kadar, İstanbul'da 840, Ankara'da 652,
İzmir'de 527, Aydın'da 272, Erzurum'da 126 ve Antalya'da 12 olmak üzere toplam 2429 çocuğa
işlem yapıldığını; bunlardan 464'ünün sokakta çalıştırılan, 622'sinin suç isnadı, 440'ının suç mağ
duru, 191'inin buluntu, 381 'inin yardıma muhtaç, 97'sinin evden kaçan, 219'unun okula gitmeyen
ve 15'inin tanık çocuk olduğunu; merkezler tarafından işlem yapılan çocukların 2070'inin ailesine,
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176'sının sosyal hizmet kurumuna 183'ünün emniyet birimlerine teslim edildiğini; bu çerçevede
Jandarma Genel Komutanlığınca, özellikle çocuk suçluluğunun önlenmesi, çocukların topluma sağ
lıklı olarak katılmalarını sağlamak maksadıyla Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuyla
madde bağımlılığı ve sapma davranışlarının tedavisinde Sağlık Bakanlığıyla, suçu önleme, suça
yönelme ve ıslah hizmetleri konusunda Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüyle
koruyucu, önleyici, tedavi edici programların üretilmesi ve bilimsel çalışmaların yapılması amacıy
la üniversiteler ile yaygın ve örgün eğitim kuruluşlarından yararlandırılmaları, eğitim ve işçi yön
lendirme konularında Millî Eğitim Bakanlığı ile ailelerin ve toplumun bilgilendirilerek kamuoyu
oluşturulması konusunda basın ve yayın kuruluşları ile çocuk hakları ve çocukların topluma kazan
dırılması alanındaki faaliyetler konusunda sivil toplum örgütleri ve meslek kuruluşlarının bilgi ve
tecrübelerine ihtiyaç olduğunu;
İfade etmiştir.
YZB. COŞKUN ÖZBUDAK (Jandarma Komutanlığı AB Proje Subayı) özetle;
Hizmetlerin tek merkezden yürütülmesi konusuna katıldığını; Avrupa Birliğinin 2004 Malî İş
birliği Programı kapsamında Jandarma Genel Komutanlığının denetiminde ve SHÇEK'in koordinasyonluğunda Emniyet Genel Müdürlüğü, ceza tevkifevlerinin de katıldığı 6041000 euro bütçeli
iki yıllık bir projelerinin olduğunu; bunun kabul edildiğini ve önümüzdeki günlerde uygulanmasına
başlayacaklarını; bu projenin ana konularından birisinin, merkezî bir birim yaratmak veya o tec
rübelerden, araştırma pilot uygulamalardan Türkiye'nin mevcut durumunun fotoğrafını çekmek,
oluşturulması öngörülen yapılara da ışık tutacak bilgiler elde etmek ve kurumlar arasında koor
dinasyonu sağlamak olduğunu; yani kolluğa bu çocuklar bir şekilde geldiğinde, onun hemen ilgili
sosyal hizmet kurumuna devrini sağlayacak mekanizmaları oluşturma ya da geliştirmeye yönelik
bir çalışma içinde olduklarını;
İfade etmiştir.
DR. SAİD VAKKAS GÖZLÜGÖL (İçişleri Bakanlığı Strateji Merkezi Başkanı) özetle;
2828 sayılı Kanununun, korunmaya muhtaç çocuklarla ilgili tedbirlerin alınması görevini Sos
yal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumuna verdiğini ancak bugün karşı karşıya kaldığımız durumun
gerek SHÇEK gerek ilgili diğer kurumların yetersizliğini ortaya koyduğunu; bu sebeple, toplumu
derinden sarsmaya başlayan ve herkesi ilgilendiren sokak çocuklarının korunması kapsamında, sos
yal hizmetlerden sağlık teşkilatına, belediyelerden sivil toplum örgütlerine, adlî mekanizmadan
eğitim kurumlarına kadar ilgili tüm kurumlar ve toplumun her ünitesi elini taşın altına koymak
zorunda olduğunu;
Strateji Merkezi Başkanlığının sorunun ülke genelinde çözümü için, ilgili kurumların etkin
görev alacakları ve sorumluluğu paylaşacakları bir proje üzerinde çalıştıklarını; Strateji Merkezi
Başkanlığının, konunun muhatapları ile görüşmeler yapmakta, her türlü yayın ve bilimsel araştır
mayı, yurtdışı uygulamalarını incelemekte ve yetki ve mevzuat belirsizliği olan alanları ve işlem
leri tespit etmekte olduğunu;
Özellikle asayiş suçlarına konu olan sokak çocuklarına ilişkin bu projenin henüz yeni başlatıl
dığını; gazete haberlerinde, üç bini madde bağımlısı olmak üzere, sokaklarda 40 bin çocuğun
yaşadığının ve bunların ancak yarısına ulaşılabildiğinin ifade edildiğini ancak, görüşülen kurum
yetkililerinin, medyanın sunulan rakamları hatalı algıladığını; 40 bin sayısının belli bir dönemde
ilişkiye geçilmiş sokak çocuğu sayısını ifade ettiğini, bazı çocuklarla bu süreçte mükerrer ilişki
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sokak çocukları sayısının tespitine yönelik nitelikli bir çalışma yapılmamış olduğunu da vurguladık
larını; şu anda, emniyet biriminin tespit ettiği rakamlar çerçevesinde, madde bağımlısı çocukların
dört bin, korunmaya muhtaç çocukların 20 bin civarında olduğunun görüldüğünü; on-line bir sis
temle her bir çocuğun kaydı tutularak bütün ulus çapında takibinin sağlanabileceğini; bunun tek
nolojik olarak son derece kolay ve çok da pahalı olmadığını düşündüğünü;
Sokak çocuklarına hizmet götürebilecek sosyal hizmet kurumlarının bina, araç, gereç, donanım
ve personel açısından yetersiz olduğunu; ayrıca, sorunun çözümüne yönelik olarak ilgili kurumların
verdiği aile tespiti, danışma, barınma, eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinin yeterli olmadığını; bu
sebeple, ulaşılabilen sokak çocuğu sayısının genel sayıyla kıyaslandığında oldukça az olduğunu;
Çocuk bakımevi ve yurtlarının işletilmesi üzerine kurgulanmış olan Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun, ortaya çıkan yeni sorunlara uyumlu ve cevap verebilir
nitelikte olmadığını; sorunun çözümünde tüm kurumların ve toplumsal dinamiklerin katılımı
yönünden engel teşkil eden hükümler içerdiğini; Sosyal Hizmetler tarafından verilen hizmetlerde
çocuğun gönüllülüğünün esas olduğunu; bağlayıcılığının söz konusu olmadığını; özellikle madde
bağımlılığı sonrası temizlenme ve rehabilitasyon dönemi başta olmak üzere, bu yönde daha bağ
layıcı hükümlere ve uygulamalara ihtiyaç duyulduğunu; aileden veya kurumdan mükerrer kaçarak
tekrar sokağa dönen ve madde bağımlılığına başlayan çocukların sirkülasyonunun söz konusu ol
duğunu; sokağa düşme riski taşıyan çocukların ailelerine ve koruyucu ailelere verilen para yar
dımının zaman zaman suiistimal edildiğini;
Özellikle bazı televizyon programlarının çocukların sokağa itilmesine sebep olduğunu ve bu
konularda eğitici programların da yapılmadığını; çocuklara ilişkin sosyal hizmetlerin mahalli
idarelere kaydırılacağı beklentisinin sosyal hizmetlerde durgunluk ve atalete sebep olduğunu;
Sokak çocuklarının her geçen gün daha fazla çeteleşme süreci içine girmiş bulunduğunu; 15 yıl
öncesine kadar dayanan ve sosyo-ekonomik sorunların ortaya çıkardığı bu olgunun çözüm
lenemediği taktirde, 10 yıl sonrasının çok daha büyük ve organizeli suç potansiyeline gebe ol
duğunu; sorunun giderilmediği takdirde işlenecek suçların profilinin kapkaç suçlarını aratacak nok
taya gelme istidadı taşıdığını; sorunun tespiti açısından düşülecek en büyük yanılgının sorunun son
aşamasında suç fenomeni gerçekleştiği için, sorunun bir güvenlik sorunu olarak algılanması ve
çözümün kolluk birimlerinin yürüttükleri çalışmalardan beklenmesi olduğunu; tüm kamu kurum
larında norm kadro çalışmaları yürütülmüş olsa da, çocuk hizmetlerinin ifasında personelden tesise,
hizmetlerden performans ölçütlerine kadar modeller üzerinde standartların belirlenmediğini; aile ve
kadın konularında kurulmuş bulunan kurumlarımızın personel ve hizmet açısından yetersiz ve et
kisiz gözüktüğünü;
Emniyet Genel Müdürlüğünce kapkaç olaylarına ilişkin taşradaki emniyet birimlerini harekete
geçirici bir genelgeyi geçen hafta yayımladıklarını; önümüzdeki hafta da yine daha kapsamlı, daha
detaylı bir genelge üzerinde merkezlerinin şu anda çalıştığını; yine Strateji Merkezi tarafından mül
ki ve mahallî idarelerin sosyal hizmet kapasitelerinin artırılması konusunda çalışmalarının devam
ettiğini; bu araştırma kapsamında, İçişleri Bakanlığınca 7 ayrı genelgenin yayımlandığını;
3.1.2002 tarihli genelge ile; sokak çocuklarıyla ilgili olarak sokak çocuklarının tespiti,
rehabilitasyonu, eğitimi, iş ve meslek edinmeleri ve topluma kazandırılmaları amacıyla Valilikler ve
Belediyelerin gerekli tedbirleri alması ve hiçbir ilde sokakta yaşayan, dilenen, sokakta çalışan
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çocuk bırakılmaması, özellikle kavşaklarda bekleyerek cam silenlere veya sokaklarda dilenen ya da
bir şeyler satanlara kesinlikle müsaade edilmemesi, bu doğrultuda sokak çocukları için ilk istasyon
ların yapılması, burada belirli bir süre kalan çocukların, varsa ailelerine teslim edilerek devamlı bir
izleme programına alınması, ailesi olmayanların da, koruma kararı alınarak sürekli olarak
kalabilecekleri yurtlara gönderilmesi, bu ilk istasyon ve yurtların yapımında özellikle cinsel ticari'
sömürüye maruz kalmış kız çocuklarının durumlarının ayrıca değerlendirilerek bunların kaldıkları
yerlerin gizliğine özel önem verilmesi, kurs ve rehabilitasyon programları ile bu çocukların topluma
kazandırılmaları için bütün tedbirlerin alınmasının Valiliklerden istendiğini;
26.02.2003 tarihli genelge ile; sokaklarda yaşayan çocukların öncelikle varsa aileleriyle buluşturulması, bu mümkün olmaz ise, mevcut sosyal hizmet kurumlarından birisine yerleştirilmesine
çalışılması, bu suretle aç ve açıkta kalmalarının ve istismarlarının önlenmesinin Valiliklerden isten
diğini;
22.11.2004 tarihli 81 İl Valiliğine gönderilen genelge ile; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi
Kanunu'nun hükümleri doğrultusunda, Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin sosyal hiz
met kapasitelerinin artırılması bağlamında misyon, vizyon, ilke ve hedeflerinin belirlendiğini;
korunmaya muhtaç çocuklara ilişkin kanunla verilen görev, yetki ve sorumlulukların hatırlatıl
dığını; bu genelgeler çerçevesinde, İstanbul, İzmir ve Antalya gibi büyük iller başta olmak üzere,
birçok valiliğin sokak çocuklarının rehabilitasyonu için projeler geliştirdiklerini; bu kapsamda,
sokak çocuklarıyla ilgili ilk adım istasyonlarının, çocuk ve gençlik merkezlerinin, uçucu madde
tedavi merkezlerinin ve çocuk yurtlarının kurulduğunu;
Suç işleyen veya suç işleme eğilimi gösteren çocuklara yönelik olarak sorunun geçici olarak
çözülebilmesi için, kolluk kuvvetlen tarafından geçici barınma evleri gibi geçici lokal çözümler
üretildiğini; bu tür uygulamaların uluslararası açıdan yasal dayanağının olmadığını; bu sebeple bu
tesislerin üstlendiği misyonun ilgili kurumlara devredilmesi gerektiğini;
Cami avlusunda bulunan bebeği almaya sosyal hizmet görevlisinden önce, genel olarak polisin
gitmekte olduğunu; polisin, soğukta kaç saat beklediği belli olmayan bebeği hastaneye yetiştirdiğini
ancak kimliği ve sağlık güvencesi belli olmayan bebeği hastanenin kabul etmediğini; işin ilginç
tarafının sosyal hizmet kurumlarının da kimliği belli olmayan ve henüz yasal koruma kararı alın
mamış bebeği almaya yanaşmadığını; zorluk çıkardığını; kimlik çıkarma işlemleri tamamlanana
kadar, varsa polisin kurmak zorunda kaldığı bakım ünitesinde, yoksa bebeğe bakacak hayırsever bir
polis ailesi aranarak sorunun çözülmeye çalışıldığını; kimliği çıkarılan bebeğin teslimi mesai
bitimine veya hafta sonu ya da bayram tatiline rast gelirse yine benzer sorunların yaşanabildiğini;
Islahevlerinin Sosyal Hizmetlerle bağlantılı olarak ve uluslararası standartlara göre Gözetimli
Rehabilitasyon anlayışı içinde yeniden yapılandırılmaları gerektiğini; özel birim ve üniteler oluş
turulana kadar, madde bağımlılığından temizlenme ve rehabilitasyonda daha nitelikli hizmet için,
Sağlık Bakanlığı tarafından acil proje ve çalışmaların gerçekleştirilebileceğini; İllerde valinin
sorumluluğunda, kurumların sorumluluk ve faaliyetlerinin belirlenerek denetimin sağlanacağı
sürekli iletişim ve çalışma organlarına ihtiyaç duyulduğunu; bu organlar aracılığıyla kurumların,
projelerin, kaynakların ve personelin sağlıklı olarak kullanılmasının sağlanması gerektiğini; riskli
aile ve çocukların tespitinde Millî Eğitim kurumlarının ve Muhtarlıkların etkin olarak çalıştırılması
gerektiğini;
İfade etmiştir.
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6.4 Komisyonu Bilgilendirme Toplantısı (30.11.2004)
OSMAN ZAİM (ILO Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Programı Baş Teknik Danışmanı)
özetle;
Çocukların genel olarak çalışması ile sokakta çalışmaları arasında çok yakın bir ilişki ol
duğunu; çocukların çalışma hayatının onları bir şekilde sokağa ittiğini; bunun sanayide çalışan,
tarımda çalışan çocuklar için de geçerli olduğunu; gerek ekonomik krizlerin gerekse çocukların
çalışma hayatında karşılaştıkları güçlüklerin ve tacizlerin onları bir müddet sonra sokakta çalış
maya, sokakta çalıştıktan sonra da, sokakta yaşamaya ittiğini; eğitim içerisinde bulunmayan
çocuğun çalıştığını; ama eğitimin içerisinde bulunan çocuğun çalışmaya vakit bulamadığını; veya
çalışmadığını;
İlk çalışmalarının çocuk işçiliğiyle mücadele için elverişli bir ortamın oluşturulmasına yönelik
çalışmalar olduğunu; dolayısıyla bu bağlamda, ilk önce uluslararası çocuk işçiliğiyle ilgili bazı söz
leşmelerin imzalanmasının gerektiğini; bu sözleşmelerin imzalanması için faaliyette bulunduk
larını; Hükümetin de bütün ILO sözleşmelerini imzaladığını; 1998 yılındaki 138 sayılı Sözleşmenin
çalışma hayatına başlamada asgari yaşı tespit eden bir sözleşme olduğunu; bunun 15 yaş olarak tes
pit edildiğini; 182 numaralı Sözleşmenin de 2001 yılında Hükümet tarafından imzalandığını; bunun
da en kötü biçimdeki çocuk işçiliği tiplerini sona erdirmeye yönelik bir sözleşme olduğunu; bu söz
leşmelerin imzalandıktan sonra ulusal mevzuatın bu sözleşmelerle uyumlu hale getirilmesi gerek
tiğini ve bu çalışmaların da büyük bir başarıyla tamamlandığını; ulusal mevzuatımızın sözleşmeler
le uyumlu hale getirildiğini; sözleşmenin Türk hükümetine yüklediği başka sorumlulukların da ol
duğunu; Çocuk İşçiliğiyle Mücadele İçin Ulusal Yönlendirme Komitesinin ve Ulusal Danışma
Komitesinin kurulması olduğunu ve bu kurulların kurulduğunu; Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı çatısı altında, bir çalışan çocuklar bölümünün inşasının söz konusu olduğunu; bunun da
büyük bir başarıyla gerçekleştirildiğini; bunların yanı sıra, çocuk işçiliğini sona erdirmek için doğ
rudan eylem programlarına teknik yardım konusunda da ILO'nun faaliyetlerde bulunduğunu;
1994 yılında yaptıkları bir çocuk işgücü anketinde 6-14 yaş arasında 1 milyon çalışan çocuk
olduğunu, 1999 yılı içinde bu sayının 500 000'e düştüğünü gördüklerini; bu sayının düşmesine
ILO'nun yaptığı katkılar kadar, Millî Eğitim Bakanlığının zorunlu eğitimi 5 yıldan 8'e çıkarmasının
çok önemli bir etkisinin olduğunu;
1992'den başlayarak, 2004 yılına kadar, 101 tane doğrudan eylem programı yaptıklarını;
Diyarbakır'da 75 inci Yıl Çocuk ve Gençlik Merkezinin ilk yaptıkları çalışmalardan biri olduğunu;
şu anda belediye tarafından işletilen Ankara'da Çalışan Çocuklar Merkezinin olduğunu; bunun ör
nek bir sosyal destek merkezi olduğunu; Sinop Durağan İlçesinde konuşlandırdıkları bir program
kapsamında, bu çocukların bir köyden diğer köye kiralanmalarının önlendiğini; bu uygulamanın
tamamen durduğuna dair duyumlar aldıklarını; Erzurum-Uzunderede yoğun hane halkı görevleri
nedeniyle, eğitimlerine devam edemeyen kızlara yöneldikleri projelerinin olduğunu; bu kız çocuk
larına, o dönemlerde uzaktan eğitim olanaklarını sağlamaya çalıştıklarını; Millî Eğitim Bakan
lığının öncülüğünde bu projenin uzun dönemde açık öğretime yol açtığını; açık öğretimin
doğuşunun Erzurum-Uzundere projesiyle başladığını; İzmir'de çok başarılı bir uygulamalarının ol
duğunu; İzmir'de, konfeksiyon, ayakkabı tamir ve oto tamirdeki çalışan çocuklara yöneldikleri bir
projelerinin olduğunu;
Çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin 182 numaralı Sözleşmenin içerisinde yer almakta ol
duğunu; bunlar çocuğun kölelik benzeri işlerde, askerî çatışmalarda, pornografik yayınların
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numaralı Sözleşmesinde eğer ülkenizde bu tip çocuk işçiliği türleri yoksa, en kötü çocuk işçiliği tür
lerini belirlemek ve onunla ilgili önlemleri almak hükümetlerin görevidir dediğini; dolayısıyla, 182
numaralı Sözleşmenin hükümetimizin çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerini tespit etme yüküm
lülüğünü de üstlenmesini öngördüğünü;
Ulusal Yönlendirme Komitesinin çeşitli toplantılardan sonra Türkiye'deki en kötü biçimdeki
çocuk işçiliği türlerini, sokakta çalışan çocuklar, sanayiin bazı dallarında çalışan çocuklar (oto
tamiri, mobilya sektörü, tekstil sektörü) olarak belirlediğini; bunun dışında, tarımda gezici mevsim
lik çalışan çocuklarında, ulusal yönlendirme komitesi tarafından çocuk işçiliğinin en kötü biçimleri
olarak yer aldığını; İzmir, Ankara ve Bursa'da, 2500 çocuğu mobilya sektöründen çekmek ve
eğitime kazandırmak üzere bir proje başlattıklarını; SHÇEK ile 11 ilde sokakta çalışan çocuklara
yönelik bir projenin hazırlıklarının son aşamasına geldiklerini; 10-15 gün içerisinde imzalanacağını
ve başlayacağını;
1 Ocak itibariyle başlayacak bir projenin de Millî Eğitim Bakanlığının yürütücü kuruluş olarak
yer alacağı bir proje olduğunu; bu proje kapsamında da, Adana-Karataş'ta, geçici mevsimlik pamuk
işçiliğinde çalışan çocukları çekmeyi öngördüklerini; çalışan çocuğa ulaştıklarında kardeşine,
ebeveynine ve işverenine eş anlı olarak yaklaştıklarını; bir yandan işverenin duyarlılığını artırırken,
diğer yandan, ailelere alternatif gelir kazandırıcı bazı nitelikler edindirmeye çalıştıklarını; buna ör
nek olarak İzmir'de İşkur'la yaptıkları bir protokolle, çalışan çocukların ailelerine istihdam garan
tili meslek edindirme kursları açtıklarını; bu kurslardan yetişen ailelerin sertifikalarını ellerine alır
almaz istihdam altına alındığını;
Tarım işçisinin denetim dışında olduğunu; tarımdaki işgücünün karşılaşacağı meslekî, iş sağlık
ve güvenliğiyle ilgili önlemleri almanın son derece zor olduğunu; çünkü, tarımda iş sağlığı ve
güvenliğiyle ilgili herhangi bir denetleyici mekanizmanın olmadığını; çocuğun dizide, tiyatroda oy
naması, reklamda yer alması hususunda denetimini hangi kurumların üstleneceği, hangi şartlar al
tında bu çocukların çalışabileceği, hangi şartlar altında çalışamayacağı gibi konularda sıkıntıları ol
duğunu;
Çocuğun çok masum görülebilen çıraklık gibi bir işle işe başladığını; burada işverenin tacizine
uğradığını; eve götürecek parası olmadığı için çocuğun evine dönemediğini; eve gittiği zaman aile
içi şiddete maruz kaldığını; aile içi şiddete maruz kalmamak için sokağa yöneldiğini; sokağa yönel
diğinde tek başına yaşayamadığını; grupların içinde kalmak zorunda olduğunu; sokakta da tacizin
büyük oranda olduğunu; çocukların tineri, eskiden külhanbeylerinin kullandığı uyuşturucu madde
olarak da kullanmadıklarını; çocukların, bu maddeleri korkularını yenmek için kullandıklarını; bu
çocukların sokağın tehlikelerinden diğer sokakta yaşayan çocuklardan, sokakta görecekleri tacizden
korktuklarını; çocukların aç olduğunu; tiner çektiği zaman açlığını hissetmediğini; korkularını
azaltmak, mücadele için güçleri olması amacıyla tiner kokladıklarını; çocuk izleme, değerlendirme
ve denetleme mekanizmasına son derece ihtiyaç olduğunu; eğitim çağına gelen her çocuğu asker
likteki gibi aynı şekilde izlememiz, değerlendirmemiz ve denetlememiz gerektiğini; Millî Eğitim
Bakanlığı kanunlarına bakıldığında bununla ilgili bütün yasal altyapının var olduğunu gördüklerini
ama uygulamayla ilgili ciddî sıkıntılarının olduğunu; çocuk işçiliği izleme değerlendirme mekaniz
masının muhtarlıklarla mülkî amirlerin işbirliği içerisinde kanunda da öngörüldüğü gibi, son derece
etkin bir şekilde yapılabileceğini; ancak mevzuatın uygulamasında bazı sıkıntılarının olduğunu;
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sokakta çalışan çocuklara yönelik de birçok projelerinin olduğunu; Hak-İş, Türk-İş ve DİSK ve
Millî Eğitim Bakanlığıyla birlikte yaptıkları bir protokol neticesinde sendikaların gösterdiği son
derece duyarlı faaliyetlerle 1710 çocuğu sokaktan çektiklerini ve eğitim hayatına kazandırdıklarını;
bu 101 proje kapsamında 1992 yılından 2004 yılına kadar 60 bin çocuğa ulaştıklarını ve bu 60 bin
çocuğun yüzde 60'ının eğitim hayatına yönlendirildiğini; yüzde 40'ının da çeşitli proje etkinlik
lerinden yararlandığını;
İfade etmiştir.
NEJAT KOCABAY (ILO Türkiye Program Koordinatörü) özetle;
Ankara Büyükşehir Belediyesiyle Yalova-Gölcük-Adapazarfnda uyguladıkları projelerin
Saint Petersburg tarafından örnek alındığını; bu belediyelerdeki deneyimi gelip burada izlediklerini;
incelediklerini; dersler çıkardıklarını ve kendi ortamlarına uygun yapılan oluşturduklarını;
SHÇEK'in kısıtlı bütçesi ve personeliyle yapmaya çalıştığı hizmetlerin olumlu değerlendiril
mesi gerektiğini; çocuğun ailesine zamanında yapılacak müdahalenin, sokağa çıkma sürecini kay
nağında engelleyeceğini;
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığıyla İzmir'de, ayakkabı, oto
tamir ve tekstil sektörlerinde bir pilot çalışma yaptıklarını; çok yüksek başarı elde ettiklerini; mobil
ya sektöründe en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi için İzmir, Bursa ve An
kara'da yeni bir proje başlattıklarını; İş Teftiş Kurulu Başkanlığının, siyasî iradenin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanlığına verdiği yetkiyle, mobilya sektöründeki çocuk işçiliğinin yoğun yaşandığı
bütün illerde politik kararlar alıp, aynı projeyi uygulaması yönünde desteklenmesi gerektiğini; Mil
lî Eğitim Bakanlığıyla yapılan bir pilot çalışma ile çocukların eğitim performanslarının,
başarılarının, okul devam oranlarının izlenmesine ilişkin bir projelerinin olduğunu;
Sanat, medya, eğitim yoluyla çocuk haklarının desteklenmesi projesinde çocukların kendi ak
ranlarına, geliştirdikleri belli araçlarla, belli mesajları vermesini öngördüklerini; bu çocukların proje
kapsamında tiyatro oyunu hazırladıklarını; bu tiyatro oyununda çocuk işçiliğinin ne kadar kötü bir
şey olduğunu anlattıklarını; bunun Özel Tevfık Fikret okulları ve TED okullarında 11 ilde gerçek
leştirildiğini; sanat boyutuyla ilgilerinin biraz sınırlı kalmakla beraber 2002 yılından bu yana baş
ladığını;
İfade etmiştir.
MURAT AYHAN BAŞARAN (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışan Çocuklar
Bölüm Başkanı) özetle;
1992 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ikili
protokolü çerçevesinde kurulmuş bir bölüm olduğunu; Uluslararası Çalışma Örgütünün ülkemizde
misafir bir örgüt olduğunu; aynı zamanda, kendilerinden maddi destek aldıklarını; 101 projeyi
beraber yaptıklarını; çalışan çocuklar bölümünün kurulması işlevlerinin arasında çocuk işçileriyle
ilgili işbirliği, koordinasyon ve çocuk işçiliğinin önlenmesiyle ilgili politikaların belirlenmesi ol
duğunu; duyarlılık artırıcı çalışma yapmak, ülke politikalarının belirlenmesi ve bunların yöntem
lerinin tespiti gibi görevlerinin de bu bölümün görevleri içerisinde olduğunu;
Uluslararası tüm sözleşmelerin altına imza atmış bulunduğumuzu; Ulusal mevzuattan kaynak
lanan eksiklerimizin olduğunu düşündüğünü; Zamana Bağlı Ulusal Politika Program Çerçevesi
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Projesinin Hükümetimizin acil plan önceliğinin içerisinde yer alan, 182 sayılı Sözleşmenin 6 ncı
maddesine göre yapmakla yükümlü olduğumuz en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinin belirlen
mesini içerdiğini; bu projenin Türkiye'de çocuk işçiliğiyle ilgili bundan sonra yapılacak her türlü
proje ve programların bir anayasası olduğunu;
İfade etmiştir.
AYŞE UĞURLU (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-İstatistikçi) özetle;
Bu bölümün Türkiye'de çocuk işçiliğini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar konusunda koor
dinasyon birimi olduğunu; sokakta çalışan ve ulaşılan yaklaşık 35 bin çocuk olduğunu ama tahmini
olarak 50 bin çocuk olduğunu; DİE tarafından, bilimsel kabul edilebilecek iki tane araştırma ol
duğunu; birisinin, 1994 yılında, diğerinin 1999 yılında gerçekleştiğini; çalışan çocukların sayısının
1994 yılında 6-14 yaş grubunda 974 bin iken, 1999 yılında 511 bine düştüğünü; zamana bağlı prog
rama bakıldığında, bu programın yaklaşık 20 tane devlet kurumunun, gönüllü kuruluşların, üniver
sitelerin katkısıyla hazırlandığını; çocuk sayısındaki bu düşüşün Türkiye'de çocuk işçiliğini ön
lemeye yönelik olarak yapılan çalışmaların etkisiyle birlikte, 1997 yılında temel eğitimin 8 yıla çık
masının da çok büyük etkisinin olduğunu; Türkiye'de çocuk işçiliği ve eğitim arasında çok büyük
bir ilişki olduğunu; aslında çocuklar hangi alanda çalışırlarsa çalışsın, çocuk işçiliğinin en büyük
nedeninin yoksulluk olduğunu; çocuk işçiliği ve eğitim arasındaki ilişkinin önemli olduğunu;
çocuklar okula yönlendirildiğinde çalışma hayatından uzaklaşacağını; fakat bununla birlikte
eğitimin içeriğinin de çocuğu okula yönlendirecek şekilde düzenlenmesinin de önemli olduğunu
düşündüklerini;
Sokakta çalışmanın yaygın olduğu illere bakıldığında hep çevre illerden göç aldığını; büyük
şehirlere göçle gelen ailelerin genelde varoşlara yerleştiklerini; aileler işsiz olduğu için çocukların
sokakta çalıştıklarını; ekonomik işlerde çalışan çocukların yüzde 60'ı asgarî ücretin altında para
kazanırken, sokakta çalışan çocukların daha yüksek ücret kazandıklarını; ailelerin denetimsiz bir
alan olarak gördükleri sokağa çocuklarını yönelttiğini; Türkiye'de çok çocukluluğun da sokakta
çalışmak için bir etken olduğunu;
İfade etmiştir.
İBRAHİM DEMİRCAN (Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni) özetle;
Bu programı hazırlarken, 7 bölgede, 7 ilde toplantı yaptıklarını; bölgelerarası farklılıkları
yerinde tüm uzmanlarla çalıştıklarında, özellikle ekonomik krizden sonra Antep'te 3200 civarındaki
çocuğun sokakta işsiz, güçsüz ve sıkıntı halinde gezdiğini ve bunun istatistiki rakamlarla tespit edil
diğini, ancak, bir çözüm bulunamadığı için oradaki işyeri sahiplerinin tehdit edilir hale geldiğini,
bunu tüm oradaki görevli arkadaşlarının da dile getirdiğini; Avrupa Birliği sürecinde olan ülkemizin
çocuk işçiliğiyle üreteceği mamullerin Avrupa tarafından alınmayacağının bilinmesi gerektiğini; bu
konuda da ciddi bir çalışmanın henüz başlatılmadığını;
İfade etmiştir.
LİLA PİETERS (UNICEF Türkiye Temsilciliği Program Koordinatörü) özetle;
UNICEF olarak görevlerinin hükümete çocuk hakları konusunda destek vermek olduğunu; son
zamanlarda, sokak çocuklarının rehabilitasyonuna ve toplumla yeniden

bütünleştirilmelerine

yönelik ufak ölçekli çalışmalar ve projeler yürütmekte olduklarını; şimdiye kadar çocukların sokağa
düşmelerini ya da sokakta çalışmalarını önlemeye yönelik önleyici tedbirler konusundaki çalış-
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tanesinin bu şekilde bir önleyici bakış açısı olduğunu düşündüğünü; rehabilitasyon ve yeniden
bütünleştirmenin ötesinde nerelerde yanlışlıklar yapıldığı ve sokaktaki çocukların eğitim kurum
larında ve ailelerin yanlarında olmaları gerekirken neden sokakta oldukları konularındaki bilgilerin
artırılması gerektiğini; çalışmalara ilk olarak aileden başlanması gerektiğini; aileler çocuklarını
okula gönderiyorlar mı, gittiklerine emin oluyorlar mı şeklinde önleyici bir bakış açısıyla baş
layabileceğimizi; ailelere yönelik programların daha geniş ölçekte uygulanabilmesi için Eğitim ve
Sağlık Bakanlıklarının desteklenmesi gerektiğini; bir başka önemli konunun da ilköğretimin in
celenmesi olduğunu; ilköğretimdeki sistemin ne kadar etkili olduğunun araştırılması gerektiğini;
çünkü çok fazla çocuğun ilköğretimden kayıt olduktan sonra uzaklaştığını; devam etmediğini;
bitiremediğini; bitirme oranlarının çok yüksek olmadığım; bunun nedenlerinin araştırılması gerek
tiğini; bu açıdan da, son zamanlarda, UNICEF'in ve Avrupa Birliğinin Millî Eğitim Bakanlığıyla
beraber yürüttüğü çalışmaların çok önemli olduğunu düşündüklerini; bu yüzden, yapılması gereken
bir başka şeyin de, bu çocukların normal eğitim sistemine dahil olmaları için özel bir program geliş
tirilmesi olduğunu; son bir yılını sokakta harcayan ya da üç senedir okula gitmeyen çocukların nor
mal eğitim sistemine geri dönmesinin mümkün olamadığını; bu yüzden bu çocuklar için normal
eğitim sistemine dönmelerini sağlayacak bir telafi eğitim programının geliştirilmesi gerekliliğine
inandığını; bu konuda Türkiye'de aslında çok olumlu bir mekanizma olduğunu; okullardaki reh
berlik sistemlerinin aslında çok etkili bir şekilde kullanılabilecek sistemler olduğunu; çocuğun
sorunlarının rehberlik öğretmenleri tarafından önceden belirlenip, önleyici tedbirlerin o aşamada
alınmasının çok etkili olacağını düşündüğünü;
İki hafta önce 81 ilden gelen 81 çocukla beraber olarak çocukların problemlerini dinleme şans
larının olduğunu; onların ilk ve de en önemli söyledikleri problemlerinin birçok arkadaşının sokak
ta yaşıyor olması olduğunu; televizyonda çok fazla şiddetle karşı karşıya olduklarını söylediklerini;
yüzde 90 oranında Türkiye'de televizyon izleme oranı bulunduğunu; bu yüzden televizyondaki şid
detin çocukların karşısına rol modeli olarak çıktığını;
UNICEF'in şu anda 189 ülkede çalışmakta olduğunu ve bu ülkelerin içerisinde sokak çocuğu
problemleri olan ülkelerin çoğunda yapılan büyük bir yanlış olduğunu; onun da sokak çocuklarına
çözüm olarak sunulan, bu çocukları toplayıp bir kuruma yerleştirmek olduğunu; bu çözümün ne sür
dürülebilir ne de onun ötesinde çocuğun yüksek yararını gözeten bir çözüm olduğunu; Çocuk Hak
ları Sözleşmesinin 3 üncü maddesine bakıldığında çocuğun bu şekilde kapalı kurumlara yerleştiril
mesinin son çare olarak kullanılması gereken bir önlem olduğunu; bu çocukların suçlu olamadık
larını; bu çocukların kapalı kurumlarda tutulmasının kesinlikle bir çözüm olamayacağını; burada
amacın onlara yönelik hizmetlerin geliştirilip, bu çocukların ailelerinin yanlarına geri döndürülmeleri olduğunu; çünkü çocukların yerinin ailelerinin yanı olduğunu; bu yüzden sokak çocukları
açısından ciddî bir bakış açısı değişikliğine ihtiyacımız olduğunu; tüm sokak çocuklarının suçlu
olarak nitelendirilmemesi gerektiğini; şu anda sokakta olan çocukları ailelerinin yanlarına çekmeye
çalışmak gerektiğini; önleyici tedbirleri hazırlayıp, bundan sonra daha fazla çocuğun sokağa düş
mesini engellemek gerektiğini;
Türkiye'nin şu anda bütün dünyadaki ülkelere örnek olabilecek bir sistem geliştirdiğini; çocuk
işçiliğini çok aza indirdiğini; bunda da ilköğretimi beş yıldan sekiz yıla çıkmasının çok önemli bir
adım olduğunu; bu yüzden bunu da yapmışken, burada çocuklara sadece eğitim hakkı vermenin
ötesinde kaliteli eğitim verme konusunun üzerinde durulması gerektiğine inandığını; Türkiye'de

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 829)

— 100 —
uygulanan güzel örneklerden bir tanesinin de şartlı nakit transferi örneği olduğunu fakat şu anda
yüzde 6 gibi bir sınır çizildiğini; buna Türkiye'nin daha fazla harcamaya kesinlikle gücünün
yeteceğini;
2010 yılına kadar ilköğretimde kız ve erkek oranının eşitliğinin sağlanmış olacağından emin
olduğunu; şu anda okula gitmeyen kız çocukları sayısının 600 000 civarında olduğunu; ellerindeki
bilgilerde kaç tane çocuğun okula gitmediği, kaç tane çocuğun okul sistemi dışında olduğunun var
olduğunu ama, okula başlayıp okulu terk eden, devam etmeyen çocukların sayılarının maalesef
mevcut olmadığını; bu aşamada Türkiye'nin en önemli problemlerinden birinin de veri toplama ol
duğunu; bu çocukların okula gitmeleri konusunda Millî Eğitim Bakanlığının özellikle veri toplama
konusunda desteklenmesi gerektiğini;
Kısa zamanda alınabilecek basit tedbirlerin çok fazla olduğunu; örneğin sigara reklamlarını en
gellemenin mümkün olduğunu; çok fazla reklam yapıldığını; o reklamların üzerinde "sigara içer
seniz bu çocuğunuza da zararlıdır" diye bir yazı olmadan yapılabildiğini; şu anda, Türkiye'de 18
yaşın altındaki bir çocuğun bakkala gittiği zaman bir şişe şarabı alıp dışarı çıkabildiğini; Sağlık
Bakanlığına bilgi, teknik destek vermek veya televizyonlar için filmler çekmek konularında destek
verebileceklerini;
Telafi eğitimi için de yapılacak şeyin, 10 ila 14 yaş arasında çocuğu olan ailelere ve bu yaştaki
okula gitmeyen çocuklara ulaşıp bunlar için bir telafi eğitimi programının hazırlanması, materyal
geliştirilmesi ve öğretmenlerin bu tip bir eğitimi verme konusunda eğitilmeleri olduğunu; Millî
Eğitim Bakanlığına destek sağlamak için hazır olduklarını; sadece Millî Eğitim Bakanlığının böyle
bir istekte bulunması gerektiğini; her şeyden önce yapılması gerekenin bu çocukların belirlenmesi
olduğunu; bu çocukların belirlenmesi için de, sosyal hizmet uzmanlarının kullanılması gerektiğini;
durumlarının tespitinin yapılması gerektiğini; bu belirleme yapıldıktan sonra da ailesinin olup ol
madığından başlayarak birtakım sorular sorulup, analizlerin yapılması gerektiğini; böyle bir çalış
ma yapılırsa birçok çocuğun aslında ailesinin olduğunu ve o anda ailesine geri dönmek istediğini
söyleyeceğini; ailesine geri dönmek isteyen çocuklarla karşılaştığınız zaman, ne yapacağınıza dair
önceden hazırlanmış bir mekanizmanın olması gerektiğini; bu çocukların aileleriyle bir araya
getirilip, ailelerini bu konuda bilgilendirip, düzgün bir sistem içerisinde ailelerine geri döndürülmeleri gerektiğini; şartlı nakit transferi verilecekse bir sosyal hizmet uzmanının mesela ayda bir
gidip olayı gözlemlemesi, izlemesi gerektiğini;
Bir başka karşılaşılabilecek durumun ise, ailesiyle gerçekten problemi olan çocuklar olduğunu;
aile ile çocuk arasında bir uzlaşma sağlanması gerektiğini; bir sosyal çalışanın ilk önce çocuğa gidip
ailesiyle ne gibi dertleri olduğunu konuşması ortak yol bulmaya dayanan bir yöntem geliştirilmesi
gerektiğini; bunun hemen olabilecek bir şey olmadığını; bunun için de o arada çocuğun geçici
olarak bir koruyucu ailenin yanına yerleştirilmesi gerektiğini; tüm bu aşamalarda önemli olan şeyin
çocuğun onayının bu konuda alınması olduğunu; hem aileye direkt gönderilmede hem de uzlaşma
mekanizması kurulmasında, hem ailenin hem de çocuğun görüşünün alınması, bu konuda aileyle bir
kontrat yapılması gerektiğini;
Sonuç olarak yapılması gereken en önemli şeylerden bir tanesinin, analiz ve araştırma yapmak
olduğunu; çocukları belirledikten sonra yapılacak ikinci şeyin, onlara geçici olarak koruyucu aile
hizmeti verebilecek aileleri belirlemek olabileceğini; üçüncü olarak, ailelerle uzlaşmak, aileleri iz
lemek ve çocuklarıyla yeniden birleştirilmesine yönelik programlar geliştirmek olduğunu; dördün-
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cüsünün de, bu çocukların eğitim sistemine geri döndürülmeleri olduğunu; eğitim sisteminden uzak
kalmamış çocukların direkt geri döndürülmeleri, uzak kalmışlar için ise bir telafi programının geliş
tirilip sonuçta bütün eğitim sisteminin tüm çocuklara açık hale getirilmesini sağlamak olduğunu;
İfade etmiştir.
SEDA AKÇO (UNICEF Danışmanı) özetle;
Anayasaya göre korunmaya muhtaç çocukların korunması görevinin devlete ait olduğunu; 6
yaşındaki, 12 yaşındaki bir çocuğun bırakın aylarını yıllarını, bir geceyi sokakta geçirmesinin kar
şısında toplumun dehşete düşmediğini; ancak o çocuklardan biri bir gün o toplumdan birine zarar
verirse dehşete düşüldüğünü;
Madde bağımlılığı konusunda etkin olabilecek yöntemlerden bir tanesinin, bali ve bazı yapış
tırıcılar içerisinde bulunan etken madde olmadan da bu yapıştırıcıların üretilebilmesi olduğunu;
yurtdışına yapıştırıcı içeren malzeme üreten firmaların bunları kullanamadığını; ayakkabıda, göm
lek yakasındaki sert maddelerde dahi kullanmadıklarını; çünkü, Avrupa ülkelerine giren malzemede
buna standart getirilmiş durumda olduğunu; dolayısıyla, uyuşturucu üretiminde kullanılan o mad
denin kullanımının yasaklanması suretiyle maddenin üretiminin de anlamsız hale getirilebileceğini;
Müessir Maddelerin Kullanılmasına Dair Yönetmelikte de etkin maddelerin kullanımının
denetiminin yapılmasının öngörüldüğünü; bu maddelerin de etkin madde kapsamına alınması halin
de, işportada satılmasının önlenebileceğini; çocuğun baliye ulaşmasını önleyici yöntemleri bulmak
ta fayda olduğunu;
Çocukların çaldıkları araba teyplerini, telefonlarını satacakları mekânlar olmaz ise, çocukların
bunları çakmayacağını; kendilerinin satmadığını; ama, hiçbir davada bunların satışını yapan insan
ların duruşmaya getirilemediğini; bunların tespit edilemediğini; çocukları kullanan mekanizmaları
tespit etmeye yönelik bir çalışmanın, adalet sistemi içerisinde yapılmadığını;
İfade etmiştir.
6.5 Komisyonu Bilgilendirme Toplantısı (7.12.2004)
RÜSTEM ZEYDAN (Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı) özetle;
6-19 yaş grubu içerisindeki çocuk ve ergen denilen gençlere yönelik özel programlarla bu
çocukları desteklemeye çalıştıklarını; özellikle de bu çocukların sağlıklarını korumak ve sağlık
larının bilincine varmaları adına başta eğitim olmak üzere ulaşmaya çalıştıklarını; sağlıklarını kay
beden bu çocukların mutlaka tedavilerini gerçekleştirmenin gayretini gösterdiklerini; tedavilerini
gerçekleştirdikten sonra rehabilitasyonlarına yönelik çalışma programlarını geliştirdiklerini; bu
çalışmalara çok önemli anlam katacak bir araştırma ve geliştirme programlarını da yürütmeye çalış
tıklarını; Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ülkemizin çeşitli merkezlerinde alkol ve madde
bağımlılarını araştırma ve tedavi merkezlerini geliştirdiklerini;
İfade etmiştir.
NESRİN DİLBAZ (Ankara AMATEM Şefi) özetle;
2003 yılında Birleşmiş Milletler ile birlikte Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdür
lüğünün ve kendilerinin gerçekleştirdiği tüm Türkiye'de (özellikle, altı büyük ili kapsayacak biçim
de bir araştırma yapılmış) yaşamında en az bir kez uçucu madde deneyen çocukların oranının on
binde 6 olduğunu;
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Amerika'da yaşamında bir kez uçucu madde kullanma oranının yüzde 0,5 olduğunu; diğer ül
kelerdeki gençler arasındaki madde kullanım yaygınlığına bakıldığında esrarın birinci sırayı al
dığını; ondan sonra da "extacy" denen maddelerin geldiğini; Çocuk Ergen Madde Bağımlılığı
Tedavi ve Eğitim Merkezlerinin genişletilmesi gerektiğini; çünkü, uçucuların yanı sıra esrar kul
lanan çocuklarımızın da olduğunu; evde yapıştırıcı olarak, sanayide tiner çözücü su bazlı boya ya
da tinerle çözdürülmüş boya olarak kullanılan, buzdolabı ve klima tamircilerinde kullanılan mad
delerin hepsinin bir şekilde akciğerleri çok hızlı bir biçimde etkilediğini; en zararlı maddenin eroin
gibi düşünüldüğünü ancak uçucu maddelerin çocukların ve ergenlerin beyninde yaptıkları tah
ribatın, eroinin yaptığı tahribattan çok daha fazla olduğunu;
Bu çocukların madde kullanımını önlemeyle ilgili birinci derece önlemlerin genellikle koruyucu
hekimliğe yönelik olduğunu; bu maddelerin elde edilebilirliğinin sınırlanması gerektiğini; mad
delerin satış yaşının sınırlanması gerektiğini; kullanılan maddelerin içine kokusunu bozacak, arzu
edilebilirliği azaltacak caydırıcı maddelerin katılması gerektiğini; özellikle hardal tozuyla ilgili çalış
maların yapıldığını; ancak çalışmaların sonucunda hardal tozunun akciğerleri çok fazlasıyla tahrip et
tiği ortaya çıkınca bu maddenin katılmasının sağlık için uygun olmadığı sonucuna varıldığını;
Özellikle sigara gibi, bu ürünlerin de üzerinde "sağlığa zararlıdır" uyarısının bulunması gerek
tiğini; Millî Eğitimle işbirliği yapılarak okullarda bu maddelerin kullanımının kısıtlanmasının
gerektiğini; çocukların önceden belirlenmesi ve bunlar için de özellikle önleme çalışmalarının
yapılması gerektiğini; endüstride kullanılan bu maddelerin denetimi, bu maddelerin kullanımının
yoğun olduğu (lastik tamirciliği, mobilya gibi) yerlerde, 18 yaş altındaki çocukların çalıştırılmaması
konusundaki önlemlerin ve denetimin daha fazla sıklaştırılması gerektiğini;
İkinci derece önlemlerde hedef kitleden ziyade, genel toplumu bilgilendirmeyle ilgili çalış
maların olduğunu; medya araçlarının kullanılarak zarar konusunda bilgilendirme çalışmalarının
yapılması gerektiğini; direkt mesajlar yerine gençlerin çok sevdiği konserlerde veya dizilerde örtülü
mesajların verilmesi gerektiğini; madde kullanan gençlerin akranlarının bilgilendirilmesinin çok et
kili olduğunu; risk grubu olan, özellikle gecekondu bölgeleri ve marjinal nüfusun ve madde kul
lanan ya da kullanabilecek gençlerin aileleriyle ilişkiye geçilerek bilgilendirilmeleri ve aile tedavisi
denilen tedavilerin oluşmasının gerekli olduğunu; ayrıca, doktor, işyeri hekimi, öğretmen, polis
gibi, madde kullanan çocuklarla birebir ilişkiye geçen bireylerin çok iyi biçimde eğitim almaları
gerektiğini;
Üçüncü derece önlemlerin kullanım oluşmuş ve tedavisi gereken çocuklarla ilgili alınan ön
lemler olduğunu; bu gruba ulaşılarak tedavi olmaları konusunda cesaretlendirmek gerektiğini; An
kara Valiliği ve Sağlık Bakanlığı Numune Hastanesiyle birlikte, sevgi tomurcukları adını verdikleri
bir proje oluşturduklarını; bunun yaklaşık beş buçuk yıldır, Ankara Valiliğiyle başlatılmış, son bir
yıldır da, Ankara numune Hastanesine bağlı olan Ankara AMATEM ve AÇEMTEM'de devam et
tiğini; burada, özellikle sokakta yaşayan, çalışan veya ailesinin yanında yaşayan çocuklardaki mad
de bağımlılığını, madde kullanımını ve tıbbî komplikasyonlar denilen, gelişme geriliği, zekâ
geriliği, anlama ya da öğrenme, kavramadaki gerilik ve sonuç olarak akciğer enfeksiyonu ya da
genel enfeksiyonlar denilen tıbbî komplikasyonları tedavi edecek, onların topluma geri kazanımına
katkıda bulunacak ve maddeye olan talebi azaltacak koruyucu, tedavi edici ve rehabilitasyon hiz
metleri verecek düzeyde bir hizmet oluşturmaya çalışmak için Ankara AMATEM'de çalışmaya baş
ladıklarını;
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Uçucu madde kullanımı ya da bağımlılığı alanında yürütülecek tedavi ve rehabilitasyonun multidisiplinal bir yaklaşım ve çaba gerektirdiğini; tek başına ne doktorun ne öğretmenin ne polisin
görevi olduğunu; çok alanda kurumlar arası işbirliğinin gerektiğini;
SHÇEK'in veya çocukları koruma şubesinin sokakta bulduğu çocukların öncelikle ilk adım
merkezine geldiğini; burada sosyal hizmet uzmanı, pratisyen hekim veya psikolog tarafından değer
lendirildiğini; madde kullandığı saptanırsa, AÇEMTEM'e geldiğini; burada tedavisini oluşturduk
tan sonra ya da tedavi sürecinde, eğer eğitimi devam etmek gerekiyorsa millî eğitim müdürlüğüne,
ailesi bulunması gerekiyorsa ailesine ya da hiç kimse bulunamıyorsa SHÇEK'le işbirliğine geçerek
koruma altına aldıklarını; bu çocukları rehabilitasyon okullarına devam etme, barındırma ya da
meslek edindirmeyle ilgili koordinasyon sağlayacak bir sistemin olmadığını;
Bu tarzdaki merkezlerin sayısının artırılması ve yaygınlaştırılması gerektiğini düşündüğünü;
Sağlık Bakanlığının bu sene şubat ayında madde bağımlılarıyla ilgili tedavi merkezlerinin yönet
meliğini çıkardığını ve bunun gerçekten ülkemiz için çok büyük bir basan olduğunu; yedi yıldır
üzerinde çalışılan bir yönetmelik olduğunu; Avrupa standartlarına uygun bir yönetmelik olduğunu;
bir merkez açabilmesi için, ister özel ister kamu kuruluşu olsun, yönetmelikteki bütün kurallara
uyulması gerektiğini; ikinci hedeflerinin ise özellikle madde bağımlılığı tedavisi gören çocukların
tedavi süresince veya sonrasında topluma kazandırılması, okul çağında olanların eğitimlerinin
devamının sağlanması, eğitime devam etmeyenlerin ise, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bir mes
leğe yönlendirilmesi, gençlerimize, kendisi, çevresi ve ailesiyle ilgili sorunlarda yardımcı olunması,
kendini tanıma, ifade etme konusunda danışmanlık yapılması olduğunu; biyoloji derslerinde ya da
hayat bilgisi derslerinde çok küçük, kendilerinde hiç merak uyandırmayacak zararlı etkilerini an
latacak birkaç cümleyle eğitilmeleri gerektiğini; özellikle aile düzenini korumaya, aile içi şiddeti ve
çocuk istismarını azaltmaya yönelik eğitim programlarının düzenlenmesi gerektiğini; özellikle 0-6
yaş grubunun ergenlerle bir arada olmamaları ayrı ele alınmaları gerektiğini;
Şimdiye kadar kendilerine 992 başvuru yapıldığını ve bu başvuruların 300'ünün yatarak tedavi
gören çocuklar; 214'ünün ilk başvuru olduğunu; dört yıl içinde tedavi gören ergenlere daha sonra
telefonla ulaşıldığında yüzde 64'ünün halen, altı ay ya da daha uzun süredir madde kullanmadığını
gördüklerini; tedavi sonrasında evden ve okuldan kaçma, suç işleme davranışlarında azalma ol
duğunu; İstanbul'da bir yılda toplam 1008 başvuru olduğunu; birinci sırayı uçucuların, ikinci sırayı
karışık maddelerin ve üçüncü sırayı ise esrarın aldığını;
Uçucu madde kullanımıyla ilgili tedavide hiçbir ilaç sıkıntılarının olmadığını; ama, özellikle
opiyat ya da eroin denilen madde bağımlılığında yerine koyma tedavisi denilen (biyolojik bir
bağımlılığın olduğu, eroinin yerine geçecek başka bir maddeyle tedavi etmek) tedavide kullanılan
ilaçların şu anda ülkemizde olmadığını;
Bütün Avrupa'da bir model olduğunu; bütün ülkelerde, maddeyle bağımlılıkla ilgilenen ayrı bir
kurum olduğunu; bunun bir enstitü olduğunu; yani tamamen devlet başkanına veya başbakana bağ
lı olarak çalışan ve YÖK gibi bir kurum olarak düşünüldüğünde, içinde, sağlıkla ilgili, millî eğitim
le ilgili, sosyal hizmetle ilgili insanların olduğu ve sadece ve sadece ülkede madde bağımlılığıyla
ilgili yapılacak tüm önleme, tedavi, rehabilitasyon çalışmalarının hazırlanıp, planlandığı bir bilim
sel enstitü tarzında olduğunu; Millî Eğitim bir kitap mı hazırlayacak, orada hazırlandığını; yeni bir
ilaç mı çıkacak oradan çıkacağını; böyle tek çatı altında bütün kurumların bu alanda çalışan eleman
larını birleştiren, doğrudan Başbakana bağlı bir sistemle bu sorunun üstesinden gelinebileceğine
inandığını;
İfade etmiştir.
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SALİH ÇELİK (Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı) özetle;
Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre 2003 yılı kasım ayı sonu itibariyle; sokakta yaşama,
evden kaçma, kayıp, buluntu, terk, suç mağduru ve suç işlediği şüphesi ile gelen veya getirilen, top
lam 0-18 yaş çocuk sayısının 88313 olduğunu; bu çocuklardan 12911 'inin (%15) 0-10 yaş grubun
da, 75402'sinin (%85) ise 11-18 yaş grubunda olduğunu; çocuklar madde kullanımı açısından in
celendiğinde ise; 26048'inin (%34) sigara, 3243'ünün alkol, 1175'inin (%2) çözücü, 1905'inin
(%2) yapıştırıcı, 399'unun (%1) uyuşturucu, 567'sinin (%1) hap kullandığının ve 43526'sının
(%56) hiçbir madde kullanmadığının tespit edildiğini; madde kullananların madde kullanmayana
oranının %44 olduğunu;
Sokak çocuklarının, Avrupa Konseyi Sokak Çocukları Çalışma Grubu tarafından benimsenen
tanımına göre 18 yaşın altında bulunan kısa ya da uzun süreli sokak ortamında yaşayan çocuklar ol
duğunu ancak sokaklarda çalışan (mendil satan, boyacılık yapan, simit satan v.b.) veya bali ve tiner
kullanan her çocuğun da sokak çocuğu olarak nitelenemeyeceğini; sokak çocukları ile sokakta
çalışan çocuklar ayrımının mutlaka dikkate alınması gerektiğini;
Eğitimsiz aileler için Halk Eğitim Merkezlerinde; sivil toplum kuruluşları ile işbirliği çer
çevesinde Anne Çocuk Eğitim Vakfı ile "Anne-Çocuk Eğitimi" programının uygulandığını; bu prog
ramla 147856 anne-çocuk ikilisine ulaşıldığını; ayrıca UNICEF ile birlikte uygulanan "Aile ve
Çocuk Eğitimi" programıyla da toplam 38500 anne-çocuk ikilisine ulaşıldığını; çocukların çok yön
lü gelişimlerini güçlendirmek için babanın eğitici potansiyelini geliştirmeye yönelik "Baba Destek
Programı" uygulamasına başlandığını; diğer taraftan öğretmenlerle, özellikle halk eğitim kursları
aracılığıyla okuma-yazma kursları açarak okuma-yazma bilmeyen ailelere okuma-yazmayı öğretme
çalışmalarının hızla devam ettiğini; 2004 yılında 2295 okuma-yazma kursuna toplam 172647 kişinin
katılarak okuma yazma belgesi aldığını; ayrıca yine halk eğitim merkezlerinde açılan 11143 meslek
kursuna 510128 kişinin katıldığını; bu kurslara katılanların %59'unun 6-22 yaş grubunda olduğunu;
Çocukların küçük yaşlarda okuldan ayrılmaları ya da hiç okula gitmeme nedenlerini ortadan
kaldırmak için 2003 yılında UNICEF'le birlikte başlattıkları "Haydi Kızlar Okula Projesi"nin
sorunun çözümü için önemli bir çalışma olduğunu; özellikle okullaşma oranının düşük olduğu doğu
ve güneydoğudaki 10 ilde (Ağrı, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak,
Van) başlatılan projeyle 2003 yılında yaklaşık 40000 kız öğrencinin okullaştırıldığını;
2004 yılında ise 300 000 kız çocuğunun okullaşmasını sağlamak için ilk 10 ile ilave olarak 23
ilde (Adana, Adıyaman, Ardahan, Aydın, Bingöl, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, İğ
dır, Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Manisa, Mardin, Mersin, Niğde, Osmaniye, Tokat, Ankara, İstan
bul, İzmir) daha uygulama başlatıldığını; okula başlama yaşı olan 6 yaşını geçmiş olan öğrencileri
de yine okula kazandırabilmek için uyguladıkları bir diğer yöntemin de, yaşı 10-11 olan öğrencileri
telafi eğitimine almak olduğunu; verilen telafi eğitimi sonucu kendi yaştaşlarıyla aynı sınıfta eğitim
görebilmelerini sağlayan tedbirleri de almış bulunmakta olduklarını;
Ekonomik nedenlerden dolayı sokağa itilen çocukları sokaktan okula taşıma amacıyla, 2004
eğitim-öğretim yılından itibaren kız-erkek çocuğunu ilköğretime yollayan ve devamını sağlayan
velilere 12 ay süresince her ay kızlar için 20 milyon TL, erkekler için 16.5 milyon TL'nin velisinin
hesabına yatırıldığını; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonundan aktarılan bu kaynakla öğrenci
velilerinin teşvik edildiğini; ayrıca 8 yıllık eğitimden sonra ortaöğretime devamların teşviki için de
yine aynı Fondan her ay kız çocukları için 35 milyon TL, erkek çocukları için 25 milyon TL'nin
velisinin hesabına yatırıldığını; bu kaynaktan, 2003-2004 Temmuz ayları arasında toplam 26 trilyon
aktarıldığını;
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2002 yılında yatılı ilköğretim bölge okullarında yatılılık oranı %64 civarında iken maddî
durumu yetersiz olan ailelerin çocuklarının mahallî idarelerce yatılı ilköğretim bölge okullarına yer
leştirilmeleri konusunda Bakanlıktan gönderilen genelge sonucu yatılı ilköğretim bölge okulların
daki doluluk oranının %98'lere ulaştığını; yatılı ilköğretim bölge okullarından ve pansiyonlu ilköğ
retim okullarından mezun olan fakir öğrencilerin ortaöğrenimlerine devam edebilmeleri için ortaöğ
retim kurumu pansiyonlarına sınavsız olarak yerleştirilmelerinin sağlandığını; ayrıca 2828 sayılı
SHÇEK kanununa göre tüm yatılı ilköğretim bölge okullarında ve pansiyonlu ilköğretim okulların
da SHÇEK yurtlarında barınan öğrenciler için %15 oranında parasız yatılılık ve bursluluk konten
janı ayrıldığını; orta öğretimde farklı okullar bünyesindeki pansiyonlarda doluluk oranı %50'ler
civarında iken, Bakanlık makamınca valiliklere gönderilen genelge ile doluluk oranının %95'lere
çıkarılarak ekonomik durumu yetersiz ailelere destek sağlandığını; Bakanlık ile işçi sendikaları iş
birliğinde Uluslararası Çalışma Örgütü desteğinde bir proje yürütüldüğünü; bu projenin Adana,
Bursa, Gaziantep, Diyarbakır, Edirne illerinde uygulandığını; proje kapsamında 1600 Sokakta
yaşayan ve çalışan çocuğun yatılı ilköğretim bölge okullarına yerleştirildiğini; bu çocuklara gerek
li sağlık ve rehberlik desteğinin sağlandığını; Bakanlık ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
işbirliğinde İzmir ilinde sanayide çalışan çocuklar konusunda bir araştırma yaptırıldığını; çalışan
çocuklara yönelik sosyal destek merkezinin kurulduğunu;
Uygulamaya konulan Çocuk Dostu Öğrenme Ortamları Projesi kapsamında öğretmen ve öğ
rencilere yönelik olarak eğitim materyallerinin hazırlandığını; çocukların okula ilgisini artırmak,
okulları onların sevdikleri dost ortamlar haline getirmek amacıyla Çocuk Dostu Okul Modeli uy
gulaması çalışmalarının başlatıldığını;
Çocukların ihmal, istismar ve sömürüye karşı korunması ile ilgili olarak ilgili kurum ve
kuruluşlar işbirliğinde 2004 yılı haziran ayında Ulusal Eylem Planı'nın hazırlandığını; sokakta
çalışan çocuklar veri tabanının oluşturulması, sokakta çalışma riski taşıyan çocuklara okul öncesi
eğitim verilmesinin yaygınlaştırılması, sokakta çalışan çocuklar için rehabilitasyon ve sağlık hiz
metlerinin yaygınlaştırılması ve boş zamanlarını değerlendirebilecekleri ortamların oluşturulması;
ailelere sosyal ve ekonomik destek sağlanması, ailelere yönelik yerel istihdam alanları göz önüne
alınarak meslek edindirme kurslarının düzenlenmesi, ailelerin sokakta çalışma riski konusunda bil
gilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi, ülke düzeyinde toplumsal duyarlılığın artırılması, medyanın
bilgilendirme aracı olarak kullanılması, sektörler arası işbirliğinin sağlanması, belediye zabıta
birimleri ile işbirliği yapılması, denetim ve koruma mekanizmalarının güçlendirilmesi ve yeni
mekanizmaların kurulması, sokak çocuklarına yönelik koruyucu ve önleyici hizmetlerin yaygınlaş
tırılması, ailesi ile bağı kopmamış çocukların aile içi iletişiminin güçlendirilmesi ve destek sağlan
ması, sivil toplum kuruluşlarının yerel yönetimlerle birlikte öncelikle dezavantajlı bölgelerde her
mahalleye toplum ya da gençlik merkezleri açmalarına destek olunması, sokak çocuğunun öğ
renimine devamının sağlanması halinde MEB'e bağlı RAM ve diğer eğitim merkezlerinin aktif rol
alması, sokak çocuklarına hizmet veren merkezlerle ilgili düzenlemeler yapılması, bu çocuklara
yönelik yeni merkezler açılması, mevcut merkezlerin niteliğinin yükseltilmesi konularının bu plan
kapsamında yer aldığını;
Sokak çocuklarının sorunlarının giderilmesi için alınmasını öngördükleri tedbirlerin, sokak
çocukluğunu önlemede toplumsal dayanışmanın artırılması, sürekli olarak sokak çocukları
konusunda ailelerin ve tüm toplumun duyarlı olması ve bilinçlendirilmesini sağlamak için de yazılı
ve görsel medyadan mutlaka yararlanmak, sokak çocuklarından iyi örneklerin yaşam öykülerini

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 829)

— 106 —
toplum gündemine taşımak, toplum önderlerinin konu ile ilgili spot filmlerinin ulusal ve yerel med
yada yer almasını sağlamak, Sokak Çocukları Haftası düzenlenmesi gibi faaliyetler olabilir diye
düşündüklerini;
Sokak çocukluğunu önlemede çok sektörlü yaklaşımın ise, sokak çocukluğunun önlenmesinde
ülke genelinde ilgili tüm kamu ve özel kuruluşlar, üniversiteler ve sivil toplum örgütlerinin işbir
liğinin sağlaması, kaynakların etkili ve verimli kullanılması ve en önemlisi bireysel değil koordineli
çalışmaların bir şekilde bir birini tamamlayacak şekilde olmasını sağlamak olduğunu;
Sokak çocukluğunu önlemede ailelerin eğitimi konusunda ise, çocukların sokaklarda kar
şılaşabileceği risklerin (madde bağımlılığı, cinsel istismar, bulaşıcı hastalıklar, vb. gibi) ailelere an
latılması ve bu konu ile ilgili olarak ailelerin görüş ve önerilerinin mutlaka alınması, ilköğretimde
devamlılığın çocuğun geleceği açısından öneminin anlatılması, bu konuda ikna yollarının ve yön
temlerinin uygulanması; ailelerin eğitiminde yüz yüze eğitimin yanı sıra uzaktan eğitim araçlarını
da (TV, internet gibi) yoğun olarak kullanılması; bu çalışmalarda çok sektörlü yaklaşımdan mutlaka
yararlanılması gerektiğini;
Sokak çocukluğunu önlemede öğrencileri yatılı ve pansiyonlu okullara yönlendirme bir diğer
tedbirin ise YİBO ve PİO okullarındaki olacak olan atıl kapasitelerden yararlanmaları için özen
dirici tedbirler alınmasının devam ettirilmesi; okullarda öğrencilerin kaynaşmalarını sağlayan reh
ber öğretmenlerin özel eğitime tabi tutulmalarının sürdürülmesi olduğunu;
Sokak çocuklarının özel durumlarının izlenmesi, rehberlik hizmetlerinden yararlandırılması,
özel sorunlarının çözümü, eğitim başarılarının artırılması için il düzeyinde rehberlik, Rehberlik ve
Araştırma Merkezlerinin aktif rol almasının devamının sağlanması; sokak çocuklarının ailelerinin
kendi işlerini kurmaları için teşvik edilmesi; illerin yoksulluk haritasının çıkarılarak daha sonra
seçilen ailelerden çalışabilecek olanların tespitinin yapılıp, meslek edindirme kurslarından
geçirilerek işletmelerde istihdam edilmelerinin sağlanması; bu çalışmalarda sivil toplum örgütleri
(vakıf, dernek, sendikalar vb.) eğitim, işe yerleştirmede işveren sendikalarının, işverenlerin ve ilgili
tüm kuruluşların sıkı bir işbirliğinin sağlanması ve sürdürülmesi gerektiğini;
Sokak çocuklarının toplum içindeki rollerini gerçekleştirebilecek, başkaları ile iyi ilişki
kurabilen, işbirliği içinde bulunabilen, çevresine uyum sağlayabilen, üretici ve mutlu bir vatandaş
olarak yetişmeleri, uygun eğitim programları ile iş, meslek ya da üst öğrenime hazırlanan bireyler
olmasının en önemli şartlarından birincisinin aile sıcaklığını verecek "Sokak Çocukları Rehabilitas
yon Merkezlerinin" mutlaka oluşturulması ve artırılması gerektiğini; bu alanla ilgili olarak Bakan
lığın yerel yönetimlerle (Belediyeler) işbirliği içerisinde uygulanabilecek bir model çalışması hazır
lıklarına devam ettiğini;
Bilgi ağının oluşturulması gerektiğini; sokak çocukları ile ilgili sağlıklı verilere ulaşılabilmesi
amacıyla internet ortamında çocuk bilgi ağı oluşturulmasının izleme ve değerlendirmeyi kolaylaş
tıracağını; 2828 sayılı SHÇEK Kanununa göre kolluk kuvvetlerinin kendilerine intikal eden güç
koşullardaki çocukları SHÇEK'e bağlı kuruluşlara teslim etmek zorunluluğu olduğunu; bu kuruluş
ların kapasitesi yetersiz olduğundan teslimde sorunlarla karşılaşıldığını; bu durumu ortadan kaldır
mak için yeni çıkan Belediye Kanununda çocukların topluma kazandırılması için Belediyelerin
ünite ve birimler açması zorunluluğu getirildiğini;
İfade etmiştir.
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7.

KOMİSYONUN YERİNDE YAPTIĞI İNCELEME ÇALIŞMALARI

7.1 02-05 Aralık 2004 Tarihli Komisyon İnceleme Çalışmaları (Gaziantep ve Kah
ramanmaraş)
Gaziantep
Komisyon Başkanı Siirt Milletvekili Öner Ergenç, Konya Milletvekili Orhan Erdem, Adana
Milletvekili Recep Garip, Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan ve İzmir Milletvekili Serpil
Yıldız'dan oluşan Komisyon, inceleme gezisinin ilk günü olan 03.12.2004 tarihinde I. Ulusal GAP
Sokak Çocukları Sempozyumuna katılmıştır. Komisyon Başkanı Öner Ergenç Sempozyumun açılış
konuşmasında sokakta yaşayan/çalışan çocuklar hakkında genel bilgiler vermiş, sorunun tanımını
yapmış, şu ana kadar Komisyon tarafından yapılan ve bundan sonra yapılacak çalışmalar hakkında
bilgi vermiştir. Sempozyumda, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ilde 4.000 civarında sokak
ta yaşayan/çalışan çocuk olduğunu belirtmiştir.
Konferansın ilk sunumunda Prof. Dr. Oğuz Polat çocukların bir şekilde kandırılıp, "eğitildik
ten sonra" çalıştırıldıklarını ve sorunun daha çok fiziksel şiddetten, özellikle dayaktan kaynaklan
dığını belirtmiştir. Çarpıcı bir örnek olarak da, İstanbul'da birçok kesimin tercih ettiği önemli bir
okulda uyuşturucu kullananların oranının %45 olduğunu ifade etmiştir.
Gaziantep'te sokakta yaşayan/çalışan çocuklara yönelik ilk bilimsel çalışmayı başlatan Prof.
Dr. Sevil Atauz, çocukların sayısı konusunda net bir sayının verilemeyeceğini, belirtilen sayıların
gerçekleri yansıtmadığını, sokak çocuklarının sayısı konusunda yazın yapılacak sayımların çok da
doğru sonuç vermeyeceğini, Gaziantep Belediye Başkanının aksine sanıldığı gibi 4.000 civarında
sokakta çalışan/yaşayan çocuğun olmadığını ifade etmiştir. Sokak çalışmasında vazgeçilmez mes
lek elemanlarından biri olan sosyal hizmet uzmanlarının sayıca yetersiz olduğunu, halen Ülkemiz
de Devlet Üniversiteleri içerisinde sadece bir yükseköğretim kurumunun (Hacettepe Üniversitesi
Sosyal Hizmetler Yüksekokulu) olduğunu, okul eğitiminde sokak çocuklarına yönelik bir dersin
yakın bir zamanda müfredata konduğunu belirtmiştir.
Aynı gün içerisinde Gaziantep Valiliğinde sokakta yaşayan/çalışan çocuklar konusunda
yürütülmekte olan çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu top
lantıda; kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği, haberleşme ve eşgüdümün olmadığı, bu nedenle
sorunların geç çözümlendiği ya da çözümlenemediği, Belediye çalışanları, İl Sosyal Hizmetler
Müdürlüğü kanalıyla SHÇEK Genel Müdürlüğü'ne iletilen sorunların "mahallinde çözümlenmesi
gerektiği" önerisinin, Gaziantep'i sorun açısından çıkmaza soktuğu belirtilmiştir. Ayrıca İlde
bulunan yetkililer UMATEM ve AMATEM gibi tedavi merkezlerinin olmaması nedeniyle madde
bağımlısı çocukların rehabilite edilemediğini ifade etmişlerdir.
Komisyon, aynı günün akşamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sokak Çocukları Merkez
lerinde görevli sosyal hizmet uzmanının ailelerin onayını alarak belirlemiş olduğu 4 aileyi ziyaret
etmiştir. Yapılan aile ziyaretleri konunun son derece ciddi boyutlara ulaşmış olduğunu Komisyon
Üyelerine bir kez daha hissettirmiştir. Aile ziyaretlerinde Komisyon Üyeleri, sokakta
çalışan/yaşayan çocuklara ve aile üyelerine çeşitli sorular yönelterek konuyu derinlemesine in
celeme fırsatı bulmuştur.
Emniyet Müdürlüğünün verdiği bilgiye göre tecavüze uğrayan ve hamile kalan on dört yaş
larındaki bir kız çocuğu Gaziantep'te yerleştirecek bir yer bulunamadığından başka bir ile gönderil
mek zorunda kalınmıştır. Komisyonda ve belediyede görevli sosyal hizmet uzmanları sokakta
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yaşayan/çalışan çocukları içinde bulundukları sıkıntıdan kurtarmak için "Gençten Gence Projesi"
üzerinde odaklanmışlardır.
İkinci gün sosyal hizmet uzmanları, sokakta çalışan çocukların fazla olduğu bölgelerde esnaf
ziyaretinde bulunmuşlar ve onlann konuya bakışlarını öğrenme fırsatını bulmuşlardır. Esnaflar
özellikle kapkaçtan şikayet ederek iş yerlerinde huzurlu olmadıklarını ifade etmişlerdir. Gerek es
nafların ve gerekse sokak çocuklarının sorunlarının çözümlenebilmesi için komisyonda görevli sos
yal hizmet uzmanı ile iki esnaf mesleki rehabilitasyon amaçlı pilot proje hazırlığına başlamışlardır.
Gaziantep'te ikinci gün Kurum Ziyaretleri yapılmıştır. Ziyaret kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi hizmetleri arasında yer alan İlk Adım Evi, Güven Evi, Akınal Çocuk Gençlik ve
Rehabilitasyon Merkezi, Çocuk Şube Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü içerisinde kurulan Çocuk
Sinemasında incelemelerde bulunulmuştur. Yine eş zamanlı olarak Komisyonda görevli uzmanlar
Akınal Çocuk Gençlik ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan gençlerle bir "etkileşim grubu toplan
tısı" yapmışlardır.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet sunan kuruluşların mekan olarak yeterli
ve donanımlı olmadığı, beraber yaşayan çocukların birbirlerini etkilediği ve alanda hizmet vermek
için tek bir sosyal hizmet uzmanının yeterli olmadığı gözlemlenmiştir. Gaziantep Büyükşehir
Belediye Başkanı sokakta yaşayan/çalışan çocuklara hizmet etmek amacıyla SSK'nın elinde
bulunan bir yere kiralık veya satılık olarak talip olduklarını ancak binanın belediyeye verilmediğini
ve şu an atıl durumda olduğunu ifade etmiştir. Emniyet Müdürlüğünde mekan ve meslek elemanı
sıkıntısının had safhada olduğu ifade edilmiştir.
Gerek aile ziyaretlerinde gerekse de Komisyonun birebir yaptığı çalışmalarda sorunun çözüm
süzlüğüne olan inancın hakim olduğu gözlemlenmiştir. Gaziantep'te sokakta yaşayan/çalışan bir
kısım erkek çocuklarına tecavüz edildiği, bu çocukların fuhşa zorlandığı ve bazı çeteler tarafından
birilerine satıldığı ifade edilmiştir. Yine çocuklarla ve yetkililerle yapılan görüşmelerde Gazian
tep'te bu çocukları değişik yönlerden istismar eden beş-altı çete olduğu belirtilmiştir.
Gaziantep İlinde ne kadar sokakta yaşayan/çalışan çocuk olduğunun bilinmediği, kurumlar
arası iş birliği, eşgüdüm, haberleşme ve yardımlaşmanın olmadığı, bürokratik yapının kendini his
settirdiği, alanda mekan ve meslek elemanı sıkıntısının olduğu tespit edilmiştir. Sokakta
yaşayan/çalışan çocukları tanımlayabilmek ve tanımak kadar onların tıbbi, sosyal ve mesleki
rehabilitasyonunun sağlanması da önem arz etmektedir. Sorunun aile ve ekonomik nedenlere bağlı
olarak ortaya çıkmasından hareketle, tedavi edici hizmetler kadar önleyici müdahalelere de ağırlık
verilmesi gerektiği bir kez daha kendini hissettirmiştir.
Kahramanmaraş
4.12.2004 akşamı Kahramanmaraş Valiliği'nde ilgili tüm kurum temsilcilerinin hazır bulun
duğu bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıda Kahramanmaraş Valiliği'nce sayısal veri ve çözüme
dönük önerileri içeren kapsamlı bir rapor yazılı olarak Komisyon Üyelerine takdim edilmiş ve ay
rıca sunum da yapılmıştır. Kahramanmaraş İlinde sorunun boyutlarının henüz alt düzeyde olduğu
ancak koruyucu önleyici çalışmalara ağırlık verilerek sorunun ortaya çıkmasının önlenebileceği iz
lenimi edinilmiştir. Ayrıca, Kahramanmaraş'ın kırsal toplumdan sanayi toplumuna geçiş özellik
lerini taşıdığı için çalışmalar doğrultusunda örnek alınması gereken bir il olduğu vurgulanmıştır.
Yetkililer, Kahramanmaraş İlinde sokakta yaşayan/çalışan çocukların sadece bir mahallede
kümelendiğini ve sorunun kontrollerinde olduğunu ifade etmişlerdir. Yetkililer çocuklarını dilen-
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diren ve otogarı mesken tutan bir aileye Valilik ve Belediye iş birliği ile ev bulunduğunu, belli bir
miktar para verildiğini ancak buna rağmen çocukların yine sokağı tercih ettiklerini ancak caydırıcı
telkinlerle ikna edildiklerini belirtmişlerdir.
Aynı gün 22.30'da Gaziantep'e dönülmüştür. Komisyon görevlileri gece 23.30-01.30 arasında
Gaziantep'in işlek caddelerinde gözlem yapmıştır. 4-5 kişilik gruplar gözlenmiş, gruptaki çocuklar
dan bir kaçının alkol, diğerlerinin de uçucu madde aldıkları tespit edilmiştir. Gece 01.30-02.30
arasında Komisyon Üyesi Konya Milletvekili Orhan Erdem ile Komisyon görevlileri tekrar aynı
sokaklarda incelemede bulunmuşlardır.
Sonuç olarak, Gaziantep ve Kahramanmaraş ziyareti Komisyonun ilk gezisi olup başarılı geç
miştir. Bu ziyaretler ile sokakta yaşayan/çalışan çocuklar alanındaki birimlerin çalışmalarına ivme
kazandırılmıştır. Bu iller TBMM Sokak Çocukları Meclis Araştırma Komisyonunu bilgilendirmek
amacıyla kayıtlarını yenilemişlerdir.
7.2 14-17 Aralık 2004 Tarihli Komisyon İnceleme Çalışmaları (Antalya)
Komisyon Başkanı Siirt Milletvekili Öner Ergenç, Konya Milletvekili Orhan Erdem ve Diyar
bakır Milletvekili Ali İhsan Merdanoğlu'ndan oluşan Komisyon, 14.12.2004 tarihinde 21.00'de An
talya iline hareket etmiştir. 15.12.2004 tarihinde saat 9.30' da Antalya Valiliğinin düzenlediği top
lantıya katılım sağlanmıştır. Valinin düzenlediği toplantıya Komisyon Üyeleri, ilgili Vali Yardım
cısı, Cumhuriyet Savcısı, Jandarma Alay Komutanı, İl Emniyet Müdürü, İl Sağlık Müdürü, İl Sos
yal Hizmetler Müdürü, Akdeniz Üniversitesi Rektörü, Baro Başkanı ve Umut Çocukları Derneği
Başkanı katılmıştır.
Toplantıda, Antalya Valisi Alaaddin Yüksel, sokak çocuklarını sevgisiz çocuklar olarak tanım
ladığını, sokakta oluşan suçların madde bağımlılığı ile özdeşleştiğini, kamuoyunun sorunun sonuç
ları ile ilgilendiğini, özellikle medyanın da olayı çarpıtmasıyla sorunun çözümünün daha da zorlaş
tığını, Antalya'nın %41 göç oranı ile en fazla göç alan kentler arasında olduğunu, günlük yaşamı
organize eden bütün kurumların ve toplumun bütün katmanlarının katılımının sağlanmasının gerek
tiğini ve kamuoyunda oluşturulacak duyarlılığın teşvik edilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Bu
çocukların Doğu ve Güney Doğu bölgelerinden göç eden çok çocuklu ailelerden geldiğini,
ailelerin, işsiz güçsüz, kent yaşamından kopuk, dışlanmışlık ve yalnızlık duygusu yaşayan aileler
olduğunu ifade etmiştir.
Brifing raporunda, ülkemizde yaklaşık elli yıldır süren iç göç dalgasından İstanbul, Ankara,
İzmir gibi büyük kentlerin yanı sıra tarım ve turizm alanındaki gelişmelere bağlı olarak Antalya'nın
da yoğun olarak etkilendiği belirtilmiştir. Türkiye'de 1927 yılında yapılan ilk nüfus sayımına göre
Antalya'nın nüfusu 20.627 iken, 1985'te nüfus sayısı 891.149'a, 2000'de ise 1.719.75l'e yüksel
miştir. Bu da Antalya'nın, 1985 yılından sonra yoğun bir göçe maruz kaldığını göstermektedir.
DİE'nin verilerine göre, 1995-2000 döneminde "Net Göç Hızına" göre en fazla göç alan 3 İlden biri
Antalya dır. Gecekondulaşmanın yoğun olduğu on büyük kentimiz ise sırasıyla İstanbul, Ankara,
İzmir, Adana, Bursa, Gaziantep, Antalya, Mersin, Diyarbakır ve Şanlıurfa'dır.
Yine DİE verilerine göre bu kentlerin gecekondu bölgelerinde yaşayan çocuk sayısı yaklaşık
2.250.000'dir. Başka bir deyişle, Türkiye'de her yedi çocuktan biri, sokak çocuğu olma riski altın
dadır.
Yapılan araştırmalara göre gecekondu bölgelerinde yaşayan aileler; yoksulluk, işsizlik, aile
parçalanması, suçluluk, alkol bağımlılığı, aile içi şiddet gibi sorunları daha sık yaşamaktadırlar.
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1999 ile 2000 yılları arasında Antalya'nın en fazla göç alan üç ilden birisi olması nedeniyle,
1999'dan itibaren sokakta çalışan/yaşayan çocukların sayısı hızla artmıştır. Göçle beraber doğan bu
sorunun çözümüne yönelik olarak Antalya İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ilgili Yasa ve Yönet
melikler çerçevesinde müdahale yöntemleri geliştirmiştir.
Sorunun çözümüne yönelik olarak 2003 yılında valilikçe 14 kişiden oluşan bir "Çalışma
Grubu" oluşturulmuştur. Büyükşehir Belediyesi, Üniversite, Sağlık Müdürlüğü, İl Millî Eğitim
Müdürlüğü, Emniyet ve Jandarma Çocuk Şubesi, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Sivil Toplum
Örgütü temsilcilerinden oluşturulan bu Çalışma Grubu; İzmir, Balıkesir ve İstanbul İllerinde sokak
ta yaşayan/çalışan ve madde bağımlısı çocuklar konusunda incelemelerde bulunmuştur. Bu in
celemelerin sonunda, Antalya Valiliği'nce kapalı sisteme dayalı "Sokak Çocukları Rehabilitasyonu
Projesi" hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur.
Bu proje kapsamında; 2000 yılında sokakta yaşayan çocuklara yatılı olarak hizmet vermek
amacıyla Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Antalya Valiliği, Büyükşehir ve Alt
Kademe Belediyeler arasında imzalanan protokol çerçevesinde "Umut Evi Çocuk ve Gençlik Mer
kezi" yeniden düzenlenerek işlevsel hale getirilmiştir. Merkezden bu güne kadar 431 çocuk hizmet
almıştır.
Yine aynı proje kapsamında, Antalya İline şehir dışından çocuk gelişine engel olmak amacıy
la, Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde "Gözlemevi" kurulmuştur. Diğer illerden kaçan
çocuklar daha terminalde iken bu merkezdeki görevliler tarafından tespit edilmekte, aileleri ile ir
tibata geçilmekte ve çocuklar ailelerinin yanına gönderilmektedir. 2004 yılında 727 çocuk ailesine
teslim edilmiştir.
Çalışma Grubu'nun düzenlemiş olduğu raporda, madde bağımlısı çocukların tedavi edilmek
üzere tedavi merkezine alınması ve bu tedavilerinden sonra meslek edindirme kurslarına ve sosyal
rehabilitasyona tabi tutulmaları öngörülmüştür. Bu amaçla 2003 yılında, "Akdeniz Üniversitesi
Çocuk ve Ergen Alkol, Madde Bağımlılığı Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin İşletilmesine İliş
kin Protokol" imzalanmıştır. Yine 2003 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde, 7
çocuk kapasiteli olarak "Madde Bağımlılığı Tedavi Ünitesi" açılmış ve bugüne kadar 49 çocuk
tedaviye alınmıştır. Bunlardan 19 çocuk ailesine, 4 çocuk Umut Evi Çocuk ve Gençlik Merkezi'ne
yerleştirilmiş, 4 çocuk da memleketlerine gönderilmiştir. Tedavi gören 20 çocuk ise Aksu Sevgi
Köyü 80. Yıl Çocuk ve Gençlik Merkezi'ne alınmıştır. 2 çocuğun tedavisi ise halen devam etmek
tedir. Bağımlılık Ünitesi'nde tıbbi tedavi gören madde bağımlısı çocukların ve diğer merkezlerden
madde bağımlısı olmayan çocukların sosyal rehabilitasyonlarının sağlanması, el becerilerinin geliş
tirilerek meslek sahibi olmaları, okuma-yazma bilmeyenlerin eğitimlerinin tamamlanması ve sos
yalizasyon sürecini geçirebilmeleri için Aksu Sevgi köyü 80. Yıl Çocuk ve Gençlik Merkezi hiz
mete açılmıştır. Bugüne kadar bu merkezden 20 çocuk yararlanmıştır.
Antalya Valiliği "Çalışma Raporu" doğrultusunda sokakta yaşayan/çalışan ve madde bağımlısı
çocuklara yönelik olarak çeşitli düzenlemeler yapmıştır. "Sokakta Yaşayan ve Çalıştırılan Çocuk
ların Korunması ile Çözücü ve Yapıştırıcı Nitelikli Uçucu ve Bağımlılık yapan Maddelerin 18
Yaşından Küçüklere Satışının Yasaklanmasına Dair Güvenlik Karan", 13 Nisan 2003 tarih ve
25078 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Ayrıca yapılan araştırmalarda, 18 yaş altı çocuklarda sigara kullanımının arttığının görülmesi
nedeniyle, Antalya Valiliği tarafından "18 Yaşından Küçüklere Tütün ve Tütün Mamulleri Satışının
Yapılamayacağına Dair Karar" 07.10.2004 tarihli Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe konmuş
tur.
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Çalışma raporunda, "Kapalı Sistem Tedavi Merkezi" aşağıda belirtilen öneriler doğrultusunda
güçlendirildiği ve yasal zemine oturtulduğu taktirde ülke genelinde sorunların çözümüne yönelik
olarak önemli bir adım atılmış olacağı vurgulanmıştır.
1. Ülkemizde yoğun olarak yaşanan göç nedeniyle göç alan kentlerde Mahalle Muhtarlarınca
ikamet kayıtlarının zorunlu hale getirilmesi ve eğitim çağı içerisinde olan çocukların bulundukları
kentin Millî Eğitim Müdürlüklerine bildirilmesi, Millî Eğitim Müdürlüklerince de bu çocukların
sıkı takiplerinin yapılması konusunda gerekli yasal düzenlemelerin yapılması,
2. Ailelerin ve çocukların okulla bağlarının güçlendirilmesi amacıyla, okullarda görevli Öğ
retmenler, Rehber ve Psikolojik Danışmanlara, sokakta yaşayan/çalışan çocuklar ve ailelerinin özel
likleri ile onlara karşı nasıl tutum geliştirileceği yönünde mesleki formasyonların verilmesi,
3. Öğrenimlerine devam edebilecek yaşta olmasına rağmen ailenin ekonomik yoksunluğu
nedeniyle öğrenimine devam edemeyen çocukların Yatılı İlköğretim Bölge Okulları, Pansiyonlu İl
köğretim Okulları ile Yatılı Meslek Liselerinde öğrenimlerini sürdürebilmelerine ilişkin yasal
düzenlemelerin yapılarak bu çocuklar için kontenjan ayrılmasının sağlanması,
4. Sokakta yaşayan/çalışan çocuklarla ailelerinin yaşadıkları bölgelerde koruyucu ve önleyici
çalışmalarla aile ve çocukların bilinç düzeyinin yükseltilmesine yönelik her türlü eğitim çalış
malarının yapılacağı Toplum Merkezlerinin "Sosyalizasyon Yasasfnda olduğu gibi, nüfus yoğun
luklarına göre açılması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması,
5. Aileleri ile yaşanan sorunlar veya ekonomik nedenlerle ebeveynlerinden izinsiz olarak
cazibe merkezi kentlere seyahat eden 18 yaş altı çocukların seyahatlerinin engellenmesi gerekmek
tedir. 18 yaş altı çocukların seyahat acentalanndan kimlik tespiti ve ebeveyn muvafakati olmaksızın
bilet verilmemesi, verenler hakkında işlem yapılmak üzere yasal düzenlemelerin yapılması,
6. Sokakta çocuklarını çalıştıran/çalıştırmaya teşvik eden ailelerin yargılanmasına ilişkin Türk
Ceza Kanununda Cezai Müeyyideler konusunda insiyatife mahal vermeyecek gerekli yasal düzen
lemelerin yapılması, (2004 yılı itibariyle Antalya'da çocuğunu çalıştıran 137 aile hakkında Suç
Duyurusunda bulunulmuş ancak cezai müeyyidelerin tam ve açık olmaması nedeniyle aileler hak
kında takipsizlik kararı verilmiştir)
7. Yerel Yönetimlerce çocuk ve gençler konusunda kalıcı politikalar belirlenerek, çocuk-genç
ve ailelerine rehberlik, danışmanlık hizmetleri ile sosyal-kültürel aktivitelerle psikolojik destek
lemelerin yapılacağı Gençlik Merkezlerinin belirlenen bölgelerde açılmasına ilişkin çalışmaların
ivedilikle başlatılması,
8. Sokakta yaşayan/çalışan çocuklar konusunda Belediyeler ve İl Özel İdarelerinin İllerde
yapılacak çalışmalara ekonomik destek verebilmeleri için bütçelerinde zorunlu ödenek ayırmaları
ve bu ödeneğin sadece sokak çocuklarına harcanması konusunda gerekli yasal düzenlemelerin
yapılması,
9. Yerci Yönetimler tarafından 2828 Sayılı Kanun kapsamı dışında kalan ve sokakta yaşayan
18 yaş üstü kadın ve erkeklere yönelik yemek ve öz bakım ile barınma ihtiyaçlarını giderebilecek
leri Açık Kapı Sistemi ile çalışan "Sığınma Evleri"nin açılmasına ilişkin düzenlemelerin yapılarak
hizmete başlanması,
10. Yerel Yönetimlerce kentin değişik bölgelerinde dilencilik yapan çocuk ve yetişkinlerin
dilenmesinin önlenmesine ilişkin Belediyelere ait birimler tarafından gerekli kontrol ve denetim-

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 829)

— 112lerin sürekli olarak yapılması ve buna göz yuman yerel yöneticiler hakkında zorlayıcı müey
yidelerin oluşturularak yasal düzenlemelerin yapılması,
11. Uçucu Madde bağımlılığına neden olan tiner, uhu, bally, içki ile tütün ve tütün mamulleri
ile nargile gibi keyif verici maddelerin 18 yaşın altındaki çocuklara satışının önlenmesine yönelik
gerekli yasal düzenlemelerin yapılarak belirlenen cezai yaptırımların uyarıya mahal verilmeden uy
gulanmasının sağlanması,
12. 18 yaş altında madde bağımlısı olan ve her türlü tıbbi ve psikolojik mesleki müdahaleye
rağmen olumlu sonuç elde edilemeyen çocukların Kapalı Sistem çalışan Tıbbi ve Psiko-Sosyal
rehabilitasyonlarının yapılabileceği alt yapıya sahip merkezlerde alınacak mahkeme kararına is
tinaden tedavi programına alınması, tedavi süresince çocuğun velayetinin aileden alınmasına ilişkin
yasal alt yapının hazırlanarak gerekli düzenlemelerin yapılması,
13. Madde bağımlısı çocuk ve gençlerin tıbbi ve psikolojik tedavilerinin yapılabilmesi için
Üniversite Hastanelerinde ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı İhtisas Hastanelerinde Tıbbi Rehabilitas
yon Merkezlerinin açılmasının zorunlu hale getirilmesi,
14. İllerde tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra Üniversitelerinde sokakta yaşayan/
çalışan çocuklar ile ilgili teorik ve pratik olarak geliştirilecek tüm çalışmalarda yer alması doğrul
tusunda kalıcı politikaların belirlenerek uygulamalara başlanması,
15. Adalet Bakanlığı'nca İllerde Çocuk Mahkemesi ve Aile Mahkemelerinin kurulmasına
yönelik gerekli alt yapı çalışmalarının tamamlanarak hizmete başlamasının sağlanması,
16. Ülke genelinde çocuk ıslahevlerinin sayısının artırılarak çocuk haklarına uygun koşullar
da ceza ve tutukluluk sürelerini geçirmelerinin sağlanarak, ceza süresi bitiminde Çocukların İzleme
Programına alınması ve gerekli takiplerinin yapılması,
17. Suç işlemiş ve suça bulaşmış çocukların yargılanması aşamasında çocuk ve ailelerinin reh
berlik ve danışmanlık alabileceği mahkemelerden bağımsız Danışma Kurullarının oluşturulması,
18. İlk kez suç işlemiş ya da suça bulaşmış çocukların rehabilitasyonu amacıyla işledikleri
suç türüne göre cezalandırılmaların yapılarak çocukların sosyal-psikolojik ve kültürel eğitimlerine
yönelik Sosyal Cezaların uygulanması konusunda gerekli düzenlemelerin yapılması, çocukların
gözetim memurları eşliğinde huzurevi, kreş, okullar, belediyeler ve kamu kurum ve kuruluşlarına
ait hayvanat bahçesi, park ve bahçeler gibi sosyal hizmet amaçlı kuruluşlarda çalışmalarının sağlan
ması,
19. İllerde sokak çocuklarının tespiti amacıyla vardiyalı olarak 24 saat hizmet verecek Gezici
Mobil Ekip'lerinin oluşturulması, Mobil Ekipte çalışacak meslek elemanlarına Çocuk ve Gençlik
Merkezlerinde aktif görev verilmemesi, Mobil Ekiplerin çocuk ve ailelere ayni ya da nakdi yardım
da bulunmaması,
20. Sokakta yaşayan/çalışan çocuklara hangi koşulda olursa olsun maddi yardımda bulunul
ması ve alış veriş yapılmasının çocuklar üzerinde yaratabileceği psikolojik tahribat ile ailelerin
çocukları bilinçli olarak kullanarak ihmal ve istismara neden olduklarına ilişkin yazılı ve görsel
basında toplumsal bilinci artırıcı programların düzenlenmesi,
21. Yazılı ve görsel basında sokakta yaşayan, maddeye ve suça bulaşmış çocuklarla sokakta
çalışan çocuklara ilişkin hazırlanacak programlar konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi
amacıyla alanında uzman kişilerin görüş ve önerilerine başvurulması zorunluluğunun getirilmesi,

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 829)

— 113 —
22. 2828 Sayılı Yasada "Korunmaya Muhtaç Çocuklarla ilgili olarak belirtilen Muhtaçlık ve
Korunma Kararlarına" ilişkin tanımlamaların yeniden değerlendirilerek ebeveynlerin sorumluluk
larının daha fazla arttırılması, cezai müeyyidelerin yeniden oluşturulması konusunda gerekli yasal
düzenlemenin yapılması,
23. Mahkum ve Özürlülere İstihdam konusunda yasayla tanınan kontenjan hakkının, Kapalı
Sistem Tedavi Merkezinde, Tıbbi ve Sosyal Rehabilitasyon sürecini başarıyla tamamladıklarını
belirten Kurul Raporunu ibra eden sokak çocuklarına da tanınması,
24. Ülkemizde sokakta yaşayan/çalışan çocuklar konusunun her geçen gün şiddetini arttırması
ve tehlikeli bir yapıya kavuşması, sokak çocukları alanında çalışan personelin can güvenliği teh
likesini ortaya çıkarmıştır. Bu sebeple, hayati tehlike altında sokak çalışması yapan Emniyet ve Jan
darma mensupları ile yine sokak çalışması faaliyeti içinde bulunan Sosyal Hizmet Personelinin
güvenli ve rahat bir şekilde çalışabilmeleri ve iş veriminin arttırılabilmesi amacıyla, özlük hakların
da yasal düzenlemelerin ivedilikle yapılması, bu görevde bulunanların maddi yönden güçlendiril
mesi ve kendilerinin can güvenliğini sağlayacak tedbirlerin alınması,
25. Sokakta yaşayan/çalışan çocuklar alanında ülke genelinde kamu kurum ve kuruluşlarıyla eş
güdüm içerisinde çalışılması için Bakanlıklar ve Genel Müdürlükler düzeyinde çalışmaların baş
latılması ve uygulamaya geçilmesi.
Antalya'da sokakta çalışan çocuk sayısındaki artışa bağlı olarak gecenin geç saatlerine kadar
sokakta kalan, zaman zaman sokağın tehlikeleri ile karşılaşan çocuklara hizmet vermek üzere kurul
muş olan çocuk ve gençlik merkezindeki faaliyetler güncelleştirilerek arttırılmıştır.
2000 ile 2004 yılları arasında merkezlerden 366 sokakta yaşayan çocuk yararlanmıştır. Sokak
ta yaşayan/çalışan çocuklarla evinden ilk kez kaçan ve henüz sokağın risk ve tehlikelerine maruz
kalmamış, sokakta yaşamanın getirdiği olumsuz alışkanlıkları edinmemiş, ailesine dönüşü sağ
lanabilecek 18 yaş altı çocukların sorununun çözümü amacıyla kısa süreli hizmet alabilecekleri bir
merkez olarak "İlk Adım İstasyonu" oluşturulmuş ve bugüne kadar 847 çocuk bu merkezden hiz
met almıştır.
Emniyet Çocuk Şubesi verilerine göre Antalya'da madde bağımlısı çocuk sayısı 2002 yılında
83, 2003 yılında 179 iken 2004 yılının ilk on bir ayında 180'e yükselmiştir. Sokakta yaşayan/çalışan
çocukların sayısı her geçen gün artmasına rağmen mala ve şahsa karşı işlenen suçlarda (alınan ted
birlere bağlı olarak) suçlarda düşüş olduğu gözlenmiştir. Bu çocuklar tarafından şahsa ve mala kar
şı işlenen suçlar 2002 yılında 128, 2003 yılında 164 iken, 2004 yılında 111'e düşmüştür.
Valiliğin brifing raporunun sunumu sonrasında Komisyon Başkanı Siirt Milletvekili Öner Ergenç komisyon çalışmaları hakkında bilgi vermiş, soruna yönelik genel bir değerlendirme yapmış
tır. Değerlendirmesinde yaşayan/çalışan çocukların toplumdan dışlanmaması gerektiğini, çocuk
ların korunma kararlarının geç alındığını ifade etmiştir.
Vali Alaaddin Yüksel, yetiştirme yurdunda kalan çocukların çoğunun ailesinin bulunduğuna
dikkat çekerek 2828 sayılı SHÇEK kanununda belirtilen "korunma tanımının" yeniden tanımlan
masının gerektiğini belirtmiştir. Yatılı okullardan sınav şartı olmadan bu çocuklara kontenjan veril
mesi ve ayrıca sınavsız işe alınmaları için özürlü ve hükümlülere verilen kontenjanlardan yararlanıl
ması gerektiğini belirtmiştir. Sosyal Hizmet Kurumlarında çok sık siyasi kadro değişimi olmasının
hizmeti olumsuz etkilediğini ve alanda çalışan personelin özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini
ifade etmiştir.
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Cumhuriyet Savcısı, Antalya'nın sıradan bir il olmadığını ve iklim koşulları gereği çocukların
sokakta kolay kalabildiklerini, "Kimlik ve İkamet Bildirme Kanunun" işletilmesi ve çocuk mah
kemelerinin ülke geneline yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etmiştir.
Akdeniz Üniversitesi Rektörü, üniversite bünyesinde "Sosyal Hizmetler Yüksekokulu"
bölümünü açmayı düşündüklerini ve bu konuda meclisten destek istediklerini belirtmiştir.
Antalya Barosu Başkanı, çocuk mahkemelerinin kurulmasının gerektiğini ve korunma kararı
beklemeden tedbir kararı verilebileceğini belirtmiştir. Özel İdare Yasasında adli yardımla ilgili
ödeneğin çocuk istismarı ve çocuk hakları ile ilgili kullanmayı da sağlayacak bir düzenlemenin ol
ması gerektiğini belirtmiştir.
Baro Çocuk Hakları Bölümünde görevli olan Avukat Hasibe Uysal, acil tedbir kararı
verilebileceğini, idari kararın çözüm üretmeyeceğini, çocuklarla ilgili tüm mekanizmaların yetersiz
olduğunu, 18 yaşın altında çocuklarla ilgili işlemlerde temsil sorunu yaşadıklarını, ailelerine
ulaşamadıklarını ve uluslararası sözleşmeler dayanak gösterilerek çocuklar kendilerine vekil
atayabilir hükmünün yasaya konulabileceğini ifade etmiştir.
Toplantı sonrasında Komisyon üyeleri ve görevlileri Güllük Çocuk ve Gençlik Merkezi, İlk
Adım İstasyonu, Umutevi Çocuk ve Gençlik Merkezlerinde incelemelerde bulunmuştur.
Akşam saat 20.00'den sonra çocuk ve gençlik merkezlerinden hizmet alan beş çocuğun
ailesinin ikametgahında incelemeler yapılmış ve genel sorunlar göç, işsizlik, çok çocukluluk, yok
sulluk ve göçe bağlı uyum sorunları olarak tespit edilmiştir.
16.12.2004 tarihinde saat 10.00'da Aksu Sevgi Köyü 80.Yıl Çocuk ve Gençlik Merkezi ve Jan
darma Çocuk Suçlarını Önleme Merkezi ziyaret edilmiştir. 14.30'da Valilik Özürlüler Merkezi
ziyaret edilmiş ve Komisyon Başkanı Siirt Milletvekili Öner Ergenç basın açıklaması yapmıştır.
7.3 04-08 Ocak 2005 Tarihli Komisyon İnceleme Çalışmaları (İstanbul)
Komisyon Başkanı Siirt Milletvekili Öner Ergenç, Konya Milletvekili Orhan Erdem, Diyar
bakır Milletvekili Ali İhsan Merdanoğlu, Eskişehir Milletvekili Mehmet Cevdet Selvi, İzmir Mil
letvekili Canan Arıtman ve Adana Milletvekili Recep Garip'ten oluşan Komisyon, 04.01.2005
tarihinde 19.00'da İstanbul iline hareket etmiştir. 05.01.2005 tarihinde saat 9.30'da İstanbul
Valiliğinde konuyla ilgili kurum temsilcilerinin de katıldığı toplantıda İstanbul Valisi Muammer
Güler, göç ve çarpık kentleşmenin toplumumuzun sosyal, kültürel ve ekonomik dengesini sarstığını,
kırdan kente gelen ailelerin sosyal, ekonomik ve kültürel sorunlar karşısında geleneksel davranış
biçimlerinden uzaklaştığını ifade etmiştir. Bu nitelikteki ailelerden topluma yansıyan en önemli
sonucun; ihmal edilen, dışlanan, terk, istismar edilen ve şiddete uğrayan çocuklar olduğunu belirt
miştir. Bu çocukların ya aileleri ya da çeşitli çıkar grupları tarafından sokakta çalıştırılarak sırtların
dan gelir elde edildiğini sonuçta da çocukların şiddet ve sevgisizlikten sokakta yaşamayı tercih eder
hale geldiklerini ifade etmiştir.
Bu çocukların, yaşadıkları tüm olumsuzlukları bastırma duygusuyla kısa süre içerisinde aradık
ları sevgiyi hayal dünyasında bulma umuduyla uçucu ve uyuşturucu maddelerin pençesine düştük
lerini, onlara sahip çıkılmadığı takdirde kaçınılmaz olarak gelecek için toplumsal bir tehlike haline
geleceğini, bu ciddi tehlikenin önlenmesi ve çocukların topluma, ailelerine ve kendilerine kazan
dırılmasını sağlamak amacıyla, 2000 yılından itibaren yapılan çeşitli inceleme ve araştırmalar
sonucunda geliştirilen Güvenlik Kararı, Proje, Uygulama Planı gibi rapor ve yasal metinlerle bir
tedbirler paketinin uygulanmaya başladığını vurgulamıştır. Söz konusu "Güvenlik Kararı" Ek-2'de
verilmektedir.
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Vali Yardımcısı Mehmet Seyman Valiliğin brifingini sunmuş ve bu brifıngte, "Sokakta
Yaşayan veya Çalıştırılan Çocukların Korunması Suretiyle Kamu Esenliğinin Sağlanması ile ilgili
2000/1 Sayılı Güvenlik Kararı" nın 19 Ağustos 2000 tarih ve 24145 Sayılı Resmi Gazete de yayın
lanarak yürürlüğe girdiğini, bu Güvenlik Kararı doğrultusunda, "Sokakta Yaşayan veya Çalıştırılan
Çocukların Korunması Projesi" nin uygulanmaya başlandığını, uygulama esaslarının "Uygulama
Planı ve Talimatı" ile düzenlendiğini, proje uygulama sürecinde tespit edilen ihtiyaçlar ve İçişleri
Bakanlığı'nın Emirleri doğrultusunda geliştirilen "İstanbul İlinde Ticari Cinsel Sömürüye Maruz
Kalan Kız Çocuklarının Korunması Projesi" nin yürürlüğe konularak sorunla mücadele alanının
genişletildiğini ifade etmiştir. Valilikçe, bir yandan araştırma ve sorunun tahlil ve tespiti ile geliş
tirilen projeler uygulanırken diğer yandan da projelerde öngörülen fiziki yapılanma ve kurumlaşma
da hızla gerçekleştirilerek, bu alanda hizmet veren kuruluş sayısının 2'den 10'a çıkarıldığını, genel
bütçe veya Genel Müdürlük bütçe imkanları ile karşılanamayan her türlü hizmet ihtiyacının büyük
ölçüde İstanbul Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İstanbul Çocukları Vakfı, Sivil
Toplum Kuruluşları ile işbirliği ve Gönüllü Kuruluşların desteği ile karşılandığını belirtmiştir.
Sokakta yaşayan/çalışan çocukların korunması çalışmaları sürdürülürken her ne kadar bütünüyle bu
çocuklarla ilgili olmasa da bir başka önemli sosyal tehlikenin de suça karıştırılan çocuklar olduğu
belirtilmiştir. Ek-3'de İstanbul'da sokakta yaşayan/çalışan çocuklar ve ailelerine ilişkin sosyodemografık özellikler verilmektedir.
İstanbul'da sokakta yaşayan/çalıştırılan çocuklar sorununun çözümüne yönelik olarak görev
verilen kamu kurum ve kuruluşlarının fiziki yapılanması donanım, personel durumu ve gerçekleş
tirilen çalışmalar aşağıda özetlenmiştir
Sağlık Bakanlığına Bağlı Merkezler: Sağlık Bakanlığına bağlı, kapasitesi 12 kişi olan
UMATEM 1 ve kapasitesi 40 kişi olan UMATEM 2.
Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kuruluşlar: 50 kişi kapasiteli Vakıfbank Umut Çocukları
İlköğretim Okulu.
Yerel Yönetime Bağlı Merkezler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sokak Çocukları Meslek
Edindirme Merkezi (mevcut 58 kişi, kapasite 60 kişi).
Jandarma ve Emniyet Müdürlüğüne Bağlı Merkezler: 16 kişi kapasiteli Emniyet Çocuk
Şube Müdürlüğü ve 12 kişi kapasiteli Bahçeşehir Jandarma Çocuk Merkezi.
SHÇEK'e Bağlı Merkezler:
Kapasite
Kuruluşun Adı

Sokakta Yaşayan

Sokakta Çalıştırılan

1 - Ayvansaray Çocuk ve Gençlik Merkezi

20

20

2- Küçükbakkalköy Çocuk ve Gençlik Merkezi

18

0

3- Yeldeğirmeni Çocuk ve Gençlik Merkezi

40

0

4- Florya Çocuk ve Gençlik Merkezi

30

0

5- Beyoğlu 75. Yıl Çocuk ve Gençlik Merkezi

40

200

6- Ağaçlı Çocuk ve Gençlik Merkezi

40

40

7-Taksim Çocuk ve Gençlik Merkezi

15

0

8- 80 Yıl Çocuk ve Gençlik Merkezi

30

0

TOPLAM

233

260
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-116Bu merkezlerden hizmet alan çocukların aylık maliyetinin 944.066.964 TL olduğu belirtilmiş
tir. Bu merkezler aracılığı ile 2000 yılından bugüne sokakta yaşayan toplam 2655 çocuğa 16.816 iş
lem yapılmıştır. Bunlardan 1311 çocuk ailesine teslim edilmiş, 112 çocuk yurt ve yuvaya yerleştiril
miş, 103 çocuk sokakta risk oluşturmakta, 274'ü çeşitli nedenlerle suça karışmıştır. 242 çocuk ise
şu an çocuk ve gençlik merkezlerinde kalmaktadır. 22 çocuğun ise UMATEM'de tedavisi devam
etmektedir. İl Emniyet Müdürlüğünün 2002-2004 yılları arasındaki kayıtlarına göre sokakta
yaşayan ve madde kullanan çocuk sayısı 381, sokakta yaşayıp madde kullanmayan çocuk ise 71
olarak tespit edilmiştir. Bu çocukların %51.1 'i parçalanmış aileden gelmekte, %42'si İstanbul dışın
da ikamet etmekte ve %55.4'ü Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesinden göç etmektedir. Çocuk
ların sokağa çıkma yaşı 5-9 yaş aralığında %10.5, 10-15 yaş aralığında ise %68.8'dir. Bu çocukların
%39.7'si ilkokul ara sınıftan terk, %15.7'si ise hiç okula devam etmemiştir, %35.3'ü madde kullan
makta ve %64.7'ise madde kullanmamaktadır. Bunların %75.3'ü sigara kullanmaktadır. Bu çocuk
ların %92.6 sı erkek çocuklardır. Sokakta yaşayan kız çocuğu oranı ise %7.4'dür.
2000/1 Sayılı Güvenlik Kararı uyarınca sokakta çalıştırılan çocuklar hakkında muhafaza altına
alma işlemi yapılan çocuk sayısının 5206 olduğu ve bu çocuklar hakkında 8977 kez işlem yapıldığı
belirtilmiştir. Bu çocukların 8583 defa ailesine teslim edildiği, 658 aile hakkında suç duyurusunda
bulunulduğu, 116 ailenin ceza aldığı, 300 ailenin davasının devam ettiği belirtilmiştir.
Sokakta yaşayan çocukların öncelikli olarak Ayvansaray ve Küçükbakkalköy Çocuk ve Gençlik
Merkezleri bünyesinde oluşturulan sokak çalışması ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi
elemanlarınca sokakta muhafaza altına alındığı, bu merkezlere getirildiği ve belirli bir süre (15-45
gün) burada kalan çocukların yaş ve eğitim durumları dikkate alınarak meslek edindirmeye uygun
olanların Ağaçlı Çocuk ve Gençlik Merkezine, eğitim olanaklarından faydalanabileceklerin Yeldeğirmeni ve Florya Çocuk ve Gençlik Merkezleri ile Vakıfbank Umut Çocukları İlköğretim
Okuluna sevk edildiği belirtilmiştir. Aynı zamanda madde bağımlılığı tedavisi için tüm bu merkez
lerden Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları bünyesinde kurulan UMATEM'e de sevk işlemlerinin
yapıldığı belirtilmiştir. Çocuk ve Gençlik Merkezlerinden bir çok kez hizmet almış olmasına rağmen,
sokakta yaşamaya devam eden ve kronik düzeyde madde bağımlısı olup kendisi ve çevresi için
potansiyel tehlike oluşturan 103 çocuğun tespitinin yapıldığı, bu tespite bağlı olarak Valilik Talimatı
uyarınca belirlenen çocuklarla ilgili mahkeme kararına esas olmak üzere raporlar hazırlandığı, Bakır
köy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi bünyesinde kurulan 40 kapasiteli tedavi merkezinde kapalı
ünitede tedaviye tabi tutulmalarına yönelik çalışmalara ağırlık verildiği ifade edilmiştir.
İstanbul'da sokakta yaşayan çocukların ağırlıklı olarak Taksim, Eminönü, Bakırköy, Kadıköy,
Bostancı, Üsküdar, Şişli ve Fatih bölgelerinde yaşadıkları ifade edilmiştir.
Vali Yardımcısının sunumundan sonra İstanbul Valisi Muammer Güler, çocukların organize suç
örgütleri tarafından kapkaç suçunda kullanıldığını ve polisiye tedbirlerle çözüm üretilemediğine
dikkat çekmiştir. Aynı zamanda değişik kurumların bu alanda yaptığı çalışmaların parça parça ol
duğunu, koordinasyon eksikliğini ve yerel yönetimlerin konuya daha duyarlı olması gerektiğini vur
gulamıştır.
Komisyon Başkanı Siirt Milletvekili Öner Ergenç ise koordinasyon eksikliğini, koordinasyonu
sağlayacak muhatap bir kurumun bulunmadığını, yerel bazda valilik, belediye, sivil toplum kuruluş
larının da bulunduğu bir çalışmanın oluşturulması gerektiğini belirtmiştir. Bu alanda veri tabanının
oluşmadığına ve soruna toplumun bütün katmanlarının sahip çıkması gerektiği belirtilmiştir.
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Bakırköy Kaymakamı ise ilçelerde çocuk mahkemelerinin yetersizliğine, dava sayısının faz
lalığına dikkat çekerek bu mahkemelerin artırılmasının gerekliliğini vurgulamıştır. Sokaktan
alınarak ailesine teslim edilen çocukların %80'inin tekrar sokağa döndüklerini, bu çocukların
velayetinin aileden alınmasına, rehber aile çalışmasının ve bu çocukların okullardaki başarısızlığına
dikkat çekerek alternatif okul modelinin oluşturulması gerektiğini ifade etmiştir.
5.1.2004 tarihinde saat 14.30'da Taksim Rotary Çocuk Evinde sivil toplum kuruluşlarının ve
üniversite temsilcilerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirilmiştir.Yapılan toplantıda, alana yönelik
çalışmaları bulunan Mimar Sinan Üniversitesi öğretim üyesi Prof Dr. Esin Küntay, bu sorunun ül
kemizde 1980'li yıllara dayandığını, küreselleşmenin etkisinin olduğunu, eğitici eğitimine ihtiyaç
olduğunu, eğitim alan kişilerin farklı alanlara kaydırılmamasının gerektiğini ve uzmanlaşmanın
önemini vurgulamıştır. Ayrıca sosyal hizmetlerin en önemli sorununun izleme mekanizmasının
yetersizliği olduğunu ifade etmiştir.
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Sekreteri Nur Gerçel, çocuklara eğitim boyutunda
destek olduklarını, tedbir kararı alınan çocukların teslim edileceği birimlerin oluşturulmadığını, bu
alanda STK'lara da yetki verilmesi gerektiğini belirtmiştir.
Sokak Çocukları Gönüllüleri Derneği Başkanı Yusuf Ahmet Kulca, mevcut yasada çocukların
18 yaşına kadar korunduğunu, gençlik koruma kanununun çıkarılmasının gerekliliğini, 2828 sayılı
yasadaki 20 yaşına kadar "uzatılabilir" kavramının "uzatılmalıdır" şeklinde düzeltilmesini,
cezaevine düşen madde bağımlısı çocukların Adalet Bakanlığı tarafından zorunlu olarak tedavi edil
mesini, madde bağımlısı gençlerin askere alındığında askerlik süresince zorunlu tedaviye alın
masını, siyasi nedenlerle yurt müdürlerinin sık sık değiştirilmemesini, ilçelerde kontrolün sağlan
ması için ilçe belediye başkanı ve kaymakamların tedbir almasını, riskli aile ve çocuklar için prog
ram geliştirilmesini, evlilik öncesi eşlerin eğitimden geçmesinin önemini ifade etmiştir.
Türkiye Sokak Çocukları Vakfı Başkanı Doç. Dr. Gökhan Oral, Sosyal Hizmet Sisteminde yeni
yasa ve yönetmeliklere ihtiyaç olduğunu, Vakıfbank İlköğretim Okulu modeli gibi barınma ve
eğitimin bir arada verildiği projelerin yaygınlaştırılmasının gerekli olduğunu, temel eğitime kazan
dırılmadan sokakta yaşayan ve çalışan çocukların topluma kazandırılmasının mümkün olmadığını
ifade etmiştir.
Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bengi Semerci, İstanbul Valiliğinde sokak çocuk
ları ile ilgili gönüllü çalışmaları olduğunu, Siirt, Batman, Diyarbakır ve benzeri illerde sokak çocuk
larının çok yoğun olduğunu, sorunun kaynağında çözümlenmesi gerektiğini, Bakanlıklar arasında
eşgüdümün sağlanamadığını, öğretim dönemi haricinde okulların aile eğitimi için kullanılması
gerektiğini, Sağlık Bakanlığının tedavi olmak istemeyen çocukları zorunlu tedavi sistemine alması
gerektiğini, eğitici eğitiminin önemini, yuva ve yurt sisteminin sağlıklı olmadığını, çocuk köy
lerinin oluşturulması gerektiğini, çocuk ıslahevlerinin yetersiz olduğunu, basını olumlu yönlendir
menin önemini belirtmiştir. Lions Kulüpleri Derneği Sokak Çocukları Komite Başkanı, gönüllü
çalışmaların çocuklara zarar vermeden yapılmasını, eğitici eğitiminin önemini, çocuklara verilen
eğitimin toplumun örf, adet ve ananelere uygun olması gerektiğini belirtmiştir.
Sokak Çocukları Rehabilitasyon Derneği II. Başkanı Tansel Gezer, SHÇEK'in mevcut sis
teminin hantallaştığını, gönüllü çalışma görev tanımının yapılması gerektiğini, STK'ların sadece
kaynak aktaran birimler olarak görüldüğünü, Alo 183 Kadın ve Çocuk hattının tekrar İstanbul'a
alınması gerektiğini ifade etmiştir.
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5.1.2005 tarihinde saat 20.00'de Komisyon üyeleri ve görevlileri, Büyükşehir Belediye
Başkanı, Bağcılar, Tuzla, Pendik, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Bahçelievler ve Üsküdar ilçe
belediye başkanlarının katıldığı bir toplantı yapılmıştır. Toplantıda Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Topbaş, aile eğitiminin önemini, tekli eğitim sistemine geçilmesine yönelik dersliklerin ar
tırılmasını, yerel yönetimlerin sosyal aktivite merkezlerinin yapımına ağırlık vermesi gerektiğini,
sosyal yardımlarla ailelerin desteklenmesi gerektiğini, uluslararası bir sempozyumun yapılmasını
ve hizmetlerin tek elden yürütülmesinin önemini ifade etmiştir. İlçe Belediye başkanları ise bu alana
yönelik çalışmalarını yapmakta yasal engellerin bulunduğunu, çalışmalarını önleyici hizmet
boyutunda sosyal yardım, eğitim yardımı, burs, sosyal aktivite alanlarında yoğunlaştırdıklarını ve
hizmetlerin tek elden yürütülmesinin önemini ifade etmişlerdir.
Komisyon Başkanı Siirt Milletvekili Öner Ergenç, sorunun küçük ölçeklerde ilçelerde çözüm
lenmesi için ilçe belediye başkanlarının ve kaymakamların öncülüğünde gerekli tedbirlerin alın
masını, Brezilya örneğine dikkat çekerek, sorunun yerinden çözümlenmesini önermiştir.
6.1.2005 tarihinde Kadıköy Yel Değirmeni Çocuk ve Gençlik Merkezi, Vakıfbank Umut
Çocukları İlköğretim Okulu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sokak Çocukları Meslek Edindirme
Merkezi, Emniyet Çocuk Şube Müdürlüğü ve Üsküdar Belediyesi Özürlüler Merkezinde in
celemeler yapılmıştır. Ayrıca Üsküdar Belediye Başkanlığında sokakta yaşayan/çalışan çocuklara
yönelik planlanan projenin sunumu yapılmıştır. 22.00-01.00 saatleri arasında Emniyet Çocuk
Şubesi ve Sosyal Hizmet ekibinin yaptığı sokak çalışmasına katılım sağlanmıştır.
7.1.2005 tarihinde Florya Çocuk ve Gençlik Merkezi, Umut Çocukları Derneği Çocuk Mer
kezi, UMATEM, Ayvansaray İlk Adım İstasyonu, Bahçelievler 80.Yıl Çocuk ve Gençlik Merkezi,
Ağaçlı Çocuk ve Gençlik Merkezlerinde incelemelerde bulunulmuştur. Akşam saat 17.00'de
Beyoğlu Güzelleştirme Derneğinin düzenlediği toplantıya iştirak edilmiştir.
6.1.2005 ve 7.1.2005 tarihlerinde kuruluşlarda yapılan incelemelerde kurum yöneticilerinin ve
alanda çalışan meslek elemanlarının genel olarak ifade ettiği sorunlar ve önerileri şunlardır;
• Bu alanda çalışan gönüllülerin ve personelin hizmet içi eğitimden geçmesinin gerektiği,
• Çocukların yalnız başlarına seyahat etmesinin önlenmesi ve otogarlarda denetimin artırıl
ması gerektiği,
• Rehberlik Araştırma Merkezlerinin işlevsel hale getirilmesi gerektiği,
• Hizmette standardizasyona ihtiyaç olduğu,
• Halk Eğitim I ve II kademe kurslarının 8 yıllık ilköğretim sistemini kapsayacak şekilde
düzenlenmesi gerektiği,
• Madde bağımlısı çocuklar ile madde bağımlısı olmayan çocukların farklı mekanlarda barın
dırılması gerektiği,
• Millî Eğitim Bakanlığı Çıraklık Eğitim Mevzuatının özel durumu olan çocuklara göre
yeniden düzenlenmesi gerektiği,
• Madde bağımlılığı tedavisi için tedavi olmak istemeyenlere yönelik zorunlu kapalı tedavi
ünitelerine ihtiyaç bulunduğu,
• Suça karışmış çocukların teslim edileceği sosyal rehabilitasyon merkezlerinin bulunmadığı.
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6.1.2005 tarihinde 22.00-01.00 saatleri arasında Emniyet Çocuk Şube Müdürlüğü ve Sosyal
Hizmet ekibinin ortak yaptığı sokak çalışmasına Komisyon Başkanı Siirt Milletvekili Öner Ergenç,
Konya Milletvekili Orhan Erdem, sosyal hizmet uzmanları Ayhan Kahraman, Emin Eraslan ve Özcan Kars eşlik etmiştir. Yapılan çalışmada sokakta yaşayan çocukların yoğun olarak bulundukları
merkezler, eski terk binalar, köprü altları, çocukların mekan olarak kullandıkları bölgeler taranmış
fakat kamuoyunda belirtilen çok sayıda çocuğa rastlanmamıştır. Çalışmada sokakta yaşayan
5 çocuk tespit edilmiştir. Bunlardan ikisi ailesine, ikisi ise ilk adım istasyonuna teslim edilmiştir. Bir
çocuk ise merkezlere gelmeye ikna edilememiştir.
8.1.2005 tarihinde saat 10.00'da Komisyon Başkanı Siirt Milletvekili Öner Ergenç, Komis
yonun İstanbul ilinde yapmış olduğu çalışmaları değerlendiren bir basın açıklaması yapmıştır.
7.4 1-6 Şubat 2005 Tarihli Komisyon İnceleme Çalışmaları (Diyarbakır, Şanlıurfa,
Adana ve Mersin)
Diyarbakır
Komisyon Başkanı Siirt Milletvekili Öner Ergenç, Konya Milletvekili Orhan Erdem, Diyar
bakır Milletvekili Ali İhsan Merdanoğlu ve komisyon uzmanları, 1.2.2005 tarihinde saat 10.00'da
Diyarbakır iline hareket etmiştir. Diyarbakır'da valilik ziyareti ile başlayan çalışmalara saat
14.00'den sonra 75.Yıl Çocuk ve Gençlik Merkezi, Fatih Paşa Okuma Salonu ve Büyükşehir
Belediyesi Çamaşır Yıkama Salonunda yapılan incelemelerle devam edilmiştir.
75.Yıl Çocuk ve Gençlik Merkezinde görevli yöneticiler ve meslek elemanları ile yapılan
görüşmede, 701 kayıtlı çocuk olduğu, bu çocukların %90'ımn okula gittiği, çocuklara ve ailelerine
yönelik gündüzlü hizmet verildiği öğrenilmiştir. Yetkililer, sokakta 20.000 civarında çalışan çocuk
olduğunu, merkezlerinin cazibe merkezi haline geldiğini, tek başlarına hizmette yetersiz kaldık
larını ifade etmişlerdir. Yeni çocuk ve gençlik merkezlerinin açılmasını, mevcut hizmetler içerisin
de meslek elemanı sayısının yeterli hale getirilmesini ve kurumlar arasında işbirliği ve desteğin
sağlanmasını önermişlerdir.
Fatih Paşa Okuma Salonu yetkilileri, çocuklara yönelik etüd uygulamaları ve eğitim kursları
verdiklerini ifade etmiştir.
Büyükşehir Belediyesi Çamaşır Yıkama Salonu yetkilileri, bu uygulama ile yoksul ailelere kat
kıda bulunduklarını, çamaşır yıkama esnasında da annelere yönelik eğitim çalışmaları yaptıklarını
belirtmiştir.
Saat 16.00'da Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya; komisyon üyeleri, ilgili vali yar
dımcısı, kurumların il müdürleri, meslek odaları başkanları, sivil toplum örgütü ve üniversiteden
temsilciler katılmıştır. Toplantıda öncelikle valiliğin brifingi sunulmuştur. Brifingde sokakta risk al
tında bulunan çocuklar ve ailelerine yönelik hazırlanan projeden ve mevcut hizmetlerden bahsedil
miştir. Projenin; 2 çocuk ve gençlik merkezinin, 3 ilk adım istasyonunun, 3 mobil ekibin, 3 toplum
merkezinin ve 1 UMATEM'in açılmasını öngördüğü ifade edilmiştir. Toplantıda sokakta
yaşayan/çalışan çocuklar sorununun genel nedenleri olarak; göç, hızlı artan nüfus, ekonomik sorun
lar dile getirilmiş ve şu ana kadar tek çözüm olarak görülen göçün engellenmesi ve köye dönüş
projeleri ile zaman kaybedildiği belirtilmiştir. Diyarbakır'da 20.000 civarında sokakta çalışan çocuk
olduğu, sokakta yaşayan ve madde bağımlısı çocuğun yok denecek kadar az olduğu ifade edilmiştir.
Toplantıda sorunlar genel olarak; bu alanda çalışan meslek elemanının yetersiz olması, sokak
ta çalışma yaşının 5 yaşa kadar düşmesi, çöp toplayan çocuk sayısının artması, sokakta
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yaşayan/çalışan çocuklar sorununun hiçbir kurum tarafından sahiplenilmemesi, UMATEM'ler ile
ilgili hazırlanan yönetmelikte çalıştırılacak personel ile ilgili ağır hükümlerin bulunması, kırdaki
üretim ilişkisi ile kentteki üretim ilişkisi arasında uyum problemi olması ve işsizlik olarak ifade
edilmiştir. Yine aynı toplantıda, kamu kurumlarının ve sivil toplum örgütlerinin koordinasyonunun
sağlanması, üretim ilişkilerinin koordine edilmesi, sokakta çalışan çocukların annelerinin eğitimi ve
istihdamına yönelik tedbirlerin alınması, bölgeler arası kalkınmadaki farklılığın ortadan kaldırıl
ması, sermayenin batıya göçünün engellenmesi, yatırımın teşvik edilmesi, istihdam garantili mes
lek edindirme çalışmasının yapılması, kadın istihdamını teşvik edici sigorta, vergi indirimi yapıl
ması ve medyanın eğitici yayınlara yer vermesi gibi çözümler öngörülmüştür.
Şanlıurfa
Şanlıurfa ilindeki çalışmalar 2.2.2005 tarihinde saat 13.30 da valilik toplantı salonunda düzen
lenen toplantı ile başlamıştır. Toplantıya, Komisyon Başkanı Siirt Milletvekili Öner Ergenç, Konya
Milletvekili Orhan Erdem, Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl, Şanlıurfa Valisi, ilgili vali yardım
cısı, kamu kurumlarının il müdürleri, belediyeler, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve meslek
odaları temsilcileri katılmıştır.
Valiliğin brifinginde, sokakta yaşayan/çalışan çocuklar sorununun temel nedenleri olarak hızlı
nüfus artışı, göç ve yoksulluk vurgulanmıştır. 2000 yılı nüfus sayımına göre Türkiye'nin nüfus ar
tış oranı %18.3 iken bu oranın Şanlıurfa'da %36.6 olduğu, Türkiye'nin işsizlik oranı %8.9 iken bu
oranın Şanlıurfa'da % 14.5 olduğu, Şanlıurfa'da kadınların %48'inin erkeklerin de %18'inin
okuma-yazma bilmediği ifade edilmiştir. Sokakta çalışan çocukların 1200-1500 civarında ol
duğunun tahmin edildiği, kesin bir sayının olmadığı ancak 2004 yılı itibari ile Şanlıurfa Çocuk ve
Gençlik Merkezinden hizmet alan çocuk sayısının 580 civarında, emniyet verilerine göre de 50
çocuğun madde bağımlısı olduğu, kayıt altına alınmayan madde bağımlısı çocukların ise tahminen
25 civarında olduğu belirtilmiştir. İlde 1 çocuk ve gençlik merkezi bulunduğu ve bu merkezin per
sonel, fiziki koşullar, araç, gereç ve donanım açısından yetersiz olduğu vurgulanmıştır. İlde
UMATEM'in bulunmadığı, madde bağımlısı çocukların Çukurova Üniversitesi Balcalı Ruh Sağlığı
ve Hastalıkları Hastanesine sevk edildiği belirtilmiştir. Çözüm önerisi olarak, yeni çocuk ve genç
lik merkezleri ve toplum merkezlerinin açılmasını ve bu çocukların YİBOTardan yararlandırıl
masını önermişlerdir. Sokakta çalışan 750 çocuğun ailesine emniyet çocuk şubesinin tebligat yap
tığını, alınan tedbirlerle 2003-2004 yılları arasında çocuk suçluluğunda %40 ve çocuklara karşı iş
lenen suçlarda ise %56 oranında azalma olduğu belirtilmiştir. Madde bağımlısı çocukların
tamamına yakınının bally kullandığı ifade edilmiştir. Emniyet Çocuk Şube Müdürlüğü sokakta
çalışan çocuklara yönelik "Sinema Şenlikleri Projesi" ile iki yılda 20.000 çocuğa polis evi sinema
salonunda film izlettiklerini, "Turizm Gönüllüsü Projesi" ile 50 çocuğa turizm dersi vererek turizm
rehberi olmalarını sağladıklarını, "Semt Sahaları Projesi" ile çeşitli semtlerde futbol ve basketbol
sahaları yaparak sporcu polislerle 1000 çocuğun spor yapmasını sağladıklarını ve "Dalgıçlık Kursu
Projesi" ile de 46 erkek ve 4 kız çocuğa dalgıçlık kursu verdiklerini ifade etmişlerdir. Bu projeler
ile çocukların sokaktan ve suçtan uzak kalmalarına yardımcı olduklarını belirtmişlerdir.
Harran Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zuhal Karahan Kara, sokak çocuğu
üretebilecek risk durumdaki ailelerin profilinin belirlenmesi ve bölge haritasının çıkartılması gerek
tiğini ifade etmiştir.
Şanlıurfa Valisi Şemsettin Uzun, sokakta yaşayan/çalışan çocuklar sorununun çözüme kavuş
turulabilmesi için aile planlamasının etkin bir şekilde yapılması gerektiğini ve bu konuda ailelerin
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eğitiminin önemini vurgulamıştır. 2004 yılı içerisinde 76.000 yeni doğmuş bebeğin nüfusa kay
dedildiğine dikkat çekmiş ve ilinde 5000 yeni dersliğe ihtiyaç olduğunu ifade etmiştir. Göçün ön
lenmesi ve GAP projesinin acilen bitirilmesi gerektiğini, bu projenin istihdamı artırarak işsizliği
azaltacağını ve sokakta yaşayan/çalışan çocuklar sorununun çözümünde önemli bir etki oluş
turacağını belirtmiştir.
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülender Açanal ise, sokakta yaşayan madde bağımlısı
çocuklara yönelik 20 yatak kapasiteli rehabilitasyon merkezi açmayı planladıklarını ve bu merkez
de çocuk bilgi ağı oluşturmayı düşündüklerini ifade etmiştir.
Millî Eğitim Müdürü, sokak çocukları ile ilgili eğitim projesi hazırladıklarını, bu projede
okuma-yazma ve meslek edindirme kurslarını planladıklarını belirtmiştir.
Toplantıdan sonra çocuk ve gençlik merkezinde, Emniyet Çocuk Şubesinin futbol ve basketbol
sahalarında, Emniyet Çocuk Şube Müdürlüğünde incelemelerde bulunulmuştur. Şubede madde
bağımlısı 2 çocukla maddelerin çocuklar tarafından kullanımının nasıl önleneceği ile ilgili bilgi alış
verişinde bulunulmuştur. Çocuklar bu maddelerin (bally) büyük kutularda satılmasını ve çocuklara
satışının yasaklanmasını önermiştir.
3.2.2005 tarihinde Emniyet Çocuk Şubesinin düzenlediği sokakta çalışan çocukların tiyatro
gösterimi izlenmiş ve turizm gönüllüsü çocuklarla alan çalışması yapılmıştır.
Adana
4.1.2005 tarihinde saat 9.30'da valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Komisyon
Başkanı Siirt Milletvekili Öner Ergenç, Konya Milletvekili Orhan Erdem, Trabzon Milletvekili
Cevdet Erdöl, Adana Milletvekili Recep Garip, Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur, Adana Valisi,
ilgili vali yardımcısı, ilçe kaymakamları, kamu kurumlarının il müdürleri, sivil toplum örgütü ve
üniversite temsilcileri katılmıştır.
Brifingde, kent merkezinde yaşayan nüfusun %41'inin (468.463) 18 yaşın altında olduğu, ar
tan nüfusun ekonomik ve sosyal sorunları da beraberinde getirdiği, eşler arası anlaşmazlık, ihmal,
hastalık, kötü alışkanlık, yoksulluk, terk ve benzeri nedenlerle çocukların sokakta yaşadığı ve suça
yöneldiği vurgulanmıştır. 2001-2004 yılları arasında emniyet kayıtlarına göre 3094 çocuğun sokak
ta çalıştığı, emniyetin belirli bölgelerde uygulama yapması nedeniyle bu sayının daha fazla
olabileceği belirtilmiştir. Bu çocukların büyük bir bölümünün kağıt toplama, satış yapma ve ayak
kabı boyacılığı işleri ile uğraştığı, 2004 yılı itibari ile kayıt altına alınan sokakta çalışan çocuk
sayısının 623 olduğu ifade edilmiştir. Bu çocukların %66'sının ilköğretime devam ettiği ancak
%22'sinin ilköğretimi terk ettiği, doğum yerlerinin Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Siirt, Bitlis, Bat
man ve Adana'da yoğunlaştığı belirtilmiştir. İlde SHÇEK'e bağlı 3 toplum merkezi, 2 çocuk ve
gençlik merkezi ve 1 aile danışma merkezi bulunduğu, 75. Yıl Çocuk ve Gençlik Merkezi tarafın
dan 2000 yılından bugüne kadar sokakta çalışan 2610 çocuğa hizmet verildiği ve merkezin sokak
ta çalışan çocuklara yönelik olarak gündüzlü hizmet verdiği belirtilmiştir. Adana ilinde sokakta
yaşayan çocuk bulunmamakla birlikte yaz aylarında bazı çocukların ailelerinin yanına gitmeyerek
sokakta yaşadıkları ifade edilmiştir. Emniyet kayıtlarına göre 97 çocuğun madde bağımlısı olduğu,
ve bu çocukların Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde tedavi edildiği öğrenilmiştir. Emniyet
verilerine göre 2004 yılında 2869 çocuğun suça karıştığı, suça yönelen çocukların %60'ının
ailesinin işsiz olduğu ve %98'inin ailesi ile birlikte yaşadığı ifade edilmiştir.
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Adana Valiliği; belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile
7 ayrı proje geliştirdiklerini belirtmiştir.
Seyhan Belediyesi, "Kurttepe Madde Bağımlısı Çocukların Rehabilitasyonu Projesi" ile bu
çocukların rehabilitasyonu için merkez inşasına başlamak üzere olduklarını ifade etmiştir. Toplantı
sonrası proje hakkında bilgi almak için Seyhan Belediyesi ziyaret edilmiştir. 75.Yıl Çocuk ve Genç
lik Merkezi ziyaret edilerek çalışmalar hakkında bilgi alınmış ve çocuklarla bilgi alışverişinde
bulunulmuştur.
Adana Sokak Çocukları Derneği Merkezi ziyaret edilerek çalışmalar hakkında bilgi alınmıştır.
SHÇEK İl Müdürlüğüne bağlı istismara uğramış kız çocuklarının bakım ve rehabilitasyonunun sağ
landığı "Oğuz Kağan Koksal Çocuk ve Gençlik Merkezi" ziyaret edilerek çalışmalar hakkında bil
gi alınmış ve çocuklarla sohbet edilmiştir.
Saat 17.30'da Adana Valiliği SHÇEK İl Müdürlüğü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Emniyet
Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Üniversitesi ve Sokak Çocukları Derneğinin işbirliği
ile düzenlenen "Sokak Ligi Projesi" kapsamında düzenlenen futbol turnuvasının açılışına katılım
sağlanmıştır. Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ziyaret edilerek çalışmalar hakkında bilgi alınmış
ve sokakta yaşayan çocukların sayısının tespiti istenmiştir. 5.2.2005 tarihinde Büyükşehir
Belediyesinin Yedi Pınar Engelliler Parkı gezilerek çalışmalar hakkında bilgi alınmıştır.
Mersin
5.2.2005 tarihinde Komisyon Başkanı Siirt Milletvekili Öner Ergenç, Konya Milletvekili Or
han Erdem ve komisyon görevlileri Mersin ilinde incelemelerde bulunmuştur. Saat 12.30'da Polis
Evinde Mersin Valisi, kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri, STK ve Üniversite temsil
cilerinin katıldığı toplantıda brifing alınmıştır. Brifingde öncelikle ilin demografik yapısı, ekonomik
durumu hakkında bilgi verilmiştir. İlde 2 toplum merkezi ve 1 çocuk ve gençlik merkezinin bulun
duğu belirtilmiştir. Mersinde yoğun göç sonucu artan işsizlik ve yaşanan yoksulluk nedeniyle
ailelerin çocuklarını sokakta çalıştırdığı, bu çocukların bir kısmının zamanla uçucu madde kullan
maya ve sokakta yaşamaya başladığı vurgulanmıştır. Mersin ilinde 3000 civarında sokakta çalışan
çocuk olduğunun tahmin edilmekle birlikte çocuk ve gençlik merkezinin çalışmaları sonucunda
sokakta yaşayan/çalışan 989 çocuk tespit edilmiştir. Bunların %10'unun sokakta yaşadığı, 161 'inin
18 yaşın üzerinde olduğu, 102 çocuğun ise madde bağımlısı olduğu belirtilmiştir. Toplantıda ilçe
belediyeleri, proje bazında toplum merkezleri ve çocuk ve gençlik merkezlerinin açılmasına yar
dımcı olacaklarını ifade etmişlerdir. Mersin Çocuk ve Gençlik Merkezinde incelemelerde bulunarak
inceleme çalışmaları tamamlanmıştır.
7.5

15-16 Şubat 2005 Tarihli Komisyon İnceleme Çalışmaları (Ankara)

15.2.2005 tarihinde, Komisyon Başkanı Siirt Milletvekili Öner Ergenç, Konya Milletvekili Or
han Erdem, Diyarbakır Milletvekili Ali İhsan Merdanoğlu, Eskişehir Milletvekili Mehmet Cevdet
Selvi, Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl, Adana Milletvekili Recep Garip, İzmir Milletvekili Ser
pil Yıldız, Ankara Valisi İbrahim Kemal Önal, sosyal hizmetlerden sorumlu Vali Yardımcısı Muam
mer Muşman, İl Sosyal Hizmetler Müdürü, İl Millî Eğitim Müdürü, İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri,
İl Emniyet Müdürü, Sivil Toplum Kuruluşları yetkilileri ve ilçe Kaymakamları Ankara Valiliğinde
düzenlenen toplantıya katılmıştır.
İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı UMATEM yetkilileri konuyla
ilgili brifing vermiştir. Brifingde, İl Sosyal Hizmetler Müdürü Yıldırım Tektaş sokakta
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yaşayan/çalışan çocuklara yönelik olarak verilen hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi
için; Sokak Çocukları Koordinasyon Merkezinin, mobil ekiplerin, sokak ofisinin ve gece barınak
larının oluşturulması gerektiğini ve bu konuda çalışmalarının devam ettiğini belirtmiştir. Madde
bağımlısı çocukların tedavisi için Sağlık Bakanlığınca açılan 49 yataklı UMATEM' in kapasitesinin
sadece %10'unun sokakta yaşayan/çalışan çocuklar için kullanıldığını belirtmiştir. Sokakta
yaşayan, çalışan ve madde bağımlısı olan çocukların sosyal rehabilitasyonu için psikolojik yardım
ve eğitim desteği verilerek kültür ve sportif etkinliklerin, meslek atölyelerinin, hayvan barınak
larının ve hobi atölyelerinin bulunduğu sosyal rehabilitasyon merkezini açmayı planladıklarını ifade
etmiştir. Ankara sokaklarında yaşayan korunmaya muhtaç çocukların tespitine yönelik olarak son
5 yıl içerisinde yapılmış bilimsel bir çalışma olmadığını belirtmiştir. Emniyet Müdürlüğü Çocuk
Şubesi Müdürlüğü, Behice Eren Çocuk ve Gençlik Merkezi ile Ankara Valiliği Çocuk Eğitim ve
Tedavi Merkezinin 2003 yılı verilerine göre; Ankara sokaklarında 234 çocuğun yaşadığını ve bun
ların 218'inin uçucu madde kullandığını ifade etmiştir. Ankara'da sokakta yaşayan/çalışan çocuk
lara hizmet veren 3 çocuk ve gençlik merkezinin bulunduğunu, bunlardan Behice Eren Çocuk ve
Gençlik Merkezinin kış aylarında valiliğin talimatı ile sokakta yaşayan evsizlere hizmet verdiğini
belirtmiştir. Behice Eren Çocuk ve Gençlik Merkezine kayıtlı 125 çocuğa hizmet verildiğini, Ulus
Çocuk ve Gençlik Merkezinde 20 kişi kapasiteli gözlem evinin bulunduğunu, kütüğe kayıtlı 697
çocuk olduğunu belirterek 1997 yılından günümüze kadar ulaşılan toplam çocuk sayısının 1245 ol
duğunu ifade etmiştir. Bu çocuklardan 386'sının ailesine sosyal yardım bağlandığını, 81'inin
koruma altına alınmasının önerildiğini, madde bağımlısı 47 çocuğun tedaviye yönlendirildiğini ve
58 çocuğun ise ailesi hakkında ihmal ve istismardan dolayı Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusun
da bulunulduğunu belirtmiştir.
Ankara UMATEM sorumlusu Dr. Nesrin Dilbaz, AÇEMTEM'e 1999 yılından bugüne kadar
992 başvuru yapıldığını, bunlardan 300'ünün yatarak tedavi gördüğünü, 214'ünün ilk başvuru ol
duğunu, tedavi gören hastaların %64'ünün 4 yıl içerisinde madde kullanmadıklarının tespit edil
diğini, 992 başvurunun %63'ünün ailesiyle birlikte yaşayan çocuklar olduğunu ifade etmiştir. Son
bir yıl içinde 92 hastanın yatılı olarak tedavi gördüğünü bunlardan 79'unun ilk kez, 11' inin 2 kez,
2'sinin ise 3 kez tedavi gördüğünü, 37'sinin tedaviyi tamamlamadan merkezden kaçtığını belirtmiş
tir. Müracaatta bulunanların %52'sinin 12-18 yaş aralığında olduğunu, 25 çocuğun Ankara dışından
geldiğini, 3 çocuğun ise koruma kararı alınarak merkeze gönderildiğini ifade etmiştir. Ayrıca, tıbbi
ve sosyal rehabilitasyonun ayrı merkezlerde yapılması gerektiğini, ailelere doğrudan-sosyal yardım
yapılmaması gerektiğini belirtmiştir.
Beypazarı Kaymakamı Nevzat Taşdan, Beypazarı'nda 18 yaş üstü madde bağımlısı gençlerin
madde bağımlılığından kurtulmaları için geliştirdikleri proje hakkında bilgi vermiş ve 15 gencin
madde bağımlılığından kurtarıldığını ifade etmiştir.
Altındağ Kaymakamı Mustafa Altıntaş, ilçelerinde yaşayan 500 çocuğun Ulus Çocuk ve Genç
lik Merkezine kayıtlı olduğunu, bunlardan 140'inin eğitime devam ettiğini, 50 çocuğun madde
bağımlısı olduğunu ve halen 5 çocuğun AÇEMTEM'de madde bağımlılığı tedavisi gördüğünü
belirtmiştir. Altındağ ilçesinde 2500 civarında sokakta yaşayan/çalışan çocuk olduğunu, Sosyal Yar
dımlaşma ve Dayanışma Vakfından 30 bin ailenin yardım aldığını, 30 bin yeşil kartlı insanın bulun
duğunu belirterek, şartlı nakil transferi için 6015 başvuru aldıklarını, 4374 kişinin Fon Genel Sek
reterliğinden onay beklediğini ifade etmiştir. 0-6 yaş grubunda 647 çocuğa sağlık ve ilaç yardımı
yaptıklarını belirterek Altındağ İlçesinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk ve Gençlik
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Merkezinde 8500 çocuğun hizmet aldığını vurgulamıştır. Ayrıca, Sitelerde mobilya ve diğer sanayi
kollarında binlerce çocuğun çalıştığını belirterek, sokakta yaşayan/çalışan çocuklara hizmet veren
kurumlar arasında bilgi paylaşımı olmadığını ifade etmiştir.
Ankara Emniyet Müdürü, sokakta yaşayan/çalışan ve madde bağımlısı olan çocuklar
sorununun Maliye Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı
politikaları içerisinde oluşturulacak devlet politikası ile çözümlenebileceğini ifade ederek, velayet
hakkını kötüye kullanan ailelerden velayetin alınması yönünde yasal düzenleme yapılması gerek
tiğini ve bir kurumun bu sorunla ilgili olarak yetkili kılınması gerektiğini belirtmiştir.
Ankara Valisi İbrahim Kemal Önal, Bütçe Kanununda yapılacak bir değişiklikle Sağlık Bakan
lığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve diğer Bakanlıklarda çalışan personelin özlük haklarında kayba
(döner sermaye, ek ders ücreti) uğramadan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kuruluş
larında görevlendirilebilmeleri yönünde yasal düzenleme yapılması gerektiğini ifade etmiştir.
16.2.2005 tarihinde, Komisyon Başkanı Siirt Milletvekili Öner Ergenç, Trabzon Milletvekili
Cevdet Erdöl, Adana Milletvekili Recep Garip, Konya Milletvekili Orhan Erdem, İzmir Millet
vekili Serpil Yıldız ve Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur Ankara Büyük Şehir Belediyesi
Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezinde incelemelerde bulunmuştur. Merkezin 15 yaşına kadar olan
çocuklara hizmet verdiği, 15 yaş üstündeki çocukların belediyeye ait olan gençlik merkezlerine
yönlendirildiği, merkezde çocuklara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlendiği, eğitim-destek hizmetleri sunulduğu, sağlık, spor, beslenme hizmetleri ve psiko-sosyal destek hizmetleri veril
diği, gerekli görüldüğü taktirde de ailelere yönelik hizmetler verildiği öğrenilmiştir.
Brifingde, merkezde toplam 2740 çocuğa hizmet verildiği, her gün 250-300 çocuğa yemek
verildiği, 2004 yılında 2457 çocuğa sağlık hizmeti verildiği, 2004-2005 eğitim döneminde 980
çocuğa giyecek yardımı yapıldığı, 2690 çocuğa kırtasiye yardımı yapıldığı, 152 çocuğun yatılı böl
ge okullarına yerleştirildiği, 5 çocuğun SHÇEK kuruluşlarına yerleştirildiği ve 655 çocuğun aile in
celemesinin yapıldığı bilgisi verilmiştir.
Komisyon, daha sonra Altındağ Gençlik Merkezinde incelemelerde bulunmuştur. Gençlik mer
kezinde 15-24 yaş arası gençlere ücretsiz hizmet verildiği öğrenilmiştir.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, çocuk ve gençlik merkezlerinin gecekon
du bölgelerindeki sayısının arttırılması gerektiğini, SHÇEK yurtlarından 18 yaşını doldurarak ay
rılan gençlerin kalabileceği ara istasyonların oluşturulması gerektiğini ifade etmiştir. 2828 sayılı
yasanın korunmaya muhtaç çocuklara yatılı hizmet verme imkanını belediyelere tanımadığını ve
belediyelerinde korunmaya muhtaç çocuklar için yuva ve yurt açabilmeleri yönünde yasal düzen
leme yapılması gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca, 2 kadın sığınma evi açmayı planladıklarını ve çocuk
kulübü sayılarını artırmayı düşündüklerini ifade etmiştir.
Komisyon, Sincan Gençlik Merkezinde yapılan incelemeler ile Ankara İlinde yaptığı çalış
malarını tamamlamıştır.
7.6 16-19 Şubat 2005 Tarihli Komisyon İnceleme Çalışmaları (İzmir)
17.2.2005 tarihinde saat 10.00'da İzmir Valiliğinde düzenlenen toplantıda brifing alınarak
çalışmalara başlanmıştır. Toplantıya, Komisyon Başkanı Siirt Milletvekili Öner Ergenç, Konya Mil
letvekili Orhan Erdem, Diyarbakır Milletvekili Ali İhsan Merdanoğlu, Trabzon Milletvekili Cevdet
Erdöl, İzmir Milletvekilleri Serpil Yıldız ve Canan Arıtman, Vali, Vali Yardımcısı, Kamu Kurum ve
Kuruluşlarının İl Müdürleri, Belediye, STK ve Üniversite temsilcileri katılmıştır.
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Toplantıda, İzmir Valisi Yusuf Ziya Göksu sokakta yaşayan/çalışan çocuklar sorununun göç,
gecekondulaşma, işsizlik, yoksulluk ve aile parçalanması ve benzeri sorunlar ile ilişkili olduğunu,
İzmir ilinde sosyal hizmet kuruluşlarını geliştirmek ve tedbirler almak için İzmir Sosyal Kalkınma
ve Atılım Projesini (İSKAP) gerçekleştirdiklerini ifade etmiştir. 2005 yılını çocuk yılı ilan ederek
toplumun bütün katmanlarını harekete geçirdiklerini, sokakta yaşayan/çalışan çocuklarla ilgili veri
tabanı oluşturduklarını ve mobil ekipleri yeniden yapılandırdıklarını belirtmiştir. Sokakta çalışan
çocuklardan alış veriş yapılmaması konusunda anket çalışmasını Büyükşehir Belediye Başkanı ile
birlikte başlattıklarını, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde "Suça Karışan Çocuk
ları ve Ailelerini Koruma, Destekleme Koordinasyon Merkezi"ni (KORDEM) oluşturduklarını
ifade etmiştir. Sosyal hizmet kuruluşlarının meslek elemanı sıkıntısı yaşadığını ve acilen ülke
genelinde 2000 meslek elemanı alımına gidilmesini önermiştir.
Brifingde, sosyal hizmet kurumlarının yeniden organize edilerek kapasitelerinin arttırılması,
hizmetlerin çeşitlendirilmesi, sivil toplum kuruluşlarının güçlendirilerek katılım ve katkılarının sağ
lanması amacıyla 19 Şubat 2003 tarihinde sosyal hizmet alanında yeni bir atılım ve kalkınma ham
lesinin başlatıldığı ifade edilmiştir. Sosyal hizmet kuruluşlarını ve bu alanda yapılacak olan her tür
lü yatırım hizmetlerini kapsayan "İzmir Sosyal Kalkınma ve Atılım Projesi" (İSKAP) kapsamın
da yapılan ve yapılacak olan yatırım ve hizmetler ile bunları gerçekleştirilecek olan sivil toplum
kuruluşlarının organizasyon ve hizmet akış şemasının hazırlandığı, İzmir Valiliği çatısı altında il
gili tüm resmi kuruluşların, mahalli idarelerin, üniversitelerin ve sivil toplum kuruluşlarının etkili
ve uyumlu bir şekilde bir araya getirilerek güçlerin birleştirildiği ve hedef kitleye yönlendirildiği
belirtilmiştir.
Sokakta yaşayan/çalışan çocuklar sorununun niteliği gereği bir çok kuruluşun ve disiplinin bir
likte çalışmasını gerektirdiği, bu alanda başta Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağ
lı Çocuk ve Gençlik Merkezleri ile Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şubelerinde hizmete yönelik
çalışmaların ve bu çocukların rehabilitasyonunu sağlayarak aile yanına dönmelerini destekleyici
çalışmaların yürütüldüğü ifade edilmiştir. Elde edilen bilgi birikimi ve sivil toplum kuruluşlarının
destekleri ile başarı elde edilebileceği vurgulanmıştır.
İzmir ilinde sokakta yaşayan/çalışan çocuklar konusunda sarf edilen çabaların 1996 yılında
kurumsallaştırılarak ülkemizin ilk yatılı kurumu olan "Alsancak Çocuk ve Gençlik Merkezi"nin
hizmete açıldığı, hali hazırda ikisi gündüzlü, ikisi yatılı olmak üzere hizmet veren 4 çocuk ve genç
lik merkezinin bulunduğu belirtilmiştir. Ayrıca risk altında bulunan çocuk ve ailelere ilişkin olarak
önleme çalışmalarının gerçekleştirildiği, 1999 yılında kurulan "Uyuşturucu ile Mücadele ve
Sokak Çocuklarını Topluma Kazandırma Komisyonu"nun kararları çerçevesinde, Alsancak
ÇOGEM İlk Adım İstasyonu, Necdet Alpar ÇOGEM Gözlem İstasyonu, Karşıyaka ÇOGEM Ön
leme İstasyonu, Mehlika Ribnikar ÇOGEM Rehabilitasyon Merkezinin işlevine kavuşturulduğu
ifade edilmiştir. Komisyonun kararı uyarınca EGEBAM'ın (Ege Üniversitesi Çocuk Ergen Alkol
Madde Bağımlılığı Araştırma ve Uygulama Merkezi) Karşıyaka Çocuk ve Gençlik Merkezinin
bulunduğu binanın A Bloğunda hizmete girdiği belirtilmiştir.
Yapılan tüm çalışmaların İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının ve Büyükşehir
Belediye Başkanlığının yanı sıra ÇOKOV ve Sokak Çocuklarını Koruma Çocuklar Geleceğimizdir
Derneği tarafından desteklendiği belirtilmiştir. Vakıf tarafından sosyal hizmet kuruluşlarına 2004
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yılı içinde 597.619 YTL katkıda bulunurken, 550.920 yardıma muhtaç kişiye 13.163 YTL sosyal
yardımda bulunulduğu, ayrıca Vakfın sosyal hizmet kuruluşlarının hizmet kalitesini yükseltmek
amacı ile personel görevlendirildiği ifade edilmiştir. Büyükşehir Belediye Başkanlığının gerek per
sonel açısından gerekse hizmet alan çocukların iaşesi açısından destek verdiği ve ayrıca spor mal
zemesi, bina onarımı ve ulaşım giderlerine katkıda bulunduğu belirtilmiştir.
Yapılması planlanan ve sürdürülen çalışmalar aşağıda verilmektedir:
• Çocuk Kozası Projesi: İzmir İli İlköğretim Okullarında Sigara Alkol ve Madde Kullanım
Yaygınlığının Saptanması, Çocuk ve Ailelerin Desteklenmesi Projesi planlanmaktadır.
• Bizim Sokağın Çocukları Projesi: Tedavi ve rehabilitasyonun birlikte yürütüleceği,
çocuk/gençlerin daha izole koşullarda yaşayarak işe ve mesleğe yönlendirileceği bir proje olup
henüz hazırlık aşamasındadır.
• Sosyal Risk Altındaki Çocuk ve Aileleri Koruma ve Destekleme Merkezi (KORDEM):
Bu merkez ile ekonomik, sosyal ve kültürel yoksunluk nedeni ile suça karışmış olan ve risk altın
daki çocukların yüksek yararını temel alan düşünce etrafında onların bedensel, ruhsal, sosyal ve
kültürel gelişmelerini kendilerine, ailelerine ve topluma yararlı bireyler olarak yetişmelerini sağ
lamak amacı ile çocukları aileleri ile birlikte ele alarak korunmaları, her yönden desteklenmelerinin
ve topluma yeniden kazandırılmalarının hedeflendiği belirtilmiştir. Merkez çalışmalarını İl Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde sürdürmektedir.
• İzmir Sempozyumları: Sokakta yaşayan/çalışan çocuklara yönelik mesleki bilgi deneyim
lerin aktarıldığı ve içinde mesleki donanımlara katkıda bulunacak kurs ve eğitim çalışmalarının
bulunduğu sempozyumların ilk ikisi gerçekleştirilmiş olup bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecektir.
• Uyuşturucu ile Mücadele ve Sokak Çocuklarını Topluma Kazandırma Komisyonu
Çalışmaları: Komisyon kurulduğu 1999 yılından bu yana 34 toplantı yapmıştır. Bu komisyon, ilde
yürütülen çalışmaların planlama, koordinasyon ve denetiminde aktif rol oynamaktadır.
• Ege Üniversitesi Üniversitem Projesi: Bu proje ile Sokakta Yaşayan Çocuklar Çalışma
Grubunda yer alan İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü meslek elemanlarına danışmanlık hizmeti veril
mekte ve çalışma kamu oyunun bilgilendirilmesine yönelik bir çok etkinliği de kapsamaktadır.
Sokakta yaşayan/çalışan çocuklar olgusunun konuyla ilgili tüm disiplin ve sektörlerin ortak
çabalarının sonucunda çözülebilecek bir yapıda olduğu belirtilmiştir. Sorunun en önemli
aşamasının çocukların madde kullanımına başlaması ve suça karışmışlık oranlarının artması olduğu
vurgulanmıştır. Sokak yaşamı ile tanışmış olan çocuğun ailesi ve kendisi ile ne tür bir rehabilitas
yon çalışması yapılırsa yapılsın ailesine dönüşlerinde problemler yaşandığı ve çoğunlukla çocuğun
sokak yaşantısına devam ettiğinin gözlendiği ifade edilmiştir. Bu nedenle İzmir'de çocuğa sokakta
yaşamaya başlamadan önce müdahale yapılması gerekliliğinden hareketle çalışmalar planlandığı
belirtilmiştir. Önleme projelerini yürütmek üzere Karşıyaka Çocuk ve Gençlik Merkezi ile Mehlika
Ribnikar Çocuk ve Gençlik Merkezinin görevlendirildiği ve bu merkezler ile yaklaşık 2000 çocuğa
hizmet verildiği ifade edilmiştir. Meslek elemanlarının konuyla ilgili diğer bir saptaması da çocuk
ların okulda zaman geçirme oranı arttıkça sokakta yaşama riski oranının azaldığıdır. Ayrıca;
• Madde bağımlılığının tedavisinde çocuğun arzulu olmasının beklenmemesi gerektiği,
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• Çocuklardan mal ve hizmet alımının, çocukların karınlarını doyurmaya yönelik girişimlerin
çocukları sokakta yaşamaya teşvik edici niteliği olması nedeniyle özellikle ulusal medya kuruluş
ları kanalı ile sokakta yaşayan/çalışan çocuklardan mal ve hizmet alımının önüne geçilmesi yönün
de kamuoyunu bilgilendirici çalışmaların ivedilikle başlatılması gerektiği,
• Çocukları okulda tutacak tedbirlerin alınması gerektiği,
• Soruna neden olan sosyal, ekonomik, kültürel ve eğitsel politikaların çocuk öncelikli olarak
yeniden gözden geçirilmesi gerektiği,
• Alanla ilgili bilimsel veriler elde edebilmek ve buna bağlı hizmet modelleri oluşturabilmek
amacıyla üniversitelerin inceleme ve araştırmalarını yaygınlaştırması gerektiği,
• Madde kullanan çocuklara yönelik tedavi birimlerinin çoğaltılması ve bu birimlerin kentsel
alanların dışında tarım ve hayvancılıkla uğraş verebilecekleri ve rehabilitasyon sürecinin buna göre
planlanacağı yapıda olmasının sağlanması gerektiği,
• Tedavi sırasında hürriyeti bağlayıcı tedbirlerin alınabilmesi hususunun kanunla düzenlen
mesi gerektiği,
İfade edilmiştir.
Sokakta yaşayan/çalışan çocuklara mobil ekip, Necdet Alpar Çocuk ve Gençlik Merkezi, Alsancak Çocuk ve Gençlik Merkezi, Karşıyaka Çocuk ve Gençlik Merkezi, Mehlika Ribnikar Çocuk
ve Gençlik Merkezi ile hizmet verildiği belirtilmiştir. Madde bağımlısı çocuklara ise Ege Üniver
sitesi Çocuk ve Ergen Alkol Madde Bağımlılığı Araştırma ve Uygulama Merkezi aracılığı ile hiz
met verildiği ifade edilmiştir. Koruyucu ve önleyici hizmetlerin ise İzmir Toplum Merkezi, Kar
şıyaka Toplum Merkezi, Onur Toplum Merkezi, Mevlana Toplum Merkezi, 8O.Y1I Toplum Merkezi
ve İzmir Aile Danışma Merkezi ile yapıldığı belirtilmiştir. Bu merkezler aracılığı ile sokakta
yaşayan/çalışan 1361 çocuğa hizmet verilmiştir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı temsilcisi konuşmasında,
İzmir ilinde "15 Yaş ve Altı Mobilya Sektöründe Çalışan Çocukların Eğitime Yönlendirilmesi
Projesi" kapsamında, 2500 erkek ve kız çocuğunun hedeflendiğini, bunlardan 1250 sinin çalış
masının sonlandırılmasını ve risk altındaki kardeşlerinden 1250'sinin ise çalışma yaşamına atıl
malarının önlenmesinin planlandığı ifade edilmiştir. "Çocuk işçiliğinin En Kötü Biçimlerini İz
mir'de Seçilen Sanayi Meslek Dallarında 2003 Yılı İtibariyle Sona Erdirilmesi Projesi"nin 1 Eylül
2000 yılında başladığı, projenin ayakkabı, oto tamir ve tekstil sektörlerinde yürütüldüğü, şu an
mobilya sektöründe çalışan çocukların eğitime yönlendirilmesinin planlandığı belirtilmiştir. İş Tef
tiş Kurulu Başkanlığı ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı, MEB, SHÇEK ve Sendikalar arasında
protokol imzalanarak, ortak çalışmalar yürütüldüğü ifade edilmiştir. Bu çalışmalarla şu ana kadar iş
atölyelerinde çalışan 4169 çocuğun ve 1722 kardeşin eğitime yönlendirildiği vurgulanmıştır.
Sokak Çocuklarını Koruma Çocuklar Geleceğimizdir Derneği Başkanı, sektörler arası işbir
liğinin sorunun çözümünde önemli olduğunu belirtmiştir. Çocuk Hakları Sözleşmesi konusunda
toplumun her kesiminin duyarlılığının arttırılmasını ve bilinçlendirilmesini sağlayıcı stratejilerin
hayata geçirilmesini, ailelere sorumluluğunu hatırlatacak eğitimlerin verilmesini, aileye destek
olacak semt evlerinin, toplum merkezlerinin ve aile danışma merkezlerinin yaygınlaştırılmasını
önermiştir. Sokakta yaşayan çocuklara yönelik oluşturulan Türkiye'deki ilk yatılı merkezin açıl-
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masında ve işletilmesinde öncü olduklarını ve şu an sokakta çalışan çocukların eğitime yönlendiril
mesi amacıyla Konak'da oluşturdukları merkezde hizmet vermeye devam ettiklerini belirtmiştir.
Sokak Çocuklarını ve Yardıma Muhtaç Çocukları Koruma-Topluma Kazandırma Vakfı Baş
kanı, ilgili tüm sektörlerle işbirliği yaptıklarını, soruna sadece sokak çocukları boyutu ile bakıl
maması gerektiğini, yoksulluk ve yoksulluğu azaltıcı tedbirlerin alınması gerektiğini belirtmiştir.
Vakıf olarak aile odaklı eğitim çalışmalarına önem verdiklerini, çocuk ve yaşlı bakımı konusunda
ilgili kuruluşların desteği ile annelere eğitim vermeyi planladıklarını belirtmiştir.
Bostanlı Genç İşadamları Derneği Başkanı, sokak çocuklarının tekrar topluma kazandırılması
yönündeki çalışmaları Karşıyaka Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ile ortak yürüterek 122
çocuğun tespit edildiğini, bunlardan 32'sine istihdam sağlandığını ve nihai hedeflerinin 122
çocuğun tamamına istihdam sağlamak olduğunu ifade etmiştir.
Prof. Dr. Benal İnceer tarafından yapılan "Toplumsal Seferberlik Projesi" nin sunumu ve
Komisyon Başkanı Siirt Milletvekili Öner Ergenç'in değerlendirme konuşması ile toplantı sona er
miştir.
Toplantı sonrasında, İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde oluşturulan Suça
Karışan Çocukları ve Ailelerini Koruma Destekleme Koordinasyon Merkezi, Sokak Çocuklarını
Koruma Çocuklar Geleceğimizdir Derneği tarafından işletilen Bizim Ev-Çocuk, Aile Gençlik Des
tekleme Merkezi, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Çocuk Merkezleri ziyaret edilerek çalışmalar
hakkında bilgi alınmıştır.
18.2.2005 tarihinde Necdet Alpar Çocuk ve Gençlik Merkezi ve Alsancak Çocuk ve Gençlik
Merkezi, Karşıyaka Çocuk ve Gençlik Merkezi, Karşıyaka Toplum Merkezi ve Ege Üniversitesi
Çocuk ve Ergen Alkol, Madde Bağımlılığı Araştırma ve Uygulama Merkezi ziyaret edilerek çalış
malar hakkında bilgi alınmıştır.
Necdet Alpar Çocuk ve Gençlik Merkezi Şubat 1999'da açılmış olup günümüze kadar 273
sokakta yaşayan/çalışan çocuk ve aileye hizmet vermiştir.
Alsancak Çocuk ve Gençlik Merkezi Şubat 1997 tarihinde açılmış olup günümüze kadar 312
sokakta yaşayan çocuğa hizmet vermiştir. Alsancak Çocuk Merkezinde kalan çocuklar 18 yaş son
rası iş bulamama ve sokakta kalma kaygısı yaşadıklarını ifade etmişlerdir.
Karşıyaka Çocuk ve Gençlik Merkezi Temmuz 2002 tarihinde açılmış olup günümüze kadar
776 risk altındaki çocuk ve aileye hizmet vermiştir.
Ege Üniversitesi Çocuk ve Ergen Alkol, Madde Bağımlılığı Araştırma ve Uygulama Merkezi
açılışından günümüze kadar 194 çocuk ve ergenlere yönelik madde bağımlılığı tedavi programı uy
guladığını ifade etmiştir.
Merkezlerde yapılan inceleme sonrası Bostanlı Genç İşadamları Derneği Başkanı ve Karşıyaka
Kaymakamı ile birlikte sokakta yaşayan/çalışan çocukların işe yerleştirildiği Organize Sanayi
Sitesindeki iş yerleri, Komisyon Başkanı Siirt Milletvekili Öner Ergenç, Konya Milletvekili Orhan
Erdem, Diyarbakır Milletvekili Ali İhsan Merdanoğlu, İzmir Milletvekili Serpil Yıldız ve Trabzon
Milletvekili Cevdet Erdöl tarafından ziyaret edilerek çocuklar ve projeler hakkında bilgi alınmıştır.
19.2.2005 tarihinde durum değerlendirmesi yapılarak İzmir İlindeki çalışmalar sona erdirilmiş
tir.
İnceleme yapılan illerde uygulanan projeler Tablo 11 'de verilmektedir.
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Tablo 11. İnceleme yapılan illerde uygulanan projeler
İnceleme Yapılan
İl Adı
ANTALYA

Proje Adı

*

Sevgi Köyü Projesi; Sokakta yaşayan ve madde bağımlısı çocukların
kapalı sistem sosyal rehabilitasyonu projesi
Valilik, ilgili kurum ve kuruluşlar, STK'lar, üniversite ve belediyelerin
etkili koordinasyon çalışmaları

İSTANBUL

İstanbul Valiliği Sokakta Yaşayan/Çalıştırılan Çocukların Korunması
Projesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sokakta Yaşayan/Çalıştırılan Çocuklara
Meslek Edindirme Projesi
Vakıfbank İlköğretim Okulu (alternatif eğitim modeli)

DİYARBAKIR

• Büyükşehir Belediyesi Çamaşırhane Uygulaması

ŞANLIURFA

• Valilik ve Emniyetin ortak uyguladığı Turizm Rehberliği ve Semt
Sahaları Projesi
Siverek Kaymakamlığının Aile İçi Şiddet ve Madde Bağımlılığı ile
Mücadele Projesi
Sokaktan Spora Futbol Turnuvası Projesi

ADANA

İskenderun Kaymakamlığının Meslek Edindirme Projesi
Seyhan Belediyesi Madde Bağımlılığı Sosyal Rehabilitasyon Projesi
Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik Evleri, Çocuk Kulüpleri ve
Meslek Edindirme Merkezleri Projesi

ANKARA

Beypazarı Kaymakamlığının 18 Yaş Üstü Madde Bağımlısı Gençlerin
Rehabilitasyonu Projesi
İzmir Sosyal Kalkınma ve Atılım Projesi

İZMİR

GAZİANTEP

•

Suça Karışan Çocukları
Koordinasyon Projesi

•

Çocuk Kozası Projesi (İzmir İli İlköğretim Okullarında Sigara, Alkol ve
Madde Kullanım Yaygınlığının Saptanması, Çocuk ve Ailelerin
Desteklenmesi Projesidir.)

•

Sokakta Yaşayan/Çalışan Çocukların İş ve Meslek Edinmeleri Projesi
(Karşıyaka Kaymakamlığı ve Bostanlı Genç İşadamları Derneği
organize etmektedir.)

•

Valilik, ilgili kurum ve kuruluşlar, STK'lar, üniversite ve belediyelerin
etkili koordinasyon çalışmaları

•

2005 Çocuk Yılı Etkinlikleri Projesi

•

Sokakta Yaşayan Çocuklar Rehabilitasyon Projesi
Belediyesi tarafından uygulanmaktadır.)
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8. KOMİSYON TARAFINDAN TESPİT EDİLEN TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM
ÖNERİLERİ
Ulusal ve uluslararası düzenlemeler yoluyla çocukların korunması sağlanmaya çalışılmış ve bu
konuda öncelikle anne-baba yükümlü kılınmıştır. Medeni Kanunumuza göre velayet, çocukların
bakım ve korunmalarını sağlamak için çocukların malları üzerinde anne-babanın sahip olduğu hak
ların ve yetkilerin hepsini ifade etmektedir. Ancak bu hakların anne-babalarca sınırsız kullanılması
yasaklanmıştır. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 41. Maddesinde, "Aile Türk top
lumunun temelidir. Devlet ailenin huzur ve refahı ile özellikle anne ve çocukların korunması ve aile
planlamasının öğretimi ile uygulanması için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar", 42. Maddesin
de, "Kimse eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz, .... ilköğretim kız ve erkek bütün
vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır", 50. Maddesinde, "Kimse yaşına,
cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yeter
sizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar", 56. Maddesinde "Herkes sağ
lıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir" ve 61. Maddesinde ise "Devlet korunmaya
muhtaç çocukların topluma kazandırılması için her türlü tedbiri alır", 2. Maddesinde, "Türkiye
Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı,
Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sos
yal bir hukuk Devletidir" hükümleri yer almaktadır.
Bu hükümler gereğince, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin sokakta yaşayan/çalışan çocuklar
sorununun çözümüne yönelik her türlü tedbirleri alması gerektiği açıktır. Bu amaçla, "Çocukları
Sokağa Düşüren Nedenlerle Sokak Çocuklarının Sorunlarının Araştırılarak Alınması
Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi" konusunda TBMM'de bir Araştırma Komisyonu kurulmuştur.
Komisyon Ankara'da yaptığı toplantılar ve çeşitli illerde yapmış olduğu incelemeler sonucun
da sokakta yaşayan/çalışan çocuklar sorununun başlıca nedenlerini tespit etmiştir. Bunlar;
•

İşsizlik,

•

Göç (tarım politikalarındaki yetersizlik, terör, yoksulluk),

•

Eğitimsizlik,

•

Sosyal güvenlik ağının yetersizliği,

•

Çok çocukluluk, aile planlamasındaki eksiklik,

•

Gecekondulaşma,

•

Aile parçalanması, aile içi şiddet, ihmal ve istismar,

•

Bölgeler arasındaki gelişmişlik farklılığı ve gelir dağılımındaki adaletsizliktir.

Bu sorunların çözümünde karşılaşılan başlıca engeller ise;
•

Kaynak yetersizliği,

•

Kaynakların yerinde kullanılmaması,

•

Mevcut politikaların yetersizliği,

•

Mevcut kurumsal yapının sorunun sahiplenilmesinde ve çözümünde yetersiz kalması,

•

Personel yetersizliği,

•

Ulusal ve yerel bazda kurumlar arası eşgüdümün yetersiz olması,
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Komisyon, sorunu sistem yaklaşımı içinde ele almış, sorun ve önerileri 3 ana başlık altında top
lamıştır. Bunlar;
•

Değiştirici ve geliştirici boyut,

•

Koruyucu ve önleyici boyut,

•

Tedavi edici ve rehabilitasyon boyutudur.

8.1 Değiştirici ve Geliştirici Boyut
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 adaletsiz
lik, yoksulluk, çocukların okul başarısızlığı, eğitimde yeterince okullaşamama, aile içi şiddet,
çocuğun ailesi tarafından ihmal ve istismarı, aile parçalanması, sosyal güvenlik ağının tüm top
lumu/bireyleri kapsamaması.
Çözüm 1:
• Yoksulluğu, işsizliği giderici sosyal politikaların güçlendirilmesi ve istihdama yönelik
ekonomik politikaların hayata geçirilmesi gerekmektedir.
• Tüm toplumu kapsayacak şekilde sosyal güvenlik politikaları oluşturulmalıdır.
• Aile ilişkilerini güçlendirici aileye yönelik eğitim programları düzenlenmelidir.
• 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.
• Çocukların eğitime devamları sağlanmalıdır. Özellikle kız çocuklarının okullaşma oranı yük
seltilmelidir.
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.
Çözüm 2: Sokakta yaşayan/çalışan çocuklar sorununun çözümü; yukarıda ifade edilen sorun
ların çözümü ile doğru orantılıdır. Bu sorunlar çözümlenmeden sokakta yaşayan/çalışan çocuklar
sorununa çözüm getirilmesi mümkün görülmemektedir. Şu anki alınan tedbirler ve verilen hizmet
lerle 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 Yar
dımlaşma 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.
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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 Ör
gütleri, 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
Sözleşmesini, hayata geçirmek amacıyla hazırlanan "Ulusal Eylem PIanı"nda (Tablo 7) konuyla il
gili olarak belirlenen stratejiler uygulamaya konulmalıdır.
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 hiz
met uzmanı, psikolog, çocuk eğiticisi, öğretmenden oluşan toplam 128 meslek elemanı görev yap
maktadır) yaşaması, mevcut meslek elemanlarının bazı illerde yığılması, bazı illerde ise hizmeti im
kansız 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 kar
şılayabilmek için hizmet alımı yöntemi ile meslek elemanları sözleşmeli olarak istihdam edil
melidir.
• Halen 2 adet olan (Hacettepe ve Başkent Üniversitesi) Sosyal Hizmetler Yüksekokulu sayısı
arttırılmalıdır.
• Meslek elemanlarının belirli il ve merkezlerde yığılmasının önlenmesi gerekmektedir.
• Çocuk ve Gençlik Merkezlerinde ve Toplum Merkezlerinde personel ihtiyacını karşılamak
üzere ek ders ücreti karşılığında meslek elemanı istihdamı sağlanmalıdır.
Sorun 5: Sokakta yaşayan/çalışan çocuklara yönelik hizmet veren personelin genelinde tüken
mişlik durumunun yaşanması, personelin sık sık hizmet alanlarının değiştirilmesi, toplumda, çocuk
larda ve personelde sorunun çözülemeyeceği yönünde bir kanaatin hakim olması.
Çözüm 5:

• 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.
• 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.
• Personel eğitiminde uluslararası işbirliğine gidilerek deneyimler paylaşılmalıdır. Personele
yönelik motivasyon, süpervizyon ve paylaşım sistemleri hayata geçirilmelidir.
• Alanda çalışan ve çalışacak personele eğitimler verilmelidir. "Eğiticilerin Eğitimi Modeli" iş
levsel hale getirilerek sahada ve sokakta meslek elemanlarıyla birebir eğitim çalışmaları planlan
malıdır.
Sorun 6: Çocukların aileleri tarafından istismar (fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik) edil
mesi.
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Çözüm 6: Sorumluluğu altında bulunan çocukları istismar eden ailelerin çocukları koruma al
tına alınırken; koruma kararı ile birlikte vesayetin/velayetin de aileden alınması istikametinde yasal
düzenlemeler yapılmalıdır.
Sorun 7: Korunma Kararı olup kurum bakımında olan çocukların işe yerleştirilmesi ile ilgili
3413 sayılı yasanın 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.
Sorun 8: Çocukların ailesinden habersiz, evinden kaçarak veya aile denetiminden uzak değişik
ulaşım araçlarıyla şehirlerarası seyahat etmeleri nedeniyle gittikleri yerlerde çeşitli risklerle kar
şılaşması.
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.
Sorun 9: Çocukların aile denetiminden ve korumasından uzak yalnız başlarına sokak, cadde,
park ve eğlence merkezlerinde gece geç saatlere kadar dolaşmaları nedeniyle sokakta kar
şılaşabileceği risklere karşı korunmasız bırakılması.
Çözüm 9: 12 yaşın altındaki çocukların sokak, cadde, park ve eğlence merkezlerinde gece saat
22.00'den sonra yalnız dolaşmalarını kısıtlayan ve sorumluluğunu yerine getirmeyen aileler hakkın
da da cezai müeyyideler getiren yasal düzenleme yapılmalıdır. Söz konusu yasal düzenlemenin uy
gulanmasında İçişleri Bakanlığı ve SHÇEK görevlilerine bu konuda yetki verilmelidir.
Sorun 10: Hexan, toluol vb. maddeleri içeren yapıştırıcı veya tiner gibi boya çözücü olarak
kullanılan kimyevi maddelerin çocuklar tarafından amacı dışında uyuşturucu olarak kullanılması.
Çözüm 10:
• Hexan, toluol vb. maddeleri 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 İller İdaresi Kanununun İl/C maddesi
uyarınca Güvenlik Kararı ile alınmıştır. Bu maddelerin amacı dışında çocuklar tarafından kul
lanımını ve çocuklara satışını yasaklayan yasal düzenleme yapılmalıdır.
• Bu maddelerin satışının kontrol edilmesi amacıyla pazar tezgahlarında, işportada satışının
yasaklanarak sadece lisanslı işyerlerinde belgeli ve bildirimli satışı yapılmalıdır.
• Çocuklara satış yapan işletmeler hakkında da cezai müeyyideler getirilmelidir.
• Bu maddelerin içeriğine tiksinti verici koku veya mevcut kokunun çekiciliğinin azaltılması
yönündeki çalışmalar Üniversiteler, TÜBİTAK ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yapılarak bir
standart oluşturulmalıdır.
Sorun 11: Sokakta yaşayan/çalışan çocuklar ile ilgili ortak veri tabanının oluşturulmamış ol
ması ve kurumlarda konu ile ilgili birbirini doğrulamayan verilerin bulunması.
Çözüm 11: SHÇEK bünyesinde, Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı,
İçişleri Bakanlığı ve Devlet İstatistik Enstitüsünün ortak kullanımını sağlayacak "Sokakta
Yaşayan/Çalışan Çocuk Bilgi Ağı" acilen oluşturulmalıdır.
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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.
Sorun 13: Çocukların, aileleri ve/veya organize suç örgütlerince suça yönlendirilmesi.
Çözüm 13: 26.9.2004 tarih 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.
Sorun 14: Suç isnadı ile haklarında tedbir kararı alınan çocukların korunmasına, bakımına ve
rehabilitasyonuna yönelik Çocuk Koruma Merkezlerinin bulunmaması.
Çözüm 14: 2253 sayılı Çocuk Mahkemeleri Kanununun 44. maddesinde "suç isnadı ile hak
larında tedbir kararı alınan çocukların korunmasına, bakımına ve rehabilitasyonuna yönelik çocuk
koruma merkezleri Adalet Bakanlığınca oluşturulur" hükmü yer almaktadır. Çocuk Koruma Mer
kezleri Adalet Bakanlığı tarafından ülke genelinde ivedilikle oluşturulmalıdır.
Sorun 15: 222 sayılı İlköğretim Kanununun uygulanmasında aksaklıkların bulunması, çocuk
larını okula göndermeyen, devamını sağlamayan ailelere yönelik rehberlik hizmetlerinin ve cezai
müeyyidelerin yetersiz kalması, ilköğretime devam etmesi gereken çocukların izlenememesi.
Çözüm 15:
• 222 sayılı İlköğretim Kanununun 52. 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 %1 l'inin hiç okula gitmediği
belirlenmiştir. Çocukların okula devam ettiğinde sokakta olmayacakları varsayımından hareketle,
çocukları okulda tutacak tedbirler ivedilikle alınmalıdır.
• Çocuğunu okula göndermeyen veya devamını sağlamayan aileler hakkında "İlköğretim
Kanunu"nun öngördüğü hükümler uygulanmalıdır. Okula göndermeyerek çocuğunun eğitim hak
kını elinden almada ısrar eden ailelerden velayetinin alınması yönünde gerekli yasal düzenleme
yapılmalıdır.
• Çocukların sokakta çalışmasını önlemek için risk altındaki ailelerin ikamet ettiği semtlerde
derslik sayısı artırılarak tam zamanlı eğitime geçilmelidir.
• Ailelere rehberlik hizmetleri verilerek çocukların okullaşması ve devamı sağlanmalıdır.
• Risk altındaki çocukların okul dışı boş zamanlarını değerlendirmelerinde, Gençlik ve Spor
Müdürlüklerine bağlı Gençlik Merkezlerinin yaygınlaştırılması ve daha fazla sayıda çocuğa ulaşıl
ması hedeflenmelidir.
• Gençlik Merkezleri aktivitelerine risk altında bulunan ailelerden katılacak çocuklar için
katılım ücretsiz olmalıdır.
• İlköğretime devam etmesi gereken çocukların izlenmesi için ülke genelinde çocuk izleme ve
denetleme mekanizması MEB bünyesinde oluşturulmalıdır.
• Okul aile birlikleri çocukların okullaşması ve devamı konusunda harekete geçirilmelidir.
Yoksul bölgelerdeki okul aile birlikleri güçlendirilmeli ve risk gruplarının bulunduğu bölgelerden
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"Kardeş Okul" seçilmelidir.
Sorun 16: Halk eğitim okuma-yazma belgesinin I. Kademe ve II. Kademe olmak üzere 5 yıl
lık eğitim sistemini kapsaması, zorunlu eğitimin 8 yıla çıkartılmasından sonra eğitim sistemine
dahil olamamış sokakta yaşayan/çalışan çocukların I. Kademe ve II. Kademe eğitimlerinden sonra
uzaktan eğitimde (Açık İlköğretim 6.7 ve 8. sınıfta) başarı sağlayamaması.
Çözüm 16:
• Eğitim sistemine dahil 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.
• Sokakta yaşayan/çalışan çocuklardan eğitim sistemine dahil olamayanların sosyal ve
psikolojik durumları göz önünde bulundurularak esnek eğitim programları geliştirilmelidir.
• Bu eğitim programları ise Çocuk ve Gençlik Merkezleri ve Toplum Merkezlerinde, Millî
Eğitim Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde verilmelidir.
Sorun 17: 2828 sayılı SHÇEK Kanununun 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 kanunun 4/e maddesinde gerekli değişiklikler yapılarak sivil toplum kuruluş
larının, yerel yönetimlerin ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sokakta yaşayan/çalışan çocuk
lara yönelik hizmet vermesi sağlanmalıdır.
8.2 Koruyucu ve Önleyici Boyut
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.
Sorun 2: Sokakta yaşayan/çalışan çocuklar ile ilgili olumsuz haberlere görsel ve yazılı med
yada sıkça yer verilmesi, çocukların işlemediği suçların medya aracılığı ile bu çocuklara mal edil
mesi, sokakta çalışmayı ve madde kullanımını ve suç işlemeyi özendirici yayınlar yapılması, genel
olarak çocuğa zarar verici yayınların mevcut olması.
Çözüm 2:
• 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.
• Çocuğun sosyal ve psikolojik gelişimine zarar verici ve suça özendirici dizi ve magazin
programlarının çocukların izleyemeyeceği saatlerde yayınlanması sağlanmalıdır.
• Yazılı ve görsel basın yayın araçları ile çocukların sokakta yaşamasının, çalışmasının risk
lerini ve madde kullanımının zararlarını anlatan çocuk programları uzman eğitimciler kontrolünde
hazırlanarak yayınlanmalıdır.
• Aileleri bu konu hakkında bilinçlendirecek, eğitici-öğretici programlar görsel medya
aracılığıyla yayınlanmalıdır. Bu eğitim programlarında yer alan spot ifadeler dizi senaryolarında
kısa mesaj olarak yer almalıdır.
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• Çocukların sosyal ve ekonomik istismarını özendirici programlar engellenmeli ve bu istis
marı önleyici eğitici yayınlar teşvik edilmelidir.
Sorun 3: 10-15 yaş aralığında yoğunlaşan sokakta yaşayan/çalışan çocukların eğitim
başarısının düşük olması ve eğitim sisteminden kopması.
Çözüm 3: İlköğretim ve orta öğretimde rehberlik servisleri acilen yeterli hale getirilmelidir.
Çocuk sayısına göre rehber öğretmen ve psikolojik danışman sayısı arttırılmalıdır. Risk durumdaki
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 top
lum merkezleri ile aile danışma merkezlerinin sayısının yeterli olmaması ve bu merkezlerin uzman
personel, araç-gereç açısından yetersiz olması.
Çözüm 4:
• Bu ailelerin kentsel yaşama katılmalarına ve kente uyum sağlamalarına yardımcı olacak sos
yal programlar "Toplum Merkezleri" ve/veya "Aile Danışma Merkezleri" aracığıyla uygulan
malıdır.
• Bu merkezlerin risk altındaki ailelerin ikamet ettiği gecekondu bölgelerinde yaygınlaştırıl
malı ve uzman personel, araç-gereç açısından yeterli hale getirilmelidir.
• Bu çalışmalar yürütülürken, özellikle gecekondu bölgelerinde bulunan ilköğretim okulları
eğitim-öğretim saatlerinin dışında ailelere yönelik çalışmalar için kullanılmalıdır. Okullardaki bil
gisayar ve internet olanakları, çocukların ve ailelerin kullanımına sunulmalıdır.
• Mevcut internet kafeler etkin bir biçimde denetlenmelidir.
• Çalışmalarda Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı
ve Belediyeler ile SHÇEK etkin bir işbirliği içerisine girmelidir.
• İl ve ilçe düzeyinde Sosyal Hizmetler Müdürlükleri, Millî Eğitim Müdürlüklerine bağlı "Reh
berlik Araştırma Merkezleri (RAM)" ve Sağlık Müdürlüklerine bağlı "Sağlık Ocakları", "AnaÇocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri" ile ortak programlar hazırlamalıdır.
• Sokakta satış yapan veya dilenen çocuklar aileleri tarafından ihmal ve istismar edilmektedir.
Bu nedenle çocuklardan alışveriş yapılmaması konusunda toplumu bilinçlendirici yayınlar yapıl
malıdır.
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
Hattının öncelikle riskli bölge ve illerde gerekli araç, gereç, donanım ve personel yeterliliği sağ
lanarak kolluk kuvvetlerinin desteği ile birlikte yerel bazda uygulanmalıdır. ALO 183 Sosyal Hiz
met Hattı illerde oluşturulması önerilen Çocuk Koordinasyon Merkezleri bünyesinde bulunmalıdır.
Bu amaçla ALO 155 hattından da yararlanılabilir.
Sorun 6: "Çocuk Hakları Sözleşmesinin toplumda yeterince bilinmemesi ve duyarlılık artırıcı
stratejilerin yetersiz olması.
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Çözüm 6:
• Çocuk Haklan Sözleşmesinin 42. maddesi "taraf devletler, sözleşme ilke ve hükümlerinin uy
gun ve etkili araçlarla yetişkinler kadar çocuklar tarafından da yaygın biçimde öğrenilmesini sağ
lamayı taahhüt eder" hükmünü içermektedir. Çocuk Haklan eğitiminin okul müfredatına alınması,
çocukla ilgili çalışan hizmet elemanlarına hizmet içi eğitim olarak verilmesi, yetişkinlere yönelik
programlarla ebeveynlere sunulması gerekmektedir.
• 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.
• Çocuk Hakları Sözleşmesindeki hükümlerin etkili biçimde uygulanması sağlanmalıdır.
Sorun 7: Hexan, toluol vb. maddeleri 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.
Sorun 8: Hexan, toluol vb. maddeleri 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 çalış
masının 182 nolu ILO sözleşmesi çerçevesinde sonlandırılması, çalışma koşullarının hiç kimseye
zarar vermeyecek şekilde düzenlenmesi ve iyileştirilmesi gerekmektedir.
Sorun 9: Terör, işsizlik, yoksulluk ve benzeri nedenlerle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Böl
gesindeki 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) biran önce tamamlanması gerekmektedir.
8.3 Tedavi Edici ve Rehabilitasyon Boyutu
Sorun 1: Sokakta yaşayan/çalışan çocuklara verilen hizmetlerde belirli bir standardın ol
maması.
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.
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 merkez
lerinin sorunun yoğun olarak yaşandığı illerde acilen yeterli hale getirilmesi gerekmektedir. Soruna
sadece sokakta yaşayan/çalışan çocukların yaygın olduğu metropol iller ölçeğinde değil, bu sosyal
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sorunu üreten ve büyük kentlere göç veren tüm bölgeler ölçeğinde bakılmalı ve acil tedbirler alın
malıdır.
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.
Sorun 4: Sokakta yaşayan/çalışan çocukların bazılarının sokakta oldukları süre içerisinde or
ganize 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.
Sorun 5: Sokakta yaşayan/çalışan çocukların doğrudan aileye tesliminin sorunu çözememesi,
çocukların ailesinden kaçarak tekrar sokaklara dönmesi.
Çözüm 5:
• Çocuk ve ailesiyle yapılacak mesleki çalışmalar sonrasında çocuğun aile yanına döndürül
mesi ya da uygun bir sosyal hizmet kuruluşuna alınması gerekmektedir.
• Mesleki çalışmaların tamamlanmasına kadar geçecek süre içerisinde çocukların kalacakları
"İlk Adım İstasyonları" yaygınlaştırılmalı ve mevcutların koşulları iyileştirilmelidir.
Sorun 6: Sokakta yaşayan/çalışan çocukların aileleri ile birlikte yapılan rehabilitasyon çalış
malarının yetersiz olması.
Çözüm 6: Nihai hedef çocuğu ailesinin yanında ve ailesi ile birlikte rehabilite etmek ve
neticede iş ve meslek sahibi olmasını sağlamaktır.
Sorun 7: Çocuk Mahkemeleri ve Çocuk Islahevleri 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, korun
ması, bakımı ve rehabilitasyonu için çocuk mahkemeleri ve çocuk ıslahevleri sayısı ihtiyaca yönelik
olarak ivedilikle arttırılmalıdır.
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.
Sorun 9: Sivil Toplum Örgütleri, İl Özel İdareleri ve Yerel Yönetimlerce bu alanda yapılacak
çalışmalarda proje bazındaki çalışmaların eksik olması, başarılı proje örneklerinin paylaşılamaması.
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lere projeler ulaştırılmalı ve bilgi paylaşımı sağlanmalıdır. SHÇEK proje bankası oluşturmalıdır.
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 ol
maması.
Çözüm 10:
• Uçucu madde bağımlısı çocukların madde bağımlılığı tedavisi için Sağlık Bakanlığı ve
Üniversite Hastaneleri tarafından, "UMATEM" lerin sayısı bölgesel esaslar gözetilerek artırıl
malıdır.
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 bağım
lılığı tedavisinin çocuğun kendi isteğine bağlı olmaktan çıkarılması gerekmektedir. Bunun için
gerekli yasal düzenleme yapılmalı ve kapalı tedavi merkezleri oluşturulmalıdır.
Sorun 12: Mevcut yasalarda 18 yaşına kadar olan çocukların sosyal rehabilitasyonunun ve
madde bağımlılığı tedavisinin devlet tarafından karşılanması ve 18 yaş üstünün bu kapsamın dışın
da bırakılması.
Çözüm 12: Sokakta yaşayan ve madde bağımlısı olan 18 yaş üstü gençlere yönelik gençlik ev
lerinin, tıbbî ve sosyal rehabilitasyonunun yapılacağı birimlerin oluşturulması, sosyal güvencesi ol
mayan ve sokakta yaşayan gençlere bu hizmetin ücretsiz verilmesi gerekmektedir.
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.
Sorun 14: Sosyal rehabilitasyon sonrası ailesine döndürülen çocukları izleme ve değerlendir
me süreçlerinin yetersiz olması.
Çözüm 14: Sosyal rehabilitasyon sonrası ailesine döndürülen çocukların, izleme ve değer
lendirme çalışmaları İl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerinde oluşturulacak izleme ve değerlendirme
birimlerince yapılmalıdır. Bu süreçte İçişleri Bakanlığı (Emniyet, Jandarma), Sağlık Bakanlığı ve
Millî Eğitim Bakanlığının desteği alınmalıdır.
Sorun 15: Mesleki rehabilitasyonu tamamlanan çocukların istihdam edilememesi nedeniyle bu
çocukların tekrar sokakta yaşamaya ve çalışmaya dönmesi.
Çözüm 15: Mesleki rehabilitasyon süreci sonunda 16 yaş üstü çocukların istihdamının sağlan
ması yönünde tedbirler alınarak bu konuda özel sektör teşvik edilmelidir.
Bütün bu önerilerin ışığında sokakta yaşayan/çalışan çocuklara yönelik hizmet modeli oluş
turulmuş ve Şema 1,2 ve 3 'de sunulmuştur.
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9. KOMİSYON TARAFINDAN TEKLİF EDİLEN YASAL DÜZENLEMELER
1. 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 Dev
let Bakanlığının icracı bir Hizmet Bakanlığına dönüştürülmesi için gerekli yasal düzenleme yapıl
malıdır.
2. Çocuklarla ilgili yasal mevzuatı, Türkiye'nin imzalamış bulunduğu uluslararası sözleşme
hükümlerini de kapsayacak şekilde tek bir yasada toplayan "Çocuk Koruma ve Ceza Yasasf'nın
(çocuk adalet sistemi) oluşturulmalıdır.
3. 3413 sayılı yasanın aileler tarafından suiistimal edilmesini önleyecek yasal düzenlemeler
yapılmalıdır.
4. 2828 sayılı kanunun 4/e maddesinde gerekli değişiklikler yapılarak sivil toplum kuruluş
larının, yerel yönetimlerin ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sokakta yaşayan/çalışan çocuk
lara yönelik hizmet vermesi sağlanmalıdır.
5. Sorumluluğu altında bulunan çocukları istismar eden ailelerin çocukları koruma altına alınır
ken; koruma kararı ile birlikte vesayetin/velayetin de aileden alınması istikametinde yasal düzen
lemeler yapılmalıdır.
6. Kurum bakımına alınan çocuklar için ilgili mahkemelerden alınan Korunma Kararları ile bir
likte çocukların vesayeti, kurumsal olarak SHÇEK Genel Müdürlüğüne devredilmelidir. Bu konuda
gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
7. 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 kuvvetleri denetim
leri arttırmalıdır.
8. 12 yaşın altındaki çocukların sokak, cadde, park ve eğlence merkezlerinde gece saat
22.00'dan sonra yalnız dolaşmalarını kısıtlayan ve sorumluluğunu yerine getirmeyen aileler hakkın
da da cezai müeyyideler getiren yasal düzenleme yapılmalıdır. Söz konusu yasal düzenlemenin uy
gulanmasında İçişleri Bakanlığı ve SHÇEK görevlilerine bu konuda yetki verilmelidir.
9. Hexan, toluol vb. maddeleri içeren yapıştırıcı veya tiner gibi boya çözücü kimyevi mad
delerin amacı dışında çocuklar tarafından kullanımını ve çocuklara satışını yasaklayan yasal düzen
leme yapılmalıdır.
10. Çocuğunu okula göndermeyen veya devamını sağlamayan aileler hakkında "İlköğretim
Kanunu"nun öngördüğü hükümler uygulanmalıdır. Okula göndermeyerek çocuğunun eğitim hak
kını elinden almada ısrar eden ailelerden velayetinin alınması yönünde gerekli yasal düzenleme
yapılmalıdır.
11. Madde kullanan çocukların ve toplumun yüksek yararı düşünülerek, madde bağımlılığı
tedavisinin çocuğun kendi isteğine bağlı olmaktan çıkarılması gerekmektedir. Bu konuda gerekli
yasal düzenleme yapılmalı ve kapalı tedavi merkezleri oluşturulmalıdır.
12. Çocukların, aileleri ve/veya organize suç örgütlerince suça yönlendirilmesi durumunda
cezaların caydırıcı hale getirilmesi için yasal düzenleme yapılmalıdır.
13. Halk eğitim merkezleri bünyesindeki I.Kademe ve II. Kademe eğitim kursları 8 yıllık
zorunlu eğitimi kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.
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ŞEMA 1: SOKAKTA YAŞAYAN/ ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK ÖNERİL
ÖNERİLEN YAPİ

İÇİŞLER
Emniyet Gn. Md

GENÇLİK VE SPORDAN
SORUMLU DEVLET
BAKANLIĞI

SOSYAL HİZMETLER
BAKANLIĞI

DİYANET İŞLE
DEVLET BAKA
ADALE

SAĞLIK BAKANLIĞI

YEREL

ÇALIŞMA VE SOSYAL
GÜVENLİK BAKANLIĞI
ÜNİVERSİTEL
GÖNÜLLÜ KİŞ

SAN.TİC.ODALARI VE
MESLEK ODALARI

Aile ve Sosyal Araştırma
Gn. Md.

Kadının Statüsü ve
Sorunları Gn. Md.

SHÇEK Gn. Md.

Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Gn. Md.

öz

ŞEMA 2: SOKAKTA YAŞAYAN/ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK M
i Basamak Önlemler
(Geliştirici ve Değiştirici)
Toplumun Geneline Yönelik
Önlemler
• Yasal Düzenlemeler
• Mevcut Kurumlarda Yapısal
Değişiklik ve Güçlendirme
• Politika ve Stratejilerin
Belirlenmesi
• Duyarlık Artıcı Etkinlikler
• Araştırma ve Projeler

Risk Altındaki
Aile ve Çocuk

Sokakta Yaşayan/
Çalışan Çocuk ve
Ailesi

III. Basamak Önlemler
(Tedavi ve Rehabilitasyon)
Sokakla Tanışmış Olan Çocuklara Yönelik Önlemler
Mobil Ekipler
Barınaklar
ilk Adım İstasyonları (Sokakta yaşayan ve çalışan çocuklar için a
İstismar Önleme Merkezi
ÇEMATEM (Çocuk Ergen ve Madde Bağımlılığı Merkezi)
Sosyal Rehabilitasyon Merkezleri
Meslek Edindirme ve İstihdama Yönelik Çalışmalar
Gençlik Evleri
Aileye Yönelik Çalışmalar
Ailesine Döndürülen Çocuklar İçin (Çocuk ve Gençlik Merkezler
oluşturulacak) İzleme ve Değerlendirme Birimleri
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ŞEMA 3: SOKAKTA YAŞAYAN/ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK
REHABİLİTASYON PROGRAMI
ÇOCUK KOORDİNASYON MERKEZİ
(Valilik, SHÇEK, İlgili Kamu Kuruluşları, STK Meslek Odaları, Belediyeler)

Sokakta
Yaşayan
ÇOGEM

İLK ADIM İSTASYONLARI

GECE BARINAKLARI

(Valilik.SHÇEK.Belediye, Emniyet. STK)

( Valilik,SHÇEK,Belediye,Emniyet)

Sokakta
Çalışan
ÇOGEM

İstismar
Önleme
Merkezi

Suça Maruz
Kalan Çocuk
Merkezi

Tıbbi Rehabilitasyon
Birimleri
Umatem veya Amatem
(Sağlık Bakanlığı,Üniversiteler)

(Emniyet, Adalet,
SHÇEK)

(Valilik.SHÇEK.Belediye, STK)

Sosyal Rehabilitasyon Merkezi/Meslek Edindirme Merkezi

Aileye Dönüş

Sosyal Hizmet Bakımı

Psiko-sosyal destek
Sosyal Yardım (Ayni-Nakdi)
Şartlı Nakit Yardımı

Koruyucu Aile
Kurum Bakımı (Yuva-Yurt)

İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ

Not: Bu sema. Sema 2'de verilen tedavi ve rehabilitasyon boyutunun açılımıdır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 829)

— 144 —
10/111,160,180 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu, Türkiye Büyük Millet
Meclisi Genel Kuruluna sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur.
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10/111,160,180 Esas Numaralı Araştırma Komisyonunun 24.2.2005 tarih ve 7 nolu kararıdır.
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EK-1

Çalışan Çocuklar ile İlgili Uluslararası
Belge ve Sözleşmeler
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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

ÇALIŞAN ÇOCUKLARLA İLGİLİ
ULUSLARARASI
BELGE VE SÖZLEŞMELER

Çalışma Genel Müdürlüğü
Çalışan Çocuklar Bölümü
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME

BM Kabul Tarihi
: 20 Kasım 1989
Kanun Tarihi ve Sayısı
: 9.12.1994/4058
Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 27.1.1995/22184
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"İtirazi Kayıt:
Türkiye Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 17, 29 ve 30
uncu maddeleri hükümlerini T.C. Anayasası ve 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan
Anlaşması hükümlerine ve ruhuna uygun olarak yorumlama hakkını saklı tutmaktadır."
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ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME

ÖNSÖZ
Bu Sözleşmeye taraf Devletler:
Birleşmiş Milletler Antlaşmasında ilan edilen ilkeler uyarınca insanlık
ailesinin tüm üyelerinin, doğuştan varlıklarına özgü bulunan haysiyetle
birlikte eşit ve devredilemezler haklara sahip olmalarının tanınmasının,
dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu düşünerek,
Birleşmiş Milletlerinin halklarının, insanın temel haklarına ve bireyin,
insan olarak taşıdığı haysiyet ve değere olan kesin inançlarını Birleşmiş
Milletler Antlaşmasında bir kez daha doğrulamış olduklarını ve daha geniş
bir özgürlük ortamında toplumsal ilerleme ve daha iyi bir yaşam düzeyi
sağlama yolundaki kararlılıklarını hatırda tutarak,
Birleşmiş, Milletlerin, İnsan Hakları Evrensel Bildirisinde ve
Uluslararası İnsan Haklan Sözleşmelerinde herkesin, bu metinlerde yer
alan hak ve özgürlüklerden ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka
görüş, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet doğuştan veya başka
durumdan kaynaklanan ayrımlar dahil, hiçbir ayrım gözetilmeksizin
yararlanma hakkına sahip olduklarını benimsediklerini ve ilan ettiklerini
kabul ederek,
Uluslararası İnsan Hakları Evrensel Bildirisinde, Birleşmiş
Milletlerin, çocukların özel ilgi ve yardıma hakkı olduğunu ilan ettiğini
anımsayarak,
Toplumun temel birimi olan ve tüm üyelerinin ve özellikle çocukların
gelişmeleri ve esenlikleri için doğal ortamı oluşturan ailenin toplum içinde
kendisinden beklenen sorumlulukları tam olarak yerine getirebilmesi için
gerekli koruma ve yardımı görmesinin zorunluluğuna inanmış olarak,
Çocuğun kişiliğinin tam ve uyumlu olarak gelişebilmesi için mutluluk,
sevgi ve anlayış havasının içindeki bir aile ortamında yetişmesinin
gerekliliğini kabul ederek,
Çocuğun toplumda bireysel bir yaşantı sürebilmesi için her yönüyle
hazırlanmasının ve Birleşmiş Milletler Antlaşmasında ilan edilen ülküler ve
özellikle barış, değerbilirlik, hoşgörü, özgürlük, eşitlik ve dayanışma
ruhuyla yetiştirilmesinin gerekliliğini göz önünde bulundurarak,
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Çocuğa özel bir ilgi gösterme gerekliliğinin, 1924 tarihli, Cenevre
Çocuk Haklan Bildirisinde ve 20 Kasım 1959 tarihinde Birleşmiş Milletler
Teşkilatı Genel Kurulunca kabul edilen Çocuk Haklan Bildirisinde
belirtildiğini ve İnsan Hakları Evrensel Bildirisinde, Medeni ve Siyasi Haklar
Uluslararası Sözleşmesinde (Özellikle 23 ve 24 üncü maddelerinde) ve
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmede
(özellikle 10. uncu maddesinde) ve çocukların esenliği ile ilgili uzman
kuruluşların ve uluslararası örgütlerin kurucu ve ilgili belgelerinde
tanındığını hatırda tutarak,
Çocuk Hakları Bildirisin6e de belirtildiği gibi "çocuğun gerek
bedensel gerek zihinsel bakımdan tam erginliğe ulaşmamış olması
nedeniyle doğum sonrasında olduğu kadar, doğum öncesinde de uygun
yasal korumayı da içeren özel güvence ve koruma gereksiniminin
bulunduğu"nu hatırda tutarak,
Ulusal ve Uluslararası düzeyde çocukları aile yanına yerleştirme ve
evlat edinmeye de özel atıfta bulunan Çocuğun Korunması ve Esenliğine
ilişkin Toplumsal ve Hukuksal İlkeler Bildirisi; Çocuk Mahkemelerinin
Yönetimi Hakkında Birleşmiş Milletler Asgari Standart Kuralları (Beijing
Kuralları) ve Acil Durumlarda ve Silahlı Çatışma Halinde Kadınların ve
Çocukların Korunmasına İlişkin Bildirinin hükümlerini anımsayarak,
Dünyadaki ülkelerin tümünde çok güç koşullar altında yaşayan ve
bu nedenle özel bir ilgiye gereksinimi olan çocukların bulunduğu bilinci
içinde,
Çocuğun korunması ve uyumlu gelişmesi bakımından her halkın
kendine özgü geleneklerinin ve kültürel değerlerinin taşıdığı c-nemi göz
önünde tutarak,
Her ülkedeki, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki çocukların
yasanla koşullarının iyileştirilmesi için uluslararası işbirliğinin taşıdığı
önemin bilincinde olarak,
Aşağıdaki kurallar üzerinde anlaşmaya varmışlardır.
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KISIM I

Madde 1
Bu sözleşme uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre
daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, 18 yaşına kadar her insan
çocuk sayılır.
Madde 2
1. Taraf Devletler, bu Sözleşme' de yazılı olan hakları kendi yetkileri
altında bulunan her çocuğa kendilerinin, ana babalarının veya yasal
vasilerinin sahip oldukları ırk, renk, cinsiyet, dil, siyasal ya da başka
düşünceler, ulusal, etnik ve sosyal köken, mülkiyet, sakatlık, doğuş ve
diğer statüler nedeniyle hiçbir ayrım gözetmeksizin tanır ve taahhüt
jederler.
2. Taraf Devletler, çocuğun, ana-babasının, yasal vasilerinin veya
altesinin öteki üyelerinin durumları; faaliyetleri, açıklanan düşünceleri veya
inançları nedeniyle her türlü ayırıma veya cezaya tâbi tutulmasına karşı
etkili biçimde korunması için gerekli tüm uygun önlemleri alırlar.
Madde 3
1. Kamusal ya da özel sosyal yardım kuruluşları, mahkemeler, idari
makamlar veya yasama organları tarafından yapılan ve çocukları
ilgilendiren bütün faaliyetlerde, çocuğun yararı temel düşüncedir.
2. Taraf Devletler, çocuğun ana-babasının, vasilerinin ya /la
kendisinden hukuken sorumlu olan diğer kişilerin hak ve ödevlerini de göz
önünde tutarak, esenliği için gerekli bakım ve korumayı sağlamayı
üstlenirler ve bu amaçla tüm uygun yasal idari önlemleri alırlar.
3. Taraf Devletler, çocukların bakımı veya korunmasından sorumlu
kurumların, hizmet ve faaliyetlerin özellikle güvenlik, sağlık, personel sayısı
ve uygunluğu ve yönetimin yeterliliği açısından, yetkili makamlarca
konulan ölçülere uymalarını taahhüt ederler.
Madde 4
Taraf Devletler, bu Sözleşme' de tanınan hakların uygulanması
amacıyla gereken her türlü yasal, idari ve diğer önlemleri alırlar. Ekonomik,
sosyal ve kültürel haklara ilişkin olarak, Taraf Devletler eldeki kaynaklarını
olabildiğince geniş tutarak, gerekirse uluslar arası işbirliği çevresinde bu
tür önlemler alırlar.
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Madde 5

Taraf

Devletler,

bu

Sözleşmenin

çocuğa

tanıdığı

haklar

doğrultusunda çocuğun yeteneklerinin geliştirilmesi ile uyumlu olarak,
çocuğa yol gösterme ve onu yönlendirme konusunda ana-babamn, yerel
gelenekler öngörüyorsa uzak aile veya topluluk üyelerinin, yasal vasilerinin
veya çocuktan hukuken sorumlu öteki kişilerin sorumluluklarına, haklarına
ve ödevlerine saygı gösterirler.
Madde 6
1. Taraf Devletler, her çocuğun temel yaşama hakkına sahip
olduğunu kabul ederler.
2. Taraf Devletler, çocuğun hayatta kalması ve gelişmesi için
mümkün olan azami çabayı gösterirler.
Madde 7
1.Çocuk doğumdan hemen sonra derhal nüfus kütüğüne
kaydedilecek ve bir isim hakkına, bir vatandaşlık kazanma hakkına ve
mümkün olduğu ölçüde ana-babasını bilme ve onlar tarafından bakılma
hakkına sahip olacaktır.
2. Taraf Devletler,
çocuğun tabiiyetsiz kalması söz konusu
olduğunda kendi ulusal hukuklarına ve ilgili uluslararası belgeler
çerçevesinde üstlendikleri yükümlülüklerine uygun olarak bu hakların
işlerlik kazanmasını taahhüt ederler.
Madde 8
1. Taraf Devletler, yasanın tanıdığı şekliyle çocuğun kimliğini;
tabiiyeti, ismi ve aile bağlan dahil, koruma hakkına saygı göstermeyi ve bu
konuda yasa dışı müdahalelerde bulunmamayı taahhüt ederler.
2. Çocuğun kimliğinin unsurlarının bazılarından veya tümünden
yasaya aykırı olarak yoksun bırakılması halinde, Taraf Devletler çocuğun
kimliğine süratle yeniden kavuşturulması amacıyla gerekli yardım ve
korumada bulunurlar.
Madde 9
1. Yetkili makamlar uygulanabilir yasa ve usullere göre temyiz yolu
açık olarak, ayrılığın çocuğun yüksek yararına olduğu yolunda karar
vermedikçe, Taraf Devletler, çocuğun; ana-babasından, onların rızası
dışında ayrılmamasını güvence altına alırlar. Ancak, ana-babası tarafından
çocuğun kötü muameleye maruz bırakılması y,a da ihmal edilmesi
durumlarında ya da ana-baban/n birbirinden ayrı yaşaması nedeniyle
çocuğun ikametgahının belirlenmesi amacıyla karar varılması gerektiğinde,
bu tür ayrılık kararı verilebilir.
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2. Bu maddenin birinci fıkrası uyarınca girişilen her işlemde, ilgili
bütün taraflara işleme katılma ve görüşlerini bildirme olanağı tanınır.
3. Taraf Devletler, ana-babasmdan veya bunlardan birinden
ayrılmasına karar verilen çocuğun yüksek yararına aykırı olmadıkça, anababanın ikisiyle de düzenli olarak
kişisel ilişki kurma ve doğrudan
görüşme hakkına saygı' gösterirler.
4. Böyle bir ayrılık, bir Taraf Devlet tarafından girişilen ve çocuğun
kendisinin, ana veya babasının veya her ikisinin birden tutuklanmasını,
hapsini, sürgün, sınır dışı edilmesini veya ölümünü (ki buna devletin
gözetimi altında iken nedeni ne olursa olsun meydana gelen ölüm dahildir)
tevlit eden herhangi benzer bir işlem sonucu olmuşsa, bu Taraf Devlet,
istek üzerine ve çocuğun esenliğine zarar vermemek koşulu ile; anababaya, çocuğa veya uygun olursa, ailenin bir başka üyesine, söz konusu
aile bireyinin ya da bireylerinin bulunduğu yer hakkında gereken bilgiyi
verecektir. Taraf Devletler, böyle bir İstemin başlı başına sunulmasının ilgili
kişi veya kişiler bakımından aleyhe hiçbir sonuç yaratmamasını ayrıca
taahhüt ederler.
Madde 10
1. 9'uncu Maddenin 1'inci fıkrası uyarınca Taraf Devletler' e düşen
sorumluluğa uygun olarak, çocuk veya ana-babası tarafından, ailenin
birleşmesi amaçlarıyla yapılan, bir Taraf Devlet ülkesine girme ya da onu
terk etme konusundaki her başvuru yapılmasının, başvuru sahipleri veya
aile üyeleri aleyhine sonuçlar yaratmamasını taahhüt ederler.
2. Ana-babası ayrı devletlerde oturan bir çocuk, olağanüstü
durumlar hariç, hem ana hem de babası ile düzenli biçimde kişisel ilişkiler
kurma ve doğrudan görüşme hakkına sahiptir. Bu nedenle 9'uncu
maddenin Vinci fıkrasına göre Taraf Devletler' e düşen sorumluluğa
uygun olarak, Taraf Devletler çocuğun ve ana-babasının Taraf Devletler' in
ülkeleri dahil herhangi bir ülkeyi terk etme ve kendi ülkelerine dönme
hakkına saygı gösterirler. Herhangi bir ülkeyi terk etme hakkı, yalnızca
yasada öngörüldüğü gibi ve ulusal güvenliği, kamu düzenini, kamu sağlığı
veya ahlak veya başkalarının hak ve özgürlüklerini korumak amacı ile ve
işbu Sözleşme ile tanınan öteki haklara bağdaştığı ölçüde kısıtlamalara
konu olabilir.
Madde 11
1. Taraf Devletler, çocukların, yasadışı yollarla ülke dışına çıkarılıp
geri döndürülmemesi halleriyle mücadele için önlemler alırlar.
2. Bu amaçla Taraf Devletler iki ya da çok taraflı anlaşmalar
yapılmasını ya da mevcut anlaşmalara katılmayı teşvik ederler.
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Madde 12
1. Taraf Devletler, görüşlerini oluşturma yeteneğine sahip çocuğun,
kendini ilgilendiren her konuda görüşlerini serbestçe ifade etme hakkını, bu
görüşlere çocuğun yaşı ve olgunluk derecesine uygun olarak, gereken
özen gösterilmek suretiyle tanırlar.
2. Bu amaçla, çocuğu etkileyen herhangi bir adli veya idari
kovuşturmada çocuğun ya doğrudan doğruya veya bir temsilci ya da
uygun bir makam yoluyla dinlenilmesi fırsatı, ulusal yasanın usule ilişkin
kurallarına uygun olarak çocuğa, özellikle sağlanacaktır.
Madde 13
1. Çocuk, düşüncesini özgürce açıklama hakkına sahiptir; bu hak,
ülke sınırlan ile bağlı olmaksızın; yazılı.sözlü,basılı,sanatsal biçimde veya
çocuğun seçeceği başka bir araçla her türlü haber ve düşüncelerin
araştırılması, elde edilmesi ve verilmesi özgürlüğünü içerir.
2. Bu hakkın kullanılması yalnızca:
(a) Başkasının haklarına ve itibarına saygı,
(b) Milli güvenliğin, kamu düzeninin, kamu sağlığı ve ahlâkın
korunması
nedenleriyle ve kanun tarafından öngörülmek ve gerekli olmak kaydıyla
yapılan sınırlamalara konu olabilir.
Madde 14
1. Taraf Devletler, çocuğun düşünce, vicdan ve din özgürlükleri
hakkına saygı gösterirler.
2. Taraf Devletler, ana-babanın ve gerekiyorsa yasal vasilerin;
çocuğun yeteneklerinin gelişmesiyle bağdaşır biçimde haklarının
kullanılmasında çocuğa yol gösterme konusundaki hak ve Ödevlerine,
saygı gösterirler.
3.- Bir kimsenin dinini ve inançlarını açıklama, özgürlüğü kanunla
öngörülmek ve gerekli olmak kaydıyla yalnızca kamu güvenliği, düzeni,
sağlık ya da ahlâki ya da başkalarının temel hak ve özgürlüklerini korumak
gibi amaçlarla sınırlandırılabilir.
Madde 15
1. Taraf Devletler, çocuğun dernek kurma ve barış içinde toplanma
özgürlüklerine ilişkin haklarını kabul ederler.
2. Bu hakların kullanılması, ancak yasayla zorunlu kılınan ve
demokratik bir toplumda gerekli olan ulusal güvenlik, kamu güvenliği, kamu
düzeni yararına olarak ya da kamu sağlığı ve ahlakın ya da başkalarının
hak ve özgürlüklerinin korunması amaçlarıyla yapılan sınırlamalardan
başkalarıyla kısıtlandırılmaz.
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Madde 16
1. Hiçbir çocuğun özel yaşantısına, aile, konut ve iletişimine keyfi ya
da.haksız bir biçimde müdahale yapılamayacağı gibi, onur ve itibarına da
haksız olarak saldırılamaz.
2. Çocuğun bu tür müdahale ve saldırılara karşı yasa tarafından
korunmaya hakkı vardır.
Madde 17
Taraf Devletler, kitle iletişim araçlarının önemini kabul ederek
çocuğun; özellikle toplumsal, ruhsal ve ahlâki esenliği ile bedensel ve
zihinsel sağlığını geliştirmeye yönelik çeşitli ulusal ve uluslar arası
"kaynaklardan bilgi ve belge edinmesini sağlarlar. Bu amaçla Taraf
Devletler:
a) Kitle iletişim araçlarını çocuk bakımından toplumsal ve kültürel
yararı olan ve 29 uncu maddenin ruhuna uygun bilgi ve belgeyi
yaymak için teşvik ederler;
b) Çeşitli kültürel, ulusal ve uluslar arası kaynaklardan gelen bu
türde bilgi ve belgelerin üretimi, değişimi ve yayımı amacıyla uluslar
arası işbirliğini teşvik ederler;
c) Çocuk kitaplarının üretimini ve yayılmasını teşvik ederler;
d) Kitle iletişim araçlarını azınlık grubu veya bir yerli ahaliye
mensup çocukların dii gereksinimlerine özel önem göstermeleri
konusunda teşvik ederler;
e) 13 ve 18 inci maddelerde yer alan kurallar göz önünde tutularak
çocuğun* esenliğine zarar verebilecek bilgi ve belgelere karşı
korunması için uygun yönlendirici ilkiler geliştirilmesini teşvik ederler.
Madde 18
1. Taraf Devletler, çocuğun yetiştirilmesinde ve gelişiminin
sağlanmasında ana-babanın birlikte sorumluluk taşıdıkları ilkesinin
tanınması için her türlü çabayı gösterirler. Çocuğun yetiştirilmesi ve
geliştirilmesi sorumluluğu ilk önce ana-babaya ya da durum gerektiriyorsa
yasal vasilere düşer. Bu kişiler her şeyden önce çocuğun yüksek yararını
göz önünde tutarak hareket ederler.
2. Bu Sözleşmede belirtilen hakların güvence altına
geliştirilmesi için Taraf Devletler, çocuğun yetiştirilmesi
sorumluluklarını kullanmada ana-baba ve yasal vasilerin
uygun yardım yapar ve çocukların bakımı ile görevli
faaliyetlerin ve hizmetlerin gelişmesini sağlar.
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3. Taraf Devletler, çalışan ana-babanın, çocuk bakım hizmet ve
tesislerinden, çocuklarının da bu hizmet ve tesislerden yararlanma hakkını
sağlamak için uygun olan her türlü önlemi alırlar.
Madde 19
1. Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, çocuğun ana-babasmın ya da
onlardan yalnızca birinin, yasal vasi veya vasilerinin ya da bakımını
üstlenen herhangi bir kişinin yanında iken bedensel veya zihinsel saldın,
şiddet veya suistimale, ihmal ya da ihmalkar muameleye, ırza geçme dahil
her türlü istismar ve kötü muameleye karşı korunması için; yasal, idari,
toplumsal, eğitsel bütün önlemleri alırlar.
2. Bu tür koruyucu önlemler; burada tanımlanmış olan çocuklara
kötü muamele olaylarının önlenmesi, belirlenmesi, bildirilmesi, yetkili
makama havale edilmesi, soruşturulması, tedavisi ve izlenmesi için gerekli
başkaca yöntemleri ve uygun olduğu takdirde adliyenin işe el koyması
olduğu kadar durumun gereklerine göre çocuğa ve onun bakımını üstlenen
kişilere, gereken desteği sağlamak amacı ile sosyal programların
düzenlenmesi için etkin usulleri de içermelidir.
Madde 20
1. Geçici ve sürekli olarak aile çevresinden yoksun kalan veya kendi
yararına olarak bu ortamda bırakılması kabul edilmeyen her çocuk,
Devletten özel koruma ve yardım görme hakkına sahip olacaktır.
2. Taraf Devletler bu durumdaki bir çocuk için kendi ulusal
yasalarına göre, uygun olan bakımı sağlayacaklardır.
3. Bu tür bakım, başkaca benzerleri yanında, bakıcr aile yanına
verme, İslâm Hukukunda kefalet (kafalah), evlât edinme ya da gerekiyorsa
çocuk bakımı amacr güden uygun kuruluşlara yerleştirmeyi de içerir.
Çözümler
düşünülürken,
çocuğun
yetiştirilmesinde
sürekliliğin
korunmasına ve çocuğun etnik, dinsel, kültürel ve dil kimliğine gereken
saygı gösterilecektir.

Madde 21
Evlât edinme sistemini kabul eden ve / veya buna izin veren Taraf
Devletler, çocuğun en yüksek yararlarının temel düşünce olduğunu kabul
edecek ve aşağıdaki ilkeleri gerçekleştireceklerdir:
a) Bir çocuğun evlât edinilmesine ancak yetkili makam.karar verir.
Bu makam uygulanabilir yasa ve usullere göre ve güvenilir tüm
bilgilerin ışığında; çocuğun, ana-babası, yakınları ve yasal
vasisine göre durumunu göz önüne alarak ve gereken
durumlarda tüm ilgililerle yapılacak görüşme sonucu onların da
evlât edinme konusundaki onaylarını alma zorunluluğuna uyarak,
kararını verir.
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b) Çocuğun kendi ülkesinde elverişli biçimde bakılması mümkün
olmadığı veya evlât edinecek veya yanına yerleştirilecek aile
bulunmadığı taktirde, ülkeler arası evlât edinmenin çocuk
bakımından uygun bir çözüm olduğunu kabul ederler.
c)

Başka bir ülkede evlât edinilmesi düşünülen çocuğun, kendi
ülkesinde mevcut evlât edinme durumuyla eşdeğer olan
güvence ve ölçülerden yararlanması sağlarlar.

d) Ülkelerarası evlât edinmede, yerleştirmenin ilgililer bakımından
yasa dışı para kazanma konusu olmaması için gereken bütün
önlemleri alırlar.
e) Bu maddedeki amaçları, uygun olduğu ölçüde, ikili ya da çok
taraflı düzenleme veya anlaşmalarla teşvik ederler ve bu
çerçevede çocuğun başka bir ülkede yerleştirilmesinin yetkili
makam veya organlar tarafından yürütülmesini güvenceye almak
için çaba gösterirler.
Madde 22
1. Taraf Devletler, İster tek başına olsun isterse ana-babası veya
herhangi başka kimseyle birlikte bulunsun mülteci statüsü kazanmaya
çalışan ya da uluslararası veya iç hukuk kural ve usulleri uyarınca mülteci
sayılan bir çocuğun, bu Sözleşmede ve insan haklarına veya insani
konulara ilişkin ve söz konusu Devletlerin taraf oldukları diğer uluslararası
sözleşmelerde tanınan ve bu duruma uygulanabilir nitelikte bulunan hakları
kullanması amacıyla koruma ve insani yardımdan yararlanması için gerekli
bütün önlemleri alırlar.
2. Bu nedenle, Taraf Devletler, uygun gördükleri ölçüde, Birleşmiş
Milletler Teşkilatı ve onunla işbirliği yapan hükümetler arası ve hükümet
dışı yetkili başka kuruluşlarla bu durumda olan bir çocuğu korumak ona
yardım etmek, herhangi bir mülteci çocuğun ailesiyle yeniden bir araya
gelebilmesi için ana-babası veya ailesinin başka üyeleri hakkında bilgi
toplamak amacıyla işbirliğinde bulunurlar. Herhangi bir nedenle kendi aile
çevresinden sürekli ya da geçici olarak ayrı düşmüş bir çocuğa bu
Sözleşmeye göre tanınan koruma, aynı esaslar içinde, ana-babası ya da
-ailesinin başkaca üyelerinden hiç birisi bulunamayan çocuğa da
tanınacaktır.
Madde 23
1. Taraf Devletler, zihinsel ya da bedensel özürlü çocukları
saygınlıklarını güvence altına alan, özgüvenlerini geliştiren ve toplumsal
yaşama etkin biçimde katılmalarını kolaylaştıran şartlar altında eksiksiz bir
yaşama sahip olmalarını kabul ederler.
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2. Taraf Devletler, özürlü çocukların özel bakımdan yararlanma
hakkını tanırlar ve eldeki kaynakların yeterliliği ölçüsünde yapılan başvuru
üzerine, yardımdan yararlanabilecek olan çocuğa ve onun bakımından
sorumlu olanlara, çocuğun durumu ve ana-babasmın veya çocuğa
bakanların içinde bulundukları koşullara uygun düşecek yardımın
yapılmasını teşvik ve taahhüt ederler.
3. Özürlü çocuğun, özel bakıma gereksinimi olduğu bilincinden
hareketle bu maddenin 2 nci fıkrası uyarınca yapılması öngörülen yardım,
çocuğun ana-babasının ya da çocuğa bakanların parasal (mali) durumları
gözönüne alınarak, olanaklar ölçüsünde ücretsiz sağlanır. Bu yardım;
özürlü çocuğun eğitimi, meslek eğitimi, tıbbi bakım hizmetleri,
rehabilitasyon hizmetleri, bir işte çalışabilecek duruma getirme hazırlık
programları
ve
dinlenme/eğlenme
olanaklarından
etkin
olarak
yararlanmasını sağlamak üzere düzenlenir ve çocuğun en eksiksiz biçimde
toplumla bütünleşmesi yanında, kültürel ve ruhsal yönü dahil bireysel
gelişmesini gerçekleştirme amacını güder.
4. Taraf Devletler, uluslar arası işbirliği ruhu içinde, özürlü çocukların
koruyucu sıhhi bakımı, tıbbi, psikolojik ve işlevsel tedavileri alanlarına
ilişkin gerekli bilgilerin alışverişi yanında, rehabilitasyon, eğitim ve mesleki
eğitim hizmetlerine ilişkin yöntemlerin bilgilerini de içerecek şeklide ve
Taraf Devletlerin bu alandaki güçlerini, anlayışlarını geliştirmek ve
deneyimlerini zenginleştirmek amacıyla bilgi dağıtımın ve bu bilgiden
yararlanmayı teşvik ederler. Bu bakımdan, gelişmekte olan ülkelerin
gereksinimlerini, özellikle göz önüne alınır.

Madde 24
1. Taraf Devletler, çocuğun olabilecek, en iyi sağlık düzeyine
kavuşma, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerini veren kuruluşlardan
yararlanma hakkını tanırlar. Taraf Devletler, hiçbir çocuğun bu tür tıbbi
bakım hizmetlerinden yararlanma hakkından yoksun bırakılmasını
güvence altına almak için çaba gösterirler.
2. Taraf Devletler, bu hakkın tam olarak uygulanmasını takip ederler

ve özellikle:
a) Bebek ve çocuk ölüm oranlarının düşürülmesi;
b) Bütün çocuklara gerekli tıbbi yardımın ve tıbbi bakımın; temel
sağlık
hizmetlerinin
geliştirilmesine
önem
verilerek
sağlanması;
c) Temel sağlık hizmetleri çerçevesinde ve başka olanakların
yanı sıra, kolayca bulunabilen tekniklerin-kullanılması ve
besleyici yiyecekler ve temiz içme suyu sağlanması yoluyla ve
çevre kirlenmesinin tehlike ve zararlarını göz önüne alarak,
hastalık ve yetersiz beslenmeye karşı mücadele edilmesi;

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 829)

— 165 —

d) Anneye doğum öncesi ve sonrası uygun bakımın sağlanması;
e) Bütün toplum kesimlerinin özellikle ana-babalar ve çocukların,
çocuk sağlığı ve beslenmesi, anne sütü ile beslenmenin
yararları, toplum ve çevre sağlığı ve kazaların önlenmesi
konusunda temel bilgileri elde etmeleri ve bu bilgilerin
kullanımlarına yardımcı olunması;
f) Koruyucu sağlık bakımlarının, ana-babaya rehberliğini, aile
plânlaması .eğitimi ve hizmetlerinin geliştirilmesi; amaçlarıyla
uygun önlemleri alırlar.
3. Taraf Devletler, çocukların sağlığı için zararlı geleneksel
uygulamaların kaldırılması amacıyla uygun ve etkili her türlü önlemi alırlar.
4Taraf Devletler, bu maddede tanınan hakkın tam olarak
gerçekleştirilmesini tedricen sağlamak amacıyla uluslar arası işbirliğinin
geliştirilmesi ve teşviki konusunda karşılıklı olarak söz verirler. Bu konuda
gelişmekte olan ülkelerin gereksinimleri özellikle göz önünde tutulur.
Madde 25
Taraf Devletler, yetkili makamlarca korunma ve bakım altına alma,
bedensel ya da'ruhsal tedavi amaçlarıyla hakkında bir iyileştirme tedbiri
uygulanan çocuğun gördüğü tedaviyi ve yerleştirilmesine bağlı diğer tüm
şartları belli aralıklarla gözden geçirme hakkına sahip olduğunu kabul
ederler.

Madde 26
1. Taraf Devletler, her çocuğun, sosyal sigorta dahil, sosyal
güvenlikten yararlanma hakkını tanır ve bu hakkın gerçekleşmesini
sağlamak için ulusal hukuklarına uygun, gerekli önlemleri alırlar.
2. Sosyal güvenlik, çocuğun ve çocuğun bakımından sorumlu
olanların kaynakları ve koşulları göz önüne alınarak ve çocuk tarafından ya
da onun adına yapılan sosyal güvenlikten yararlanma başvurusuna ilişkin
başkaca durumlar da göz önünde tutularak sağlanır.
Madde 27
1. Taraf Devletler, her çocuğun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal
ve toplumsal gelişmesini sağlayacak yeterli bir hayat seviyesine hakkı
olduğunu kabul ederler.
2. Çocuğun gelişmesi için gerekli hayat şartlarının sağlanması
sorumluluğu; sahip oldukları imkânlar ve mali güçleri çerçevesinde
öncelikle çocuğun ana-babasına veya çocuğun bakımın üstlenen diğer
kişilere düşer.
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3. Taraf Devletler, ulusal durumlarına göre ve olanakları ölçüsünde,
ana-babaya ve çocuğun bakımın üstlenen diğer kişilere, çocuğun bu
hakkının uygulanmasında yardımcı olmak amacıyla gerekli önlemleri alır
ve gereksinim olduğu taktirde özellikle beslenme, giyim ve barınma
konularında maddi yardım ve destek programları uygularlar.
4. Taraf Devletler, Taraf Devlet ülkesinde veya başka ülkede
bulunsun; ana-babası veya çocuğa karşı mali sorumluluğu bulunan diğer
kişiler tarafından, çocuğun bakım giderlerinin karşılanmasını sağlamak
amacıyla her türlü uygun önlemi alırlar. Özellikle çocuğa karşı mali
sorumluluğu olan kişinin, çocuğun ülkesinden tfaşka bir ülkede yaşaması
halinde, Taraf Devletler bu konuya İlişkin uluslar arası anlaşmalara
katılmayı veya bu tür anlaşmalar akdinin yanı sıra başkaca uygun
düzenlemelerin yapılmasını teşvik ederler.
Madde 28
1. Taraf Devletler, çocuğun eğitim hakkını kabul ederler ve bu
hakkın fırsat eşitliği temeli üzerinde tedricen gerçekleştirilmesi görüşüyle
özellikle:
a)

İlk öğretimi herkes için zorunlu ve parasız hale getirirler;

b) Orta öğretim sistemlerinin genel olduğu kadar mesleki nitelikte
de olmak üzere çeşitli biçimlerde örgütlenmesini teşvik ederler
ve bunların tüm çocuklara açık olmasını sağlarlar ve gerekli
durumlarda mali yardım yapılması ve öğretimi parasız kılmak
gibi uygun önlemleri alırlar;
c)

Uygun bütün araçları kullanarak, yüksek öğretimi yetenekleri
doğrultusunda herkese açık hale getirirler;

d)

Eğitim ve meslek seçimine ilişkin bilgi ve rehberliği bütün
çocuklar için elde edilir hale getirirler;

e)

Okullarda düzenli biçimde devamın sağlanması ve okulu terk
etme oranlarının düşürülmesi için önlem alırlar.

2. Taraf Devletler, okul disiplininin çocuğun insan olarak taşıdığı
saygınlıkla bağdaşır biçimde ve bu Sözleşmeye uygun olarak
yürütülmesinin sağlanması amacıyla gerekli olan tüm önlemleri alırlar.
3. Taraf Devletler eğitim alanında, özellikle cehaletin ve okuma
yazma bilmemenin dünyadan kaldırılmasına katkıda bulunmak ve çağdaş
eğitim yöntemlerine ve bilimsel ve teknik bilgilere sahip olunmasını
kolaylaştırmak amacıyla uluslararası işbirliğini güçlendirir ve teşvik ederler.
Bu konuda, gelişmekte olan ülkelerin gereksinimleri özellikle göz önünde
tutulur.
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Madde 29
1. Taraf Devletler çocuk eğitiminin aşağıdaki amaçlara yönelik
olmasını kabul ederler;
a) Çocuğun kişiliğinin, yeteneklerinin, zihinsel
yeteneklerinin mümkün olduğunca geliştirilmesi;

ve

bedensel

b) İnsan haklarına ve temel özgürlüklere, Birleşmiş Milletler
Antlaşmasında benimsenen ilkelere saygısının geliştirilmesi;
c) Çocuğun ana-babasına, kültürel kimliğine, dil ve değerlerine,
çocuğun yaşadığı veya geldiği menşe ülkenin ulusal değerlerine ve
kendisininkinden farklı uygarlıklara saygısının geliştirilmesi;
d) Çocuğun, anlayışı, barış, hoşgörü, cinsler arası eşitlik ve ister
etnik, ister ulusal, ister dini gruplardan, isterse yerli halktan olsun,
tüm insanlar arasında dostlum ruhuyla özgür bir toplumda,
yaşantıyı, sorumlulukla üstlenecek şekilde hazırlanması;
e)

Doğal çevreye saygısının geliştirilmesi,

2. Bu maddenin Bu maddenin veya 28 inci maddenin hiçbir hükmü
gerçek ve tüzel kişilerin öğretim kurumları kurmak ve yönetmek
özgürlüğüne, bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen ilkelere saygı
gösterilmesi ve bu kurumlarda yapılan eğitimin Devlet tarafından konulmuş
olan asgari kurallara uygun olması koşuluyla, aykırı sayılacak biçimde
yorumlanmayacaktır.
Madde 30
Soya, dine ya da dile dayalı azınlıkların ya da yerli halkların
varolduğu Devletlerde, böyle bir azınlığa mensup olan ya da yerli halktan
olan çocuk, ait olduğu azınlık topluluğunun diğer üyeleri ile birlikte kendi
kültüründen yararlanma, kendi dinine inanma ve uygulama ve kendi dilini
kullanma hakkından yoksun bırakılamaz.
Madde 31
1. Taraf Devletler çocuğun dinlenme, boş zaman değerlendirme,
oynama ve yaşına uygun eğlence (etkinliklerinde) bulunma ve kültürel ve
sanatsal yaşama serbestçe katılma hakkını tanırlar.
2. Taraf Devletler, çocuğun kültürel ve sanatsal yaşama tam olarak
katılma hakkını saygı duyarak tanırlar ve özendirirler ve çocuklar için, boş
zamanı değerlendirmeye, dinlenmeye, sanata ve kültüre ilişkin (etkinlikler)
konusunda uygun ve eşit fırsatların sağlanmasını teşvik ederler.
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Madde 32
1. Taraf Devletler, çocuğun, ekonomik sömürüye ve her türlü
tehlikeli işte ya da eğitimine zarar verecek ya da sağlığı veya bedensel,
zihinsel, ruhsal, ahlaksal ya da toplumsal gelişmesi için zararlı olabilecek
nitelikte çalıştırılmasına karşı korunma hakkını kabul ederler.
2. Taraf Devletler bu maddenin uygulamaya konulmasını sağlamak
için yasal, idari, toplumsal ve eğitsel her önlemi alırlar. Bu amaçlar ve öteki
uluslar arası belgelerin ilgili hükümleri göz önünde tutularak, Taraf
Devletler özellikle şu önlemleri alırlar.:
a)

İşe kabul için bir ya da birden çok asgari yaş sınırı tespit ederler;

b) Çalışmanın saat olarak süresi ve koşullarına ilişkin uygun
düzenlemeleri yaparlar;
c)

Bu maddenin etkili biçimde uygulanmasını sağlamak için ceza
veya başka uygun yaptırımlar öngörürler.

Madde 33
Taraf Devletler, çocukların uluslar arası anlaşmalarda tanımladığı
biçimde uyuşturucu ve psikotrop maddelerin yasadışı kullanımına karşı
korunması ve çocukların bu tür maddelerin yasadışı üretimi ve kaçakçılığı
alanında kullanılmasını önlemek amacıyla yasal sosyal ve eğitsel
niteliktekiler de dahil olmak üzere, her türlü uygun önlemleri alırlar.
Madde 34
Taraf Devletler, çocuğu, her türlü cinsel sömürüye ve cinsel
suiistimale karşı koruma güvencesi verirler. Bu amaçla taraf devletler

özellikle:
a) Çocuğun yasadışı bir cinsel
kandınlması veya zorlanmasını;

faaliyete

girişmek

üzere

b) Çocukların, fuhuş, ya da diğer yasadışı cinsel faaliyette
bulundurularak sömürülmesini;
c)

Çocukların pornografik nitelikli gösterilerde ve
kullanılarak sömürülmesini;

malzemede

önlemek amacıyla ulusal düzeyde ve ikili ile çok taraflı ilişkilerde gerekli
her türlü önlemi alırlar.
Madde 35
Taraf Devletler, her ne nedenle ve hangi biçimde olursa olsun,
çocukların kaçırılmaları, satılmaları veya fuhşa konu olmalarını önlemek
için ulusal düzeyde ve ikili ve çok yanlı ilişkilerde gereken her türlü
önlemleri alırlar.
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Madde 36
Taraf Devletler, esenliğine herhangi bir biçimde zarar verebilecek
başka her türlü sömürüye karşı çocuğu korurlar.
Madde 37
Taraf Devletler aşağıdaki hususları sağlarlar;
a) Hiçbir çocuk, işkence veya diğer zalimce, insanlık dışı veya
aşağılayıcı muamele ve cezaya tâbi tutulmayacaktır. Onsekiz
yaşından küçük olanlara, işledikleri suçlar nedeniyle idam cezası
verilemeyeceği gibi salıverilme koşulu bulunmayan ömür boyu hapis
cezası da verilmeyecektir.
b) Hiçbir çocuk yasadışı ya da keyfi biçimde özgürlüğünden
yoksun bırakılmayacaktır. Bir çocuğun tutuklanması, alıkonulması
veya hapsi yasa olacak ve ancak en son başvurulacak bir önlem
olarak düşünülüp, uygun olabilecek en kısa süre ile sınırlı
tutulacaktır.
c) özgürlüğünden yoksun bırakılan her çocuğa insancıl biçimde ve
insan kişiliğinin özünde bulunan saygınlık ve kendi yaşındaki
kişilerin gereksinimleri göz önünde tutularak davranılacaktır.
özgürlüğünden yoksun olan her çocuk, kendi yüksek yararı aksini
gerektirmedikçe, özellikle yetişkinlerden ayrı tutulacak ve olağanüstü
durumlar dışında ailesi ile yazışma ve görüşme yoluyla ilişki kurma
hakkına sahip olacaktır.
d) Özgürlüğünden yoksun bırakılan her çocuk, kısa zamanda yasal
ve uygun olan diğer yardımlardan yaralanma hakkına sahip olacağı
gibi özgürlüğünden yoksun bırakılmasının yasaya aykırılığının bir
mahkemeye veya diğer yetkili, bağımsız ve tarafsız makam önünde
iddia etme ve böylesi bir işlemle ilgili olarak ivedi karar verilmesini
isteme hakkına da sahip olacaktır.

Madde 38
1. Taraf Devletler, silahlı çatışma halinde kendilerine uygulanabilir
olan uluslar arası hukukun, çocukları da kapsayan insani kurallarına
uymak ve uyulmasını sağlamak yükümlülüğünü üstlenirler.
2. Taraf Devletler, onbeş yaşından küçüklerin çatışmalara doğrudan
katılması için uygun olan bütün önlemleri alırlar.
3. Taraf Devletler, özellikle onbeş yaşına gelmemiş çocukları askere
almaktan kaçınırlar. Taraf Devletler, onbeş ile onsekiz yaş arasındaki
çocukların silah altına alınmalarr gereken durumlarda, önceliği yaşça
büyük olanlara vermek için çaba gösterirler.
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4. Silahlı çatışmalarda sivil halkın korunmasına ilişkin uluslararası
insani hukuk kuralları tarafından öngörülen yükümlülüklerine uygun olarak,
Taraf Devletler.silahlı çatışmadan etkilenen çocuklara koruma ve bakım
sağlamak mümkün olan her türlü önlemi alırlar.

Madde 39
Taraf Devletler, her türlü ihmal, sömürü ya da suiistimal, işkence ya
da her .türlü zalimce, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele ya da ceza
uygulaması ya da silahlı çatışma mağduru olan bir çocuğun, bedensel ve
ruhsal bakımdan sağlığına yeniden kavuşması ve yeniden toplumla
bütünleşmesini temin için uygun olan tüm önlemleri alırlar. Bu tür sağlığa
kavuşturma ve toplumla bütünleştirme, çocuğun sağlığını, özgüvenini ve
saygınlığını geliştirici bir ortamda gerçekleştirilir.

Madde 40
1. Taraf Devletler, hakkında ceza yasasını ihlâl ettiği iddia edilen ve
bu nedenle itham edilen ya da ihlâl ettiği kabul edilen her çocuğun;
çocuğun yaşı ve yeniden topluma kazandırılmasının ve toplumda yapıcı rol
üstlenmesinin .arzu çdilir olduğu hususları göz önünde bulundurularak,
taşıdığı saygınlık ve değer duygusunu geliştirecek ve başkalarının da
insan haklarına ve temel özgürlüklerine saygı duymasını pekiştirecek
nitelikte muamele görme hakkını kabul ederler.
2. Bu amaçla ve uluslararası belgelerin ilgili hükümleri gözönünde
tutularak Taraf Devletler özellikle, şunları sağlarlar;
a) İşlendiği zaman ulusal ya da uluslar arası hukukça
yasaklanmamış bir eylem ya da ihmâl nedeniyle hiçbir çocuk
hakkında ceza yasasını ihlâl ettiği iddiası ya da ithamı öne
sürülemeyeceği gibi böyle bir ihlâlde bulunduğu da kabul
edilmeyecektir.
b) Hakkında ceza kanunu ihlâl iddiası veya ithamı bulunan her
çocuk aşağıdaki asgari güvencelere sahiptir:
(i) Haklarındaki suçlama yasal olarak sabit oluncaya kadar
masum sayılmak;
(ii)Haklarındaki suçlamalardan kendilerinin hemen ve doğrudan
doğruya; ya da uygun düşen durumlarda ana-babaları ya da
yasal vasileri kanalı ile haberli kılınmak ve savunmalarının
hazırlanıp sunulmasında gerekli yasal ya da uygun olan
başka yardımdan yararlanmak;
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(iii) Yetkili, bağımsız ve yansız bir makam ya da mahkeme
önünde adli ya da başkaca uygun yardımdan yararlanarak ve
özellikle çocuğun yaşı ve durumu göz önüne alınmak suretiyle
kendisinin yüksek yararına aykırı olduğu saptanmadığı
sürece, ana-babası veya yasal vasiside hazır bulundurularak
yasaya uygun biçimde adil bir duruşma ile konunun
gecikmeksizin karara bağlanmasının sağlanması;
(iv) Tanıklık etmek ya da suç ikrarında bulunmak için
zorlanmamak; aleyhine olan tanıkları sorguya çekmek veya
sorguya çekmiş olmak ve lehine olan tanıkların hazır
bulunmasının ve sorgulanmasının sağlanması;
(v) Ceza yasasını ihlâl ettiği sonucuna varılması halinde, bu
kararın ve bunun sonucu olarak alınan önlemlerin daha
yüksek yetkili, bağımsız ve yansız bir makam ya da mahkeme.
önünde yasaya uygun olarak incelenmesi;
(vi) Kullanılan dili anlamaması \/eya konuşmaması halinde
çocuğun parasız çevirmen yardımından yararlanması;
(vii) Kovuşturmanın her aşamasında özel hayatın gizliliğe tam
saygı gösterilmesine hakkı olmak;
3. Taraf Devletler, hakkında ceza yasasını ihlâl ettiği. iddiası ileri
sürülen, bununla itham edilen ya da ihlâl ettiği kabul olunan çocuk
bakımından, yalnızca ona uygulanabilir yasaların, usullerin, onunla ilgili
makam ve kuruluşların oluşturulmasını teşvik edecek ve özellikle şu
konulanda çaba göstereceklerdir:
a) Ceza yasasını ihlâl konusunda asgari bir yaş sınırı belirleyecek,
bu yaş sınırının altındaki çocuğun ceza ehliyetinin olmadığının
kabulü;
b)

Uygun bulunduğu ve istenilir olduğu taktirde, insan hakları ve
yasal güvencelere tam saygı gösterilmesi koşulu ile' bu tür
çocuklar için adli kovuşturma olmaksızın önlemlerin alınması.
4. Koruma tedbiri, yönlendirme ve gözetim karaları, danışmanlık,
şartlı salıverme, bakım için yerleştirme, eğitim ve meslek öğretme
programlan ve diğer kurumsal bakım seçenekleri gibi çeşitli
düzenlemelerin uygulanmasında, çocuklara durumları ve suçlan ile orantılı
ve kendi esenliklerine olacak biçimde muamele edilmesi sağlanacaktır.
Madde 41
Bu Sözleşmede yer alan hiçbir husus, çocuk haklarının
gerçekleştirilmesine daha çok yardımcı olan ve;
a) bir taraf Devletin yasasında; veya
b) bu Devlet bakımından yürürlükte olan uluslararası hukukta
yer alan hükümleri etkilemeyecektir.
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II. KISIM
Madde 42
Taraf Devletler, Sözleşme ilke ve hükümlerinin uygun ve etkili
araçlarla yetişkinler kadar çocuklar tarafından da yaygın biçimde
öğrenilmesini sağlamayı taahhüt ederler.
Madde 43
1. Taraf Devletlerin bu Sözleşme ile üstlendikleri yükümlülükleri
yerine getirme konusunda kaydettikleri ilerlemeleri incelemek amacıyla,
görevleri aşağıda belirtilen bir Çocuk Hakları Komitesi kurulmuştur.
2. Komite bu Sözleşme ile hükme bağlanan alanda yetenekleriyle
tanınmış ve yüksek ahlâk sahibi on uzmandan oluşur. Komite üyeleri Taraf
Devletlerce kendi vatandaşları arasından ve kişisel olarak görev yapmak
üzere, adil bir coğrafi dağılımı sağlama gereği ve başlıca hukuk sistemleri
göz önünde tutularak seçilirfer.
3. Komite üyeleri, Taraf Devletlerce gösterilen kişiler listesinden gizli
oyla seçilirler. Her Taraf Devlet, vatandaşları arasından bir uzman aday
gösterebilir.
4. Komite için ilk seçim, bu Sözleşmenin yürürlüğe girişini izleyen
altı ay içinde yapılır. Sonraki seçimler iki yılda bir yapılır. Her seçim
tarihinden en az dört ay önce, Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Sekreteri,
Taraf'Devletleri iki ay içinde adaylarını göstermeye yazılı olarak davet
eder. Daha sonra Genel Sekreter böylece belirlenen kişilerden, kendilerini
gösteren Taraf Devletleri de işaret ederek, alfabetik sıraya göre
oluşturduğu bir listeyi, Taraf Devletlere bildirir.
5. Seçimler, Birleşmiş Milletler Teşkilatı Merkezinde, Genel Sekreter
tarafından davet edilen Taraf Devletler toplantılarında yapılır. Nisabı. Taraf
Devletlerin üçte ikisinin oluşturduğu bu toplantılarda, hazır bulunan ve oy
kullanan Devletlerin salt çoğunluğuyla en fazla oy alan kişiler Komiteye
seçilir.
6. Komite üyeleri dört yıl için seçilir. Aday gösterdikleri takdirde
yeniden seçilebilirler. İlk seçimde seçilmiş olan beş üyenin görevi iki yıl
sonra sona erer, bu beş üyenin isimleri ilk seçimden hemen sonra toplantı
başkanı tarafından çekilen kura ile belirlenir.
7. Bir Komite üyesinin ölmesi veya çekilmesi ya da başka herhangi
bir nedenle bir üyenin Komitedeki görevlerini yapamaz hale gelmesi
durumunda adaylığını öneren Taraf Devletler, Komitenin onaylaması
koşuluyla, böylece boşalan yerdeki görev süresi doluncaya kadar, kendi
vatandaşları arasından başka bir uzman atayabilir.
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8. Komite, iç tüzüğünü kendisi belirler.
9. Komite, memurlarını iki yıllık bir süre için seçer.
10. Komite toplantıları olağan olarak Birleşmiş Milletler Teşkilatı
Merkezinde ya da Komite tarafından belirlenecek başka uygun bir yerde
yapılır. Komite olağan olarak her yıl toplanır. Komite toplantılarının süresi,
gerektiğinde, Genel Kurulca onaylanmak koşuluyla, bu Sözleşmeye Taraf
Devletlerin bir toplantısıyla belirlenir veya değiştirilir.
11. Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Sekreteri gerekli maddi
araçları ve personeli bu Sözleşme ile kendisine verilen görevleri etkili
biçimde görebilmesi amacıyla, Komite emrine verir,
12. Bu Sözleşme uyarınca oluşturulan Komitenin üyeleri, Genel
Kurulun onayı ile, Birleşmiş Milletler Teşkilatının kaynaklarından
karşılanmak üzere, Genel Kurulca saptanan şart ve koşullar çerçevesinde
kararlaştırılan ücreti alırlar.
Madde 44
1. Taraf Devletler, bu Sözleşmede tanınan hakları yürürlüğe koymak
için, aldıkları önlemleri ve bu haklardan yararlanma konusunda
gerçekleştirilen ilerlemeye ilişkin raporları;
a) Bu Sözleşmenin, ilgili Taraf Devlet bakımından yürürlüğe giriş
tarihinden başlayarak iki yıl içinde,
b) Daha sonra beş yılda bir,
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri aracılığı ile Komiteye sunmayı taahhüt
ederler.
2. Bu madde uyarınca hazırlanan raporlarda, bu Sözleşmeye göre
üstlenilen sorumlulukların, şayet varsa, yerine getirilmesini etkileyen
nedenler ve güçlükler belirtilecektir. Raporlarda ayrıca, ilgili ülkede
Sözleşmenin uygulanması hakkında Komiteyi etraflıca aydınlatacak
biçimde yeterli bilgi de bulunacaktır.
3. Komiteye etraflı bilgi içeren bir ilk rapor sunmuş olan Taraf Devlet,
bu maddenin 1 (b) bendi gereğince sunacağı sonraki raporlarında daha
önce verilmiş olan temel bilgileri tekrarlamayacaktır.
4. Komite, Taraf Devletlerden Sözleşmenin uygulamasına ilişkin her
türlü ek bilgi isteminde bulunabilir.
5. Komite, iki yılda bir Ekonomik ve Sosyal Konsey aracılığı ile
Genel Kurula faaliyetleri hakkında bir rapor sunar.
6. Taraf Devletler kendi raporlarının ülkelerinde geniş biçimde
yayımını sağlarlar.
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Madde 45
Sözleşmenin etkili biçimde uygulanmasını geliştirme ve Sözleşme
kapsamına giren alanda uluslararası işbirliğini teşvik etmek amacıyla:
a) Uzmanlaşmış kurumlar, UNICEF. ve Birleşmiş Milletler
Teşkilatının öteki organları, bu Sözleşmenin kendi yetki
alanlanna ilişkin olan hükümlerinin uygulanmasının incelenmesi
sırasında, temsil edilmek hakkına sahiptirler. Komite;
uzmanlaşmış kurumları, UNlCEF'i ve Birleşmiş Milletler
Teşkilatının öteki organlarını kendi faaliyet alanlarına ilişkin
kesimlerde Sözleşmenin uygulanması hakkında rapor sunmaya
davet edebilir;
b) Komite, uygun bulduğu taktirde, Taraf Devletlerce sunulmuş, bir
istem içeren ya teknik danışma veya yardım İhtiyacını belirten
her raporu, gerekiyorsa Komitenin bu istek ihtiyaca ilişkin
tavsiye ve gözlemlerini de ekleyerek, uzmanlaşmış kurumlara,
UNICEF" ve öteki yetkili kuruluşlara gönderir.
c) Komite, Genel Kurula Genel Sekreterden Komite adına çocuk
haklarına ilişkin sorunlarda incelemeler yaptırması isteğinde
bulunulmasını, tavsiye edebilir;
d) Komite, bu Sözleşmenin 44 ve 45 inci maddeleri uyarınca alınan
bilgilere dayanarak, telkin ve genel nitelikte tavsiyelerde
bulunabilir,Bu telkin ve genel nitelikteki tavsiyeler, ilgili olan her
Taraf Devlete gönderilir ve şayet varsa, Taraf Devletlerin
yorumlan ile birlikte Genel Kurulun dikkatine sunulur.
III. KISIM

Madde 46
Bu Sözleşme bütün Devletlerin imzasına açıktır.
Madde 47
Bu Sözleşme onaylamaya bağlı tutulmuştur. Onay belgeleri
Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Sekreteri nezdine tevdi edilecektir.
Madde 48
Bu Sözleşme bütün Devletlerin katılmasına açık olacaktır. Katılma
belgeleri Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Sekreteri nezdine tevdi
edilecektir.
Madde 49
1. Bu Sözleşme, yirminci onay ya da katılma belgesinin Birleşmiş
Milletler Teşkilatı Genel Sekreteri nezdine tevdi tarihini izleyen otuzuncu
gün yürürlüğe girecektir.
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2. Yirminci onay ya da katılma belgesinin tevdiinden sonra bu
Sözleşmeyi onaylayacak yada ona katılacak Devletlerin her biri için, bu
Sözleşme, söz konusu Devletin onay yada katılma belgesini tevdi
tarihinden sonraki otuzuncu gün yürürlüğe girecektir.

Madde 50
1. Bu Sözleşmeye taraf herhangi bir Devlet bir değişiklik önerisinde
bulunabilir ve buna ilişkin metni Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Sekreteri
nezdine tevdi edebilir. Genel Sekreter bunun üzerine değişiklik önerisini
Taraf Devletlere, önerinin incelenmesi ve oya konulması amacıyla bir Taraf
Devletler Konferansı oluşturulmasını isteyip istemediklerini kendisine
bildirmeleri kaydıyla, iletir. Böyle bir duyuru tarihini izleyen dört ay içinde
Taraf Devletlerin en az üçte biri söz konusu konferansın toplanmasından
yana olduklarını ifade ederlerse Genel Sekreter, Birleşmiş Milletler
Teşkilatı çerçevesinde bu konferansı düzenler. Konferansta hazır bulunan
ve oy kullanan Taraf Devletlerin çoğunluğu tarafından kabul edilen her
değişiklik, onay için Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna sunulur.
2. Bu maddenin 1 inci fıkrasında yer alan hükümlere uygun olarak
kabul edilen bir değişiklik, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca onayladığı
ve bu sözleşmeye Taraf Devletlerin üçte iki çoğunluğu tarafından kabul
edildiği zaman yürürlüğe girer.
3. Bir değişiklik yürürlüğe girdiği zaman, onu kabul eden Taraf
Devletler bakımından bağlayıcılık taşır, öteki Taraf Devletler bu Sözleşme
hükümleri ve daha önce kabul ettikleri her değişiklikle bağlı kalırlar.
Madde 51
1.Birleşmiş Milletler Teşkilatı,Genel Sekreteri, onay yada katılma
anında yapılabilecek çekincelerin metnini alacak ve bütün Devletlere
bildirecektir.
2. Bu Sözleşmenin amacı ve konusu ile bağdaşmayan hiçbir
çekinceye izin verilmeyecektir.
3. Çekinceler, Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Sekreterince, geri
alınacağına ilişkin bildirimde bulunma yoluyla her zaman geri alınabilir.
Bunun üzerine Genel Sekreter, bütün Devletleri haberdar eder. Böyle bir
bildirim, Genel Sekreter tarafından alındığı tarihte işlerlik kazanır.
Madde 52
Bir Taraf Devlet, Bu Sözleşmeyi, Birleşmiş Mîlletler Teşkilatı Genel
Sekreterine vereceği yazılı bildirim yoluyla feshedebilir. Fesih, bildirimin
Genel Sekreter tarafından alınması tarihiden bir yıl sonra geçerli olur.
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Madde 53
Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Sekreteri, bu Sözleşmenin tevdi
makamı olarak belirlenmiştir.
Madde 54
İngilizce, Arapça, Çince.lspanyolca, Fransızca ve Rusça metinleri
de aynı derecede geçerli olan bu Sözleşmenin özgün metni, Birleşmiş
Milletler Teşkilatı Genel Sekreteri nezdine tevdi edilecektir.
Hükümetleri tarafından tam yetkili kılınan aşağıda imzalan bulunan
Temsilciler, yukarıdaki kuralların ışığında, bu Sözleşmeyi imzalamışlardfr.
ihtirazı Kayıt:
Türkiye
Cumhuriyeti
Birleşmiş
Milletler
Çocuk
Hakları
Sözleşmesi'nin 17,29 ve 30. maddeleri hükümlerini T.C. Anayasası ve 24
Temmuz 1923 tarihli Lozan Anlaşması hükümlerine ve ruhuna uygun
olarak yorumlama hakkını saklı tutmaktadır."
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AVRUPA KONSEYİ
AVRUPA SOSYAL
ŞARTI

A K Y ü r ü r l ü ğ e Giriş Tarihi
:
R e s m i G a z e t e Tarih v e Sayısı :

26.02.1965
14.10.1989/20312
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Avrupa Sosyal Şartı Türkiye tarafından 1989 yılında 2,3,5,6,8,15. maddeler ile 4. maddenin 1,2
ve 4.; 7. maddenin de 1,2,7 ve 10. fıkraları dışlanarak onaylanmıştır.
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AVRUPA SOSYAL ŞARTI
ÖNSÖZ
Bu Şartı imzalayan Avrupa Konseyi üyesi Hükümetler;
Avrupa Konseyinin hedefinin kendilerinin ortak mirası olan ideal ve
prensiplerin gerçekleştirilmesi ve korunması gayesiyle üyeleri arasında
daha güçlü bir birliğin sağlanması ve özellikle insan hakları ve temel
özgürlüklerin gerçekleştirilmesi ve idame ettirilmesi suretiyle sosyal ve
ekonomik gelişmenin sağlanması olduğunu gözönüne alarak;
Avrupa Konseyi üyesi devletlerin, 4 Kasım 1950 tarihinde Roma'da
imzalanmış olan İnsan Haklan ve Temel Özgürlüklerin Korunması Avrupa
Sözleşmesiyle 20 Mart 1952 tarihinde Paris'te imzalanan ek protokol da
halklarına bu belgelerde belirtilen kişisel ve siyasal hak ve özgürlükleri
sağlamayı kabul ettiklerini gözönünde bulundurarak;
Hiçbir ırk, cinsiyet, din, siyasal görüş, ulusal soy veya sosyal köken
ayırımı gözetmeksizin sosyal haklardan yararlanma hakkının sağlanması
gerektiğini gözönüne alarak;
Uygun kuruluş ve faaliyetlerle kent ve kırsal nüfusun yaşam düzeyini
geliştirmek ve sosyal refahını yükseltmek için her türlü ortak çabada
bulunmaya kararlı olarak;
Aşağıdaki hükümlerde mutabık kalmışlardır.
BÖLÜM I
Akit Taraflar, ulusal ve uluslar arası tüm uygun yolları izleyerek
aşağıdaki hak ve ilkelerin etkin biçimde gerçekleştirebileceği koşullara
ulaşmayı politikalarının amacı sayar;
1. Herkesin, özgürce edinebileceği bir işle yaşamını sağlama fırsatı
olacaktır.
2. Tüm çalışanların adil çalışma koşullarına sahip olma hakkı
vardır.
3. Tüm çalışanların güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarına sahip
olma hakkı vardır.
4. Tüm çalışanların, kendileri ve ailelerine yeterli bir yaşam düzeyi
sağlamak için adil bir ücret alma hakkı vardır.
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5.

Tüm çalışanlar ve çalıştıranlar ekonomik ve sosyal çıkarlarını
korumak amacıyla ulusal ve uluslararası kuruluşlar düzeyinde
örgütlenme özgürlüğüne sahiptir.

6. Tüm çalışanlar ve çalıştıranlar toplu pazarlık hakkına sahiptir.
7. Çocuklar ve gençler uğrayacakları bedensel ve manevi
tehlikelere karşı özel korunma hakkına sahiptir.
8. Çalışan kadınlar analık durumunda ve öteki çalışan kadınlar
gerektiğinde, çalışırken özel korunma hakkına sahiptir.
9.

10.
11.

12.
13.

Herkes, kişisel ilgi ve yetenekleri uyarınca bir mesleği
seçmesine yardımcı olacak uygun mesleki yönlendirme
imkanları hakkına sahiptir.
Herkes mesleki eğitim için uygun olanaklar hakkına sahiptir.
Herkes ulaşılabilecek
an yüksek
sağlık
düzeyinden
yararlanmasını mümkün kılan her türlü önlemlerden faydalanma
hakkına sahiptir.
Tüm çalışanlar ve geçimini temin ettikleri kişiler sosyal güvenlik
hakkına sahiptir.
Yeterli kaynaklardan yoksun herkes, sosyal ve sağlık yardımı
hakkına sahiptir.

14. Herkes sosyal refah hizmetlerinden yararlanma hakkına sahiptir.
15. Özürlü kimseler, özürlerinin nedeni ve niteliği ne olursa olsun,
mesleki eğitim, rehabilitasyon ve topluma yeniden intibak
hakkına sahiptir.
16. Toplumun temel birimi olarak aile, tam gelişmesini sağlamaya
yönelik uygun sosyal, yasal ve ekonomik korunma hakkına
sahiptir.
17. Medeni hallerine ve aile ilişkilerine bakılmaksızın, analar ve
çocuklar uygun sosyal ve ekonomik korunma hakkına sahiptir.
18. Herhangi bir Akit Tarafın vatandaşları, İnandırıcı, ekonomik veya
sosyal nedenlere dayalı kısıtlamalar saklı kalmak kaydıyla, diğer
bir Akit Taraf ülkesinde, o ülke vatandaşları ile eşit koşullar
altında kazanç getirici herhangi bir merkezi işte çalışma hakkma
sahiptir.
19. Bir Akit Taraf göçmen işçiler ve aileleri herhangi bir başka Akit
Tarafın ülkesinde korunma ve yardım hakkına sahiptir.
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BÖLÜM II
Akit taraflar, III. Bölümde belirtildiği gibi, müteakip madde ve
fıkralarda konmuş olan yükümlülüklerle bağlı kalmayı taahhüt eder.
Madde 1 - Çalışma Hakkı
Akit Taraflar çalışma hakkının etkin bir biçimde kullanılmasının
sağlamak üzere:
1. Tam istihdamı gerçekleştirmek üzere olabildiğince yüksek ve
istikrarlı bir istihdam düzeyine ulaşmayı ve bu düzeyi korumayı
başta gelen amaç ve sorumluluklarından biri saymayı;
2. Çalışanların özgürce edindikleri bir işle yaşamlarını sağlama
haklarını etkin biçimde korumayı;
3. Tüm çalışanlar için ücretsiz iş bulma hizmetlerini sağlamayı ve
korumayı;
4. Uygun mesleğe yöneltme, eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerini
sağlamayı veya geliştirmeyi;
taahhüt ederler.
Madde 2 - Adil Çalışma Koşulları Hakkı
Akit Taraflar adil çalışma koşulları hakkının etkin biçimde
kullanılmasını sağlamak üzere;
1. Verimlilik artışı ve ilgili diğer etkenler izin verdiği ölçüde haftalık
çalışma süresinin tedricen azaltılmasının öngören makul günlük
ve haftalık çalışma saatlerini sağlamayı;
2. Ücretli resmi tatil olanağı sağlamayı;
3. En az iki haftalık ücretli yıllık izin sağlamayı;
4. Belirlenen tehlikeli ve sağlığa zararlı işlerde çalışanlara ücretli
ek izin verilmesini veya bunların çalışma saatlerinin
azaltılmasını sağlamayı;
5. Elden geldiğince ilgili ülke veya yörenin geleneklerine göre
dinlenme günü olarak kabul edilen günle bağdaşmak üzere
haftalık bir dinlenme süresi sağlamayı;
taahhüt ederler.
Madde 3 - Güvenli ve Sağlıklı Çalışma Koşulları Hakkı
Akit Taraflar, güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları hakkının etkin
biçimde kullanılmasını sağlamak üzere:
1. Güvenlik ve sağlık alanında yasal düzenlemeler yapmayı;
2. Gözetim önlemleriyle bu düzenlemelerin uygulanmasının
sağlamayı;
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3.

Gerektiğinde, iş güvenliği ve sağlığını geliştirmeyi amaçlayan
önlemler konusunda çalıştıranların ve çalışanların örgütlerine
danışmayı;

taahhüt eder.
Madde 4 - Adil Bir Ücret Hakkı
Akit Taraflar, adil bir ücret hakkına etkin bir geçerlilik kazandırmak
üzere:
1.

Çalışanların kendilerine ve ailelerine saygın bir yaşam düzeyi
sağlayacak ücret hakkına sahip olduklarını tanımayı;
2. özel durumlardaki istisnalar haricinde, çalışanların fazla çalışma
karşılığında zamlı ücret almaya hak sahibi olduklarını tanımayı;
3. Çalışan erkeklerle kadınlara eşit işe eşit ücret hakkını tanımayı;
4. Tüm çalışanların işlerine son verilmeden önce uygun bir bildirim
süresi hakkını kabul etmeyi;
5. Ücretlerden ancak, ulusal yasalarla ve düzenlemelerle
belirlenmiş veya toplu sözleşmeler veya hakem kararıyla
saptanmış koşullar ve ölçüler içinde kesinti yapılmasına izin
vermeyi;
taahhüt ederler.
Bu hakların kullanılması, özgürce yapılmış toplu sözleşmeler, yasal
ücret saptama usulleri veya ulusal koşullara uygun başka yollarla sağlanır.
Madde 5 - Örgütlenme Hakkı
Akit Taraflar, çalışanların ve çalıştıranların ekonomik ve sosyal
çıkarlarını korumak için yerel, ulusal ve uluslararası örgütler kurma veya
bu örgütlere üye olma özgürlüğünü sağlamak veya geliştirmek amacıyla
ulusal mevzuatın bu özgürlüğü zedelemesini veya zedeleyici biçimde
uygulanmasını önlemeyi taahhüt ederler. Bu maddede öngörülen
güvencelerin, güvenlik güçleri için hangi ölçüde uygulanacağı ulusal
yasalarla veya düzenlemelerle belirlenir. Bu güvencelerin silahlı kuvvetler
mensuplarına uygulanmasına ilişkin ilke ile bu kesime hangi düzeyde
uygulanacağı, yine ulusal yasalar veya düzenlemelerle saptanır.
Madde 6 - Toplu Pazarlık Hakkı
Akit Taraflar, toplu pazarlık hakkının etkin biçimde kullanılmasını
sağlamak üzere;
1.

Çalışanlar ve
geliştirmeyi;

çalıştıranlar
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2.

Gerekli ve uygun olduğu durumlarda, toplu sözleşme yoluyla iş
koşullarının düzenlenmesi amacıyla çalıştıranların veya
çalıştıran
örgütlerinin
özgürce
görüşmeleri
yöntemini
geliştirmeyi;
3. İş uyuşmazlıklarının çözümü için uygun uzlaştırma ve isteğe
bağlı hakem sisteminin kurulmasını ve işletilmesini geliştirmeyi;

taahhüt ederler ve,
4. Menfaat uyuşmazlığı durumunda çalışanların ve çalıştıranların,
bir. önceki toplu sözleşmelerden doğabilecek yükümlülükler saklı
kalmak üzere grev hakkı dahil, ortak hareket hakkını tanır.
Madde 7 - Çocukların ve Gençlerin Korunma Hakkı
Akit Taraflar, çocukların ve gençlerin korunma hakkının etkin
biçimde kullanılmasını sağlamak üzere;
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Çocukların sağlık, ahlak ve eğitimleri için zararlı olmayacağı
belirlenen hafif işlerde çalıştırılmaları durumu haricinde asgari
çalışma yaşının en az 15 olmasını sağlamayı;
Tehlikeli ve sağlığa aykırı sayılan belirlenmiş işlerde asgari
yaşını daha da yükseltmeyi;
Henüz zorunlu eğitim çağında olanların, eğitimlerinden tam
anlamıyla yararlanmalarını engelleyecek işlerde çalışmamalarını
sağlamayı;
16 yaşından küçüklerin çalışma sürelerinin, gelişmeleri ve
öncelikle
de mesleki eğitim gereksinmeleri
uyarınca
sınırlandırılmasını sağlamayı;
Genç çalışanların ve çırakların adil bir ücret ve diğer uygun
ödeneklerden yararlanma hakkını tanımayı;
Gençlerin, çalıştıranların izniyle normal çalışma saatlerinde
mesleki eğitimde geçirdikleri sürenin, günlük çalışma süresinden
sayılmasını sağlamayı;

7.

18 yaşın altındaki çalışan kişilere yılda en az üç haftalık ücretli
izin hakkını tanımayı;
8. 18 yaşın altındaki kişilerin, ulusal yasalar veya düzenlemelerle
belirlenen işler dışında gece işinde çalıştırılmamasını
sağlamayı;
9. Ulusal yasalar veya düzenlemelerle belirlenen işlerde çalışan 18
yaşın altındaki kişilere düzenli sağlık kontrolünü sağlamayı;
10. Çocukların ve gençlerin özellikle doğrudan veya dolaylı olarak
işlerinden doğan tehlikeler başta gelmek üzere, uğradıkları
bedensel ve manevi tehlikelere karşı özel olarak korunmalarını
sağlama; taahhüt ederler.
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Madde 8 • Çalışan Kadınların Korunma Hakkı
Akit Taraflar, çalışan kadınların korunma hakkının etkin biçimde
kullanılmasını sağlamak üzere;
1. Kadınlara doğumdan önce ve sonra, ücretli izin veya yeterli
sosyal güvenlik
yardımı
veya
kamu
kaynaklarından
yararlandırma yoluyla toplam en az 12 haftalık izin sağlamayı;
2. Çalıştıranın, bir kadına doğum izni sırasında işten çıkarma
bildiriminde bulunmasını veya doğum nedeniyle izinli olduğu
sırada süresi sona erecek bir bildirimde bulunmasını yasa dışı
saymayı;
3. Emzirme döneminde analara, bu amaçla yeterli bir süre işe ara
verme hakkı sağlamayı;
a) Endüstride çalışan kadınların gece işlerinde çalışmalarını
düzenlemeyi;
b) Çalışan kadınların yer altı madenlerinde ve gerektiğinde
tehlikeli, sağlığa aykırı veya ağır niteliği nedeniyle uygun
düşrneyen tüm öteki işlerde çalışmalarını yasaklamayı;
taahhüt ederler.
Madde 9 - Mesleğe Yöneltilme Hakkı
Akit Taraflar mesleğe yöneltilme hakkının etkin biçimde
kullanılmasını sağlamak üzere gerektiğinde özürlüler dahil herkese
niteliklerine ve bu niteliklerin iş bulma olanaklarıyla ilişkisine göre işini
seçme ve mesleğini geliştirmesine ilişkin sorunlarını çözmek üzere
yardımcı olacak bir hizmet vermeyi veya geliştirmeyi ve bu yardımın okul
çocukları dahil gençler ve yetişkinler için ücretsiz yapılmasını sağlamayı,
taahhüt ederler.
Madde 10 - Mesleki Eğitim Hakkı
Akit Taraflar mesleki eğitim hakkının etkin biçimde kullanılmasını
sağlamak üzere;
1.

2.

Gerektiğinde, özürlüler dahil herkese, çalıştıran ve çalışanların
örgütlerine danışarak teknik ve mesleki eğitim olanağı
sağlamayı veya geliştirmeyi ve salt kişisel yeteneğe dayalı
olmak üzere yüksek teknik eğitim ve üniversite öğrenimi görme
kolaylıkları bahşetmeyi;
Kız ve erkek tüm gençlerin çeşitli işlerde çalışırken eğitilmeleri
için bir çıraklık sistemiyle diğer sistemli düzenlemeleri sağlamayı
ve geliştirmeyi;

3. Gerektiğinde;
a) Çalışan yetişkinler için yeterli ve kolayca ulaşılabilecek
eğitim olanaklarıyla:
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b)

4. a)
b)
c)

d)

Teknolojik gelişmelerin veya yeni çalıştırma eğilimlerinin
sonucu olarak çalışan yetişkinlerin duyduğu yeniden eğitim
gereksinimlerini karşılamak İçin özel kolaylıklar sağlamayı
veya geliştirmeyi;
Tüm harç ve masrafların azaltılması veya kaldırılması,
Uygun durumlarda mali yardım yapılması,
İşçinin işi sırasında işverenin talebi üzerine gördüğü ek
eğitimde harcanan zamanın normal çalışma süresinden
sayılması,
Yeterli denetim yoluyla, işçi ve işveren kuruluşlarına
danışarak, çıraklık ve gençlerin eğitimi ile yapılan diğer
düzenlemelerin etkinliğini ve genel olarak genç işçilerin
yeterli bir şekilde korunmalarının sağlanması gibi, uygun
önlemlerle sağlanan imkanların tam kullanılmasını teşvik
etmeyi;

taahhüt ederler.
Madde 11 -Sağlığın Korunması Hakkı
Akit Taraflar, sağlığın korunması hakkının etkin biçimde
kullanılmasını sağlamak üzere, ya doğrudan veya kamusal veya özel
örgütlerle işbirliği içinde, diğer önlemlerin yanısıra,
1. Sağlığın bozulmasına yol açan nedenleri olabildiğince ortadan
kaldırmak;
2. Sağlığı geliştirmek ve sağlık konularında kişisel sorumluluğu
artırmak üzere eğitim ve danışma kolaylıkları sağlamak;
3. Salgın hastalıklarla yerleşik mevzii ve başka hastalıkları
olabildiğince önlemek üzere tasarlanmış uygun önlemler almayı
taahhüt ederler.
Madde 12 - Sosyal Güvenlik Hakkı
Akit Taraflar sosyal güvenlik hakkının etkin biçimde kullanılmasını
sağlamak üzere;
1. Bir sosyal güvenlik sistemi kurmayı veya korumayı;
2. Sosyal güvenlik sistemini "En Az Sosyal Güvenlik Standartlarına
İlişkin Uluslararası Çalışma Sözleşmesi" (No: 102)'nin
onaylanması için gereken düzeyden daha düşük olmamak üzere
yeterli bir düzeyde tutmayı;
3. Sosyal 'Güvenlik sistemini giderek daha yüksek bir düzeye
çıkarmaya çalışmayı;
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4.

Uygun ikili ve çok taraflı sözleşmeler yaparak veya başka
yollarla bu sözleşmelerde yer alan koşullara bağlı olarak;

a) Korunan Kişilerin Akit Ülkeler arasında ne suretle olursa
olsun yer değiştirmeleri sırasında diğer Akit Taraf
vatandaşları ile" sosyal güvenlik mevzuatından doğan
yardımların muhafazası dahil sosyal güvenlik hakları
itibariyle kendi vatandaşları ile eşit muamele görmelerini;
b) Akit Taraflardan her birinin yasalarına göre tamamlanan
sigorta ve çalışma sürelerinin birleştirilmesi yoluyla sosyal
güvenlik haklarının verilmesi, korunması ve yeniden
tanınmasını;
sağlamak için girişimlerde bulunmayı taahhüt ederler.
Madde 13 - Sağlık ve Sosyal Yardım Hakkı
Akit Taraflar, sağlık ve sosyal yardım hakkının etkin biçimde
kullanılmasını sağlamak için,
1. Yeterli olanağı bulunmayan ve kendi çabasıyla veya başka
kaynaklardan, özellikle bir sosyal güvenlik sisteminden
yararlanarak böyle bir olanak sağlamayan herkese yeterli
yardımı sağlamayı ve hastalık halinde bunun gerektirdiği bakımı
sunmayı;
2.

Böyle bir yardım görenlerin, bu nedenle siyasal ve sosyal
haklarının kısıtlanmasını önlemeyi;

3. Herkesin, kişisel veya ailevi mahrumiyet halini önlemek,
gidermek veya hafifletmek için gerekebilecek tavsiyelerle kişisel
yardımları uygun kamusal veya özel hizmetler eliyle alabilmesini
sağlamayı;
4.

Bu maddenin 1,2, ve 3. fıkralarında değinilen hükümleri,
ülkelerinde yasal olarak bulunan başka Akit Tarafların
uyruklarını kendi uyruklarıyla eşit tutarak 11 Aralık 1953'de
Paris'te imzalanmış olan Sosyal ve Tıbbi Yardım Avrupa
Sözleşmesiyle üstlendiği yükümlülükler uyarınca uygulamayı;

taahhüt ederler.
Madde 14 - Sosyal Refah Hizmetlerinden Yararlanma Hakkı
Akit Taraflar, sosyal refah hizmetlerinden yararlanma hakkının etkin
biçimde kullanılması için;
1.

Sosyal hizmet yöntemlerinden yararlanarak toplumda gerek
bfreylerin, gerek grupların, refah ve gelişmelerine ve sosyal
çevreye uymalarına katkıda bulunacak hizmetleri geliştirmeyi ve
sağlamayı;
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2. Bireylerin ve gönüllü veya benzeri örgütlerin bu tür hizmetlerin
kurulması ve sürdürülmesine katılmalarını özendirmeyi;
taahhüt ederler.
Madde 15 - Bedensel ya da Zihinsel Özürlülerin Mesleki Eğitimi,
Mesleğe ve Topluma Yeniden İntibak Hakkı;
Akit Taraflar, bedensel veya zihinsel bakımdan özürlü kimselerin
mesleki eğitim, mesleğe ve topluma yeniden intibak hakkının etkin biçimde
kullanılmasını sağlamak üzere;
1. Gereğinde kamusal veya özel uzmanlık kuruluşları dahil, eğitim
imkanlarının sağlanması için yeterli önlemleri almayı;
2.

Özürlüleri işe yerleştirmek için uzmanlaşmış iş bulma hizmetleri
ve korunmalı çalışma olanakları gibi yeterli önlemleri ve
çalıştıranların özürlüleri işe kabul etmelerini teşvik edici tedbirleri
almayı;

taahhüt ederler.
Madde 16 -Ailenin Sosyal, Yasal ve Ekonomik Korunma Hakkı
Akit Taraflar, toplumun temel birimi olan ailenin tam gelişmesi için
gerekli koşulları sağlamak üzere; sosyal yardımlar ve aile yardımları, mali
düzenlemeler, konut sağlama, yeni evlilere yardım ve diğer yöntemlerle
aile yaşamının ekonomik, yasal ve sosyal bakımdan korunmasının
geliştirmeyi;
taahhüt ederler.
Madde 17 - Anaların ve Çocukların Sosyal ve Ekonomik Korunma
Hakkı
Akit Taraflar, anaların ve çocukların sosyal ve ekonomik korunma
hakkının etkin biçimde kullanılması için; uygun kuruluş veya hizmetlerin
kurulması veya korunması dahil, bu amaca uygun ve gerekli tüm önlemleri
alacaktır.
Madde 18 - Diğer Akit Tarafların Ülkelerinde Gelir Getirici Bir İş
Edinme Hakkı
Akit Taraflar, öteki akit Taraflardan herhangi birinin ülkesinde gelir
getirici bir iş edinme hakkının etkin biçimde kullanılmasının sağlamak
üzere;
1.

Mevcut düzenlemeleri serbestiyetçi bir anlayışla uygulamayı;

2.

Yürürlükteki formaliteleri basitleştirmeyi ve çalışan yabancılar
\/eya onları çalıştıranlar tarafından ödenen resim ve diğer
harçları azaltmayı veya kaldırmayı;
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3. Çalışan yabancıların istihdamını düzenleyen mevzuata tek tek
veya topluca esneklik getirmeyi;

taahhüt ederler ve,
4.

Kendi uyruklarının diğer Akit Tarafların ülkelerinde gelir getirici
bir iş edinmek üzere ülkeden çıkış hakkını tanırlar.

Madde 19 - O'ışan Göçmenlerin ve Ailelerinin Korunma ve Yardım
Hakkı
Akit Taraflar, çalışan göçmenlerin ve ailelerinin bir başka Akit
Tarafın ülkesindeki korunma ve yardım hakkının etkin biçimde
kullanılmasını sağlamak üzere;
1.

Bu tür çalışanlara yardımcı olacak, özellikle doğru bilgi
almalarını sağlayacak yeterli ve ücretsiz hizmetleri vermeyi veya
verilmesinin sağlamayı ve ulusal yasaların ve düzenlemelerinin
olanak verdiği ölçüde ülkeden ve ülkeye göçe ilişkin yanıltıcı
propagandaya karşı tüm uygun önlemleri almayı;

2.

Kendi yetki alanları içinde bu çalışanlar ile ailelerinin ülkeden
çıkışlarını, yolculuklarını ve karşılanmalarını kolaylaştıracak
uygun önlemler almayı ve yine kendi yetki alanları içinde
yolculukları sırasında sağlık ve tıbbi bakım ve yeterli sağlık
koruma koşulları sunmak için uygun hizmetler sağlamayı;

3.

Uygun olduğu ölçüde göçmen gönderen ve göçmen alan
ülkelerdeki özel veya kamusal sosyal servisler arasındaki
işbirliğini geliştirmeyi;

4.

Kendi ülkesinde yasal olarak bulunan bu tür çalışanlar için,
yasalar veya mevzuatlar düzenlemek veya idari makamların
denetimine bağlı olmak üzere;
a) Ücret, diğer çalıştırma ve iş koşulları;
b) Sendika üyeliği ve toplu pazarlık haklarından yararlanma;
c) Barınma;
konularında kendi uyruklarına olduğundan daha elverişsiz
davranılmamasını sağlamayı;

5.

Kendi ülkelerinde, yasal olarak bu tür çalışanları sözleşmeye
bağlı olarak çalıştıran kimselerle ilgili olarak ödenmesi gereken
istihdam vergileri, harç ve primler bakımından kendi
vatandaşlarına tanınandan daha elverişsiz davranılmamasını
sağlamayı;

6.

Ülkede yerleşmesine izin \/en\m\ş yabancı bir çalışanın ailesi ile
yeniden birleşmesini, olanaklar ölçüsünde kolaylaştırmayı;
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7. Kendi ülkelerinde yasal olarak bulunan bu tür çalışanlara bu maddede
belirtilen konulara ilişkin yargısal işlemler bakımından kendi uyruklarına
olduğundan daha elverişsiz davranılmamasmı sağlamayı;
8. Kendi ülkelerinde yasal olarak ikamet eden bu tür çalışanların ulusal
güvenliği tehlikeye sokmadıkça kamu yararına veya genel ahlaka aykırı
bir davranışta bulunmadıkça sınır dışı edilmemesini sağlamayı;
9. Bu tür çalışanların kazanç ve tasarruflarının dilediği kadarını transfer
etmelerine yasal sınırlar içinde izin vermeyi;
10. Bu madde ile getirilen koruma ve yardımları, uygulanabilirliği ölçüsünde,
bağımsız kendi nam ve hesabına çalışan göçmenlere de genişletmeyi;
taahhüt ederler.
BÖLÜM III
Madde 20 - Üstlenmeler
1. Akit Taraflardan herbiri,
a) Bu antlaşmanın 1. Bölümünü, söz konusu bölümün giriş
paragrafında belirtildiği üzere, tüm uygun yollarla izleyeceği
amaçların bildirimi saymayı;
b) Bu antlaşmanın II: Bölümünün 1, 5, 6, 12, 13, 16 ve 19.
maddelerinin en az beşi ile kendisini bağlı saymayı;
c) Bir önceki bend uyarınca seçtiği maddelere ek olarak
kendisini bağlı saydığı toplam madde sayısı 10'dan veya
numaralanmış fıkra sayısı 45'den az olmamak koşuluyla,
işbu Şartın II. Bölümünde yer alan maddelerden veya
numaralanmış fıkralardan seçeceği kadarıyla kendisini bağlı
saymayı;
taahhüt eder.
2.. Bu maddenin 1. fıkrasının b ve c bentleri uyarınca seçilen madde veya
fıkralar, ilgili Akit Tarafça onay veya kabul belgesi tevdi edilirken Avrupa
Konseyi Genel Sekreterine bildirilir,
3. Akit taraflardan herhangi biri, daha sonraki bir tarihte Genel Sekretere
bildirimde bulunarak, bu Şart'ın II. Bölümünde belirtilen ve bu maddenin
1. fıkrası hükümlerine göre daha önce kabul ettiklerinin dışında kalan
maddeler veya numaralandırılmış fıkralarla kendisini bağlı saydığını
bildirebilir. Daha sonraki bu tür taahhütler, onay veya kabulün ayrılmaz
bir parçası sayılır ve bildirim tarihinden itibaren otuzuncu günden
başlayarak aynı hükmü kazanır.
4. Genel Sekreter, tüm imzacı Hükümetlere ve Uluslar arası Çalışma
Bürosunun Genel Direktörüne, bu Şart'ın bu bölümü gereğince almış
olduğu herhangi bir bildirimi duyurur.
5. Her Akit Taraf, ulusal koşullara uygun bir teftiş sistemi geliştirir.
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BÖLÜM IV
Madde 21 - Kabul Edilmiş Hükümlere İlişkin Raporlar
Akit Taraflar, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine iki yıllık aralıklarla
Bakanfar Komitesince belirlenecek biçime göre bu Şartın II. Bölümünün
kabul etmiş oldukları hükümlerinin uygulanmasına ilişkin bir rapor gönderir.
Madde 22 - Kabul Edilmemiş Hükümlere İlişkin Raporlar
Akit Taraflar, Bakanlar Komitesince istenilen ve uygun aralıklarla
Genel Sekretere, onaylamaları veya kabulleri sırasında veya sonraki bir
bildirimde bu Şart'ın II. Bölümünün kabul etmemiş oldukları hükümlerine
ilişkin raporlar gönderir. Bakanlar Komitesi, zaman zaman bu raporların
hangi hükümler hakkında ve hangi biçimde verileceğini belirler.
Madde 23 - Örneklerin Gönderilmesi
1. Akit Taraflardan herbiri 21 ve 22. Maddelerde atıfta bulunulan
raporların örneklerini Hükümetler Sosyal Komitesinin Alt
Komitesi toplantılarında temsil edilmek üzere 27. Maddenin 2.
Fıkrasına göre davet edilecek uluslararası işveren örgütleri ve
sendika örgütlerinin üyeleri olan kendi ulusal örgütlerine
gönderir.
2. Akit Taraflar, adı geçen raporlar üzerinde bu ulusal örgütlerden
alınan görüşleri, bu örgütler tarafından istendiği takdirde, Genel
Sekretere iletir.
Madde 24 - Raporların İncelenmesi
21 ve 22. Maddeler uyarınca Genel Sekretere gönderilen raporlar,
23. Maddenin 2. Fıkrası uyarınca Genel Sekretere iletilen görüşlerin de
iletilmiş olduğu bir Uzmanlar Komitesi tarafından incelenir.
Madde 25 - Uzmanlar Komitesi
1.

Uzmanlar Komitesi, Akit Taraflarca aday gösterilen ve üstün
karakterli ve uluslar arası sosyal sorunlardaki ehliyeti tanınmış
bağımsız uzmanlardan oluşan bir listeden Bakanlar Komitesi
tarafından atanan en çok yedi üyeden oluşur.
2. Komite üyeleri, altı yıllık bir süre için atanır. Yeniden atanmaları
mümkündür. Bununla birlikte ilk atanmış üyelerden ikisinin görev
süresi dört yılın bitiminde sona erer.
3. ilk dört yıllık sürenin bitiminde görevleri sona erecek üyeler, ilk
atanma yapıldıktan hemen sonra Bakanlar Komitesi tarafından
kura ile belirlenir.
4. Uzmanlar Komitesinin görev süresi sona ermemiş bir üyesinin
yerini almak üzere atanmış bir üye kendisinden öncekinin
süresini tamamlar.
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Madde 26 - Uluslararası Çalışma Örgütünün Katılımı
Uluslararası Çalışma örgütü, Uzmanlar Komitesinin çalışmalarına
danışman sıfatıyla katılmak üzere bir temsilci göstermeye davet edilir.
Madde 27 - Hükümetler Sosyal Komitesinin Alt Komitesi
1. Akit tarafların raporları ve Uzmanlar Komitesinin vardığı
sonuçlar, incelenmek üzere Avrupa Konseyi Hükümetler Sosyal
Komitesine sunulur.
2. Alt komite, her Akit Tarafın bir temsilcisinden oluşur.
Toplantılarında danışman sıfatıyla gözlemci olarak* temsil
edilmek üzere saptayacağı en çok iki uluslararası işveren
örgütüyle en çok iki uluslararası sendika örgütünü davet eder.
Ayrıca sosyal refah ve ailenin ekonomik ve sosyal açıdan
korunması gibi özellikle yetkili oldukları konular üzerinde Avrupa
Konseyinin danışmanı statüsü taşıyan uluslararası Hükümetler
dışı örgütlerin en çok iki temsilcisine danışabilir.
3. Ait Komite, Bakanlar Komitesinin, vardığı sonuçları içeren bir
rapor sunarve bu rapora Uzmanlar Komitesi raporunu da ekler.
Madde 28 - Danışma Meclisi
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Uzmanlar Komitesinin vardığı
sonuçları Danışma Meclisine iletir. Danışma Meclisi, bu sonuçlar
üzerindeki görüşlerini Bakanlar Komitesine ulaştırır.
Madde 29 - Bakanlar Komitesi
Bakanlar Komitesi, Alt Komitenin raporunu temel alarak ve Danışma
Meclisine danıştıktan sonra Komiteye katılmaya yetkili üyelerin üçte ikilik
çoğunluğuyla her Akit Tarafa gerekli tavsiyelerde bulunabilir.
BÖLÜM V
Madde 30 - Savaş
Kaçınmalar

ve

Olağanüstü

Durumlarda

Uygulamadan

1.

Ulusun yaşamını tehdit eden savaş veya diğer olağanüstü
hallerde Akit Taraflardan biri bu Şart'a göre üstlendiği
yükümlülüklerinden kaçınan önlemleri, uluslararası hukuka göre
üstlendiği öteki yükümlülüklerine aykırı olmamak koşuluyla ve
durumun kesinlikle gerektirdiği ölçüde alabilir.

2.

Bu kaçınma hakkını kullanan bir Akit Taraf, Avrupa Konseyi
Genel Sekreterini makul bir süre içinde alınan önlemler ve
gerekçeleri konusunda tam olarak haberdar eder. Aynı şekilde
bu önlemleri yürürlükten kalktığında ve kabul ettiği Şart
hükümleri yeniden tam anlamıyla işlerlik kazandığında Genel
Sekreteri haberdar eder.
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3. Genel Sekreter buna karşılık bu maddenin 2. Fıkrası uyarınca
alınmış tüm muhaberatı diğer Akit Taraflara ve Uluslar arası

Çalışma Bürosunun Genel Direktörüne bildirir.
Madde 31 - Kısıtlamalar
1. I. Bölümde konmuş olan hak ve ilkeler, etkin biçimde
gerçekleştirildiğinde ve II. Bölümde öngörüldüğü gibi etkin
uygulamaları
sağlandığında,
demokratik
bir
toplumda
başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması veya kamu
yararı, ulusal güvenlik, kamu sağlığı veya genel ahlakın
korunması için gerekli olan ve yasayla belirlenenler dışında, adı
geçen bölümlerde belirtilmeyen bir kısıtlama veya sınırlamaya
tabi tutulamazlar.
2. Bu Şart'da izin verilen kısıtlamalar, tanınmış hak ve
yükümlülüklere
belirlenmiş
oldukları
amaçlar
dışında
uygulanamaz.
Madde 32 - Şart ile İç Hukuk ve Uluslar arası Anlaşmalar Arasındaki
İlişkiler
Bu Şart' m hükümleri, yürürlükte bulunan veya yürürlükte
konabilecek olan ve korunan kişilere daha uygun koşullar sağlayan iç
hukukun veya ikili veya çok taraflı antlaşma, sözleşme ve anlaşma
hükümlerine halel getirmez.
Madde 33 -Toplu Sözleşmeler Yoluyla Uygulama
1.

Bu Şart' m II. Bölümünün 2. Maddesinin 1, 2, 3, 4 ve 5. fıkraları ,
7. Maddesinin 4, 6, 7. fıkralarıyla 10. Maddesinin 1, 2, 3 ve 4.
Fıkraları hükümlerinin normal olarak çalıştıranlar veya çalıştıran
örgütleriyle çalışanların örgütleri arasındaki sözleşmelere
bırakılan konular olduğu veya normal olarak yasadan başka
yollarla uygulandığı üye devletlerde şayet bu hükümler bu tür
Sözleşmeler ve diğer yollar ile ilgili çalışanların büyük
çoğunluğuna uygulanmakta ise bu fıkraların yükümlülükleri
taahhüt edilebilir ve bunlara uyum geçerli addedilir.
2. Bu hükümlerin normal olarak yasama konusu olduğu üye
devletlerde şayet söz konusu hükümler ilgili çalışanların büyük
çoğunluğuna kanunla uygulanmakta
ise, söz
konusu
yükümlülükler taahhüt edilebilir ve bunlara uyum geçerli
addedilir.
Madde 34 - Ülkelerde Uygulama
1.

Bu Şart, her Akit Tarafın ana ülkesinde uygulanır. Her imzacı
hükümet, imza sırasında veya onay veya kabul belgesini
verirken, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapacağı bir
bildirimle, bu amaçla ana ülkesi sayılacak olan toprakları belirtir.
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2. Herhangi bir Akit Taraf, bu Şart' ı onaylaması veya kabulü
sırasında veya daha sonra Avrupa Konseyi Genel Sekreterine
yapacağı bir bildirimle, uluslararası ilişkilerden sorumlu olduğu
veya uluslararası sorumluluğunu üstlendiği ve adı geçen
bildirimde belirtilen ana ülkesi dışındaki toprak veya topraklara
bu Şart'ın tümüyle veya bir bölümüyle uygulanacağını
bildirebilir. Bu beyanda, bu Şart'ın II. Bölümünün madde ve
fıkralarından adı geçen topraklar bakımından bağlayıcı
saydıklarını belirtir.
3. Şart, yukarda anılan beyanlarda belirtilen ülke veya ülkelerde
Genel Sekreterin bu beyan bildirimini aldığı tarihten sonraki
otuzuncu günden başlayarak uygulanır.
4. Herhangi bir Akit Taraf, daha sonraki bir tarihte Avrupa
Konseyi Genel Sekreterine yapacağı bir bildirimle bu maddenin
2. fıkrası uyarınca Şart'ı uyguladığı bir veya birden çok ülke
bakımından, bu ülkeler için daha önce kabul etmemiş olduğu
maddeler veya numaralanmış fıkralarla kendisini bağlı
saydığını beyan edebilir. Bu türlü sonraki taahhütler, ilgili ülke
bakımından ilk bildirimin ayrılmaz parçası sayılır ve bildirim
tarihinden sonraki otuzuncu gün geçerliliği kazanır.
5. Genel Sekreter, öteki imzacı Hükümetlere ve Uluslararası
Çalışma Bürosu Genel Direktörüne bu madde uyarınca
kendisine verilen bildirimleri duyurur.
Madde 35 - İmzalama, onaylama ve Yürürlüğe Girme
1.

İşbu Şart Avrupa" Konseyi üyelerinin imzasına açıktır.
Onaylanır veya kabul edilir. Onay veya Kabul belgeleri,
Avrupa Konseyi Genel Sekreterine verilir.

2.

Bu Şart, beşinci Onay veya Kabul belgesinin veriliş tarihinden
sonraki otuzuncu günden itibaren yürürlüğe girer.

3.

Daha sonra onaylanan bir imzacı Hükümet bakımından işbu
Şart, onay veya kabul belgesinin veriliş tarihinden sonraki
otuzuncu günden itibaren yürürlüğe girer.

4.

Genel Sekreter, Avrupa Konseyinin tüm üyelerine ve
Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Direktörüne, bu Şart'ın
yürürlüğe girişini, onaylayan veya kabul eden Akit Tarafların
adlarını ve daha sonraki onay veya kabul belgelerinin verilişini
bildirir.
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Madde 36 - Tadiller
Avrupa Konseyinin herhangi bir üyesi, Avrupa Konseyi Gene!

Sekreterine yapacağı bir duyuruyla işbu Şart da bir değişiklik önerebilir.
Genel sekreter önerilen değişiklik tekliflerini diğer Avrupa Konseyi
üyelerine bildirir ve bunlar daha sonra Bakanlar Komitesince incelenerek
görüş bildirmesi için Danışma Meclisine sunulur. Bakanlar Komitesince
onaylanan herhangi bir değişiklik, tüm Akit Tarafların bu değişikliği kabul
ettiklerini Genel Sekretere bildirmesinden sonraki otuzuncu gün yürürlüğe
girer. Genel Sekreter Avrupa Konseyinin tüm üyelerine ve Uluslararası
Çalışma Bürosunun Genel Direktörüne bu tür değişikliklerin yürürlüğe
girişini bildirir.
Madde 37-Fesih
1. Akit Taraflardan herhangi biri, ancak, kendisi için yürürlüğe giriş
tarihinden başlayarak beş yıllık bir sürenin sonunda veya onu
izleyen iki yıllık dönemler sonunda ve her halükarda Avrupa
Konseyi Genel Sekreterine altı aydan önceden bildirmek
koşuluyla bu Şart'ı feshedebilir. Genel Sekreter durumu diğer
Taraflara ve Uluslararası
Çalışma Bürosunun Genel
Direktörüne bildirir. Akit Taraf sayısının beşten aşağı
düşmemesi koşuluyla, bu tür fesihler Şart'in diğer Akit Taraflar
bakımından geçerliliğini etkilemez.
2. Akit Taraflardan herhangi biri, önceki fıkranın hükümleri
uyarınca Şart'ın
II. Bölümünün kabul- etmiş olduğu
maddelerinden veya fıkralarından herhangi birini fesh edebilir.
Ancak, bu Akit Tarafın kendisini bağlı saydığı madde sayısı
ondan, fıkra sayısıysa 45 den az olamaz ve bu madde ve
fıkralar 20. maddenin 1. fık'rasınm b bendinde özel olarak
değinilenler arasında Akit Tarafın seçtiği maddeleri kapsamaya
devam edecektir.
3. Akit Taraflardan herhangi biri, bu maddenin 1. fıkrasında
belirlenen koşullar uyarınca işbu Şart'ı veya II. Bölümün
maddelerinden veya fıkralarından herhangi birini, 34. maddenin
2. fıkrası uyarınca yapılmış bir bildirimle Şart'ın uygulandığı
herhangi bir ülke bakımından fesh edebilir.
Madde 38 - Ek
Bu Şartın eki onun ayrılmaz bir parçasıdır.
Gereğince yetkili kılınmış olan aşağıdaki imzası bulunanlar
yukarıdaki hükümleri kabul ederek bu Şart'ı imzalamıştır.
Bu Şart, her iki metin de eşit şekilde geçerli olmak ve tek kopya
olarak Avrupa Konseyi arşivine konmak üzere Fransızca ve ingilizce
dillerinde 1961 Ekiminin 18 inci günü Torino'da akdedilmiştir. Genel
Sekreter, imzacıların her birine onaylı örnekleri gönderir.
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AVRUPA SOSYAL ŞART'A
EK

Sosyal Şart'ın korunan kimseler bakımından kapsamı:
1.

12. Maddenin 4. fıkrası ve 13. maddenin 4. fıkrası hükümleri
saklı kalmak üzere 1 ile 17. maddelerin İçerdiği kimseler; bu
maddelerin 18 ve 19. maddelerin hükümleri ışığında
yorumlanarak anlaşılması koşuluyla ancak bir Akit Tarafın
ülkesinde yasal olarak oturan veya sürekli olarak çalışan öteki
Akit Tarafların uyrukları olmaları durumunda yabancıları da
kapsar.
İşbu yorum, Akit Taraflardan herhangi biri tarafından aynı
kolaylıkların başka kimselere de uygulanmasını engellemez.

2.

Her Akit Taraf, Mültecilerin Statüsüne dair 28 Temmuz 1951
tarihli Cenevre Sözleşmesinde tanımı verilen ve ülkesinde yasal
olarak bulunan mültecilere, herhangi bir durumda en azından adı
geçen Sözleşmeye ve bu kimselere uygulanan başka belgelere
göre kabul ettiği yükümlülükler' düzeyinde olmak üzere
olabildiğince uygun davranmayı taahhüt eder.
BÖLÜM I Fıkra 18 ve BÖLÜM II Madde 18, Fıkra 1

İşbu hükümler, Akit Tarafların ülkelerine giriş konusuyla ilgili değildir
ve 13 Aralık 1955 tarihinde Paris'te imzalanan Avrupa Iskan
Sözleşmesinin hükümlerine halel getirmez.
BÖLÜM II
Madde 1, Fıkra 2
İşbu hüküm, sendika güvenliği koşulunu veya
yasakladığı veya izin verdiği biçimde yorumlanamaz.

uygulamasını

Madde 4, Fıkra 4
İşbu hüküm, ağır bir suç işlemesi durumunda bir kimsenin işine
hemen son verilmesini engellediği biçimde anlaşılamaz.
Madde 4 Fıkra 5
Bir Akit Tarafın bu fıkrada öngörülen yükümlülüğü, kapsam dışı
kalan kimseler hariç olmak üzere, yasayla veya toplu sözleşme veya
hakem kararı yoluyla çalışanların büyük çoğunluğunun ücretlerinden
kesinti yolu ile mağdur edilmelerine izin verilmediğinde, taahhütte
bulunabileceği biçiminde anlaşılmıştır.
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Madde 6, Fıkra 4
Her Akit Tarafın, grev hakkına uygulayacağı başka bir kısıtlamanın
ancak 31. madde hükümlerine göre haklı gerekçelere dayanması
koşuluyla, kendisi bakımından grev hakkının kullanılmasını yasayla
düzenleyebileceği biçiminde anlaşılmıştır.
Madde 7, Fıkra 8
Bir Akit Tarafın bu fıkrada öngörülen yükümlülüğü, 18 yaşından
küçüklerin büyük çoğunluğunun gece işinde çalıştınlamayacağını yasayla
öngörerek bu yükümlülüğün anlamına uygun davrandığında yerine
getirmiş olacağı biçimde anlaşılmıştır.

Madde 12, Fıkra 4
Bu fıkranın girişindeki "ve bu tür Söyleşmelerde konulan koşullara
bağlı olarak" ibaresi, bir Akit Tarafın, öteki Akit Tarafların uyruklarına başka
yardımların yanı sıra, herhangi bir sigorta katkısından bağımsız olarak
yapılan yardımları sağlamadan önce, belli bir ikamet süresinin
tamamlanmasını isteyebilmesi™ içerdiği biçimde anlaşılmıştır.
Madde 13, Fıkra 4
Sosyal ve Tıbbi Yardım Avrupa Sözleşmesine taraf olmayan
Hükümetler, diğer Akit Tarafların uyruklarına adı geçen Sözleşmenin
hükümlerine uygun olan bir davranış sağlamaları koşuluyla Sosyal Şart'ı
bu fıkra bakımından onaylayabilir.
Madde 19, Fıkra 6
Bu hükmün amacı bakımından, "bir çalışan yabancı ailesi" teriminin
en azından karısıyla bakmakla yükümlü olduğu 21 yaşının altındaki
çocuklarını kapsadığı biçiminde anlaşılmıştır.
BÖLÜM III
İşbu Şart, uluslararası nitelikte hukuksal yükümlülükleri içerir ve
uygulanması ancak IV. Bölümde öngörülen gözetime bağlıdır.
Madde 20, Fıkra 1
"Numaralanmış Fıkralar" salt bir fıkradan oluşan maddeleri de
kapsayabilir.
BÖLÜM IV
Madde 30
"Savaş veya öteki olağanüstü durumlarda" deyimi, savaş tehdidini
de kapsayacak biçimde anlaşılmıştır.
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AVRUPA SOSYAL ŞARTI
DEĞİŞİKLİK PROTOKOLÜ
18 Ekim 1961 tarihinde Torino'da imzaya açılan ve daha sonra
"Sarf ismini alan Avrupa Sosyal Şartı'nın işbu Protokolünü imzalayan
Avrupa Konseyi' ne üye Devletler,
Şart'ın etkinliğini, özellikle de denetim mekanizmasının işleyişini
artırmaya yönelik özel tedbirler alınması gerektiğini göz önüne alarak;
Şart'ın bazı hükümlerinin değiştirilmesi zamanının geldiğini göz
Önünde bulundurarak;
Aşağıdaki hükümlerde mutabık kalmışlardır;
Madde 1
Şart'ın 23. maddesi aşağıdaki gibidir:
"Madde 23 - Rapor ve gözlem örneklerinin gönderilmesi,
1. Taraf ülkelerden her biri 21. ve 22. maddeler uyarınca Genel
Sekretere bir rapor sunarken bu raporun bir örneğini 27.
maddenin 2. fıkrasına göre Hükümet Komitesi toplantılarına
davet edilecek uluslararası işçi ve işveren örgütlerine üye kendi
ulusal örgütlerine gönderecektir. Bu örgütler taraf ülkelerin
raporlarına ilişkin olabilecek görüşlerini Genel Sekretere
göndereceklerdir. Genel Sekreter, bu gözlemlerin birer örneğini
görüş bildirecek olan ilgili Taraf ülkelere gönderir.
2.

Genel Sekreter Taraf ülkelerin raporlarının bir örneğini Avrupa
Konseyi'nin danışmanı statüsünü taşıyan ve özellikle Şart'ın
incelediği konularda yetkili olan hükümet dışı uluslararası
örgütlere gönderir.

3.

21. ve 22. maddeler ile işbu madde uyarınca hazırlanan rapor
ve gözlemler kişilere verilebilir".

Madde 2
Şart'ın 24. maddesi aşağıdaki gibidir
"Madde 24 - Raporların incelenmesi
1.

21. ve 22. maddeler uyarınca Genel Sekretere sunulan raporlar
25. maddeye göre oluşturulan Bağımsız Uzmanlar Komitesince
incelenir. Komite, aynı zamanda 23. maddenin 1. paragrafı
uyarınca Genel Sekretere gönderilen bütün gözlemleri elde
edebilecektir. İncelemenin ardından, Bağımsız Uzmanlar
Komitesi görüşlerini içeren bir rapor hazırlayacaktır.
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2.

21. madde uyarınca hazırlanan raporlara ilişkin olarak Bağımsız
Uzmanlar Komitesi hukuksal açıdan düzenlemelerin, mevzuatın
ve ulusal uygulamaların ilgili Taraf Ülkeler için Şart' tan
kaynaklanan
yükümlülüklerin
içeriği
ile
uyumluluğunu
belirleyecektir.
3. Bağımsız Uzmanlar Komitesi, tamamlayıcı bilgi ve açıklamalar
talep
etmek
amacıyla
bir
Taraf
Ülkeye
doğrudan
başvurabilecektir. Ayrıca gerekli görürse, kendi isteği veya Taraf
ülkenin talebi üzerine Taraf Ülkenin temsilcileri ile bir toplantı
düzenleyebilecektir. 23. Maddenin 1. paragrafında belirtilen
örgütler bilgilendirilecektir.
4. Bağımsız Uzmanlar Komitesinin kararları kamuoyuna duyurulur
ve Genel Sekreter vasıtasıyla
Hükümet
Komitesine,
Parlamenter Meclisine ve 23. maddenin 1. ve 27. maddenin 2.
paragraflarında belirtilen örgütlere gönderilir".
Madde 3
Şart'ın 25. maddesi aşağıdaki gibidir.
" Madde 25 - Bağımsız Uzmanlar Komitesi
1. Bağımsız Uzmanlar Komitesi, Akit Taraflarca aday gösterilen
üstün karakterli ve ulusal ve uluslararası sosyal sorunlardaki
ehliyeti tanınmış uzmanlar listesinden Parlamenterler Meclisi'nin
oy çokluğu ile seçtiği en az dokuz üyeden oluşmaktadır. Üyeler
kesin sayısı Bakanlar Komitesince belirlenecektir.
2. Komite üyeleri altı yıllık bir süre için seçilirler. Tekrar bir kez
daha üyeliğe seçilebilirler.
3. Görev süresi sona ermemiş bir üyenin yerine seçilen Bağfmsız
Uzmanlar Komitesinin bir üyesi yerine geçtiği üyenin görev
süresini tamamlar.
4. Komite üyeleri toplantılara bireysel unvanları ile katılırlar.
Bağımsız Uzmanlar Komitesi üyeleri görev sürelerince
bağımsızlık ve tarafsızlıkları ile bağdaşmayan, görevlerini
engelleyebilecek diğer görevler üstlenemezler".
Madde 4
Şart'ın 27. maddesi aşağıdaki gibidir;
"Madde 27- Hükümet Komitesi
1.

23. maddenin 1. ve 24. maddenin 3. paragrafları uyarınca
hazırlanan Taraf
Ülkelerin raporları, gözlemler ve bilgiler
yanında Bağımsız Uzmanlar Komitesi'nin raporları Hükümet
Komitesine gönderilir.
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2.

Bu komite Taraf Ülkelerin her bir temsilcisinden oluşur. İki
uluslararası işveren örgütünü ve iki uluslararası işçi örgütünü
toplantılara danışman sıfatıyla gözlemci göndermeye davet
eder. Ayrıca, Avrupa Konseyi'nin danışmanı statüsünü taşıyan
ve özellikte de işbu Şart'ın incelendiği alanlarda birikime sahip
hükümet dışı uluslararası örgüt temsilcilerini görüşlerini almak
üzere davet edebilir.

3.

Hükümet Komitesi Bakanlar Komitesinin kararlarını hazırlar.
Özellikle Bağımsız Uzmanlar Komitesinin ve Taraf Ülkelerin
raporları ışığında sosyal ve ekonomi politikası gözlemlerine
dayanarak, gerekçeleriyle birlikte, Şart'ın 28. maddesi uyarınca
kendi görüşü olarak ilgili her taraf ülkeyi hedefleyen tavsiye
kararı konusu durumları belirler. Kamuoyuna duyurulacak bir
raporu Bakanlar Komitesine sunar.

4.

Hükümet Komitesi, genel olarak Şart'ın uygulanmasına ilişkin
gözlemlerine dayanarak Bakanlar Komitesine sosyal sorunlara
ve Şart'ın güncellik kazandırabilecek maddelerine ilişkin
incelemelere
başlanmasını
öngören
tavsiyelerde
bulunabilecektir."

Madde 5
Şartın 28. maddesi aşağıdaki gibidir;
"Madde 28 - Bakanlar Komitesi
1.

Bakanlar Komitesi sadece oy hakkına sahip Taraf ülkelerin
kullandığı oyların üçte iki çoğunluğuyla Hükümet Komitesinin
raporuna dayanarak denetim dönemin bütününü kapsayan ve
ilgili Taraf Ülkelere verilen bireysel tavsiyeleri içeren bir kararı
kabul edebilecektir.

2.

Bakanlar Komitesi, 27. maddenin 4. paragrafı uyarınca Hükümet
Komitesinin verdiği tavsiyeleri dikkate alarak kendisinin uygun
gördüğü kararları alacaktır."

Madde 6
Şart'ın 29. maddesi aşağıdaki gibidir:
"Madde 29 - Parlamenterler Meclisi
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri bütün üyelerin hazır bulunduğu
dönem toplantılarını göz önüne alarak Bağımsız Uzmanlar Komitesinin ve
Hükümet Komitesinin raporları yanında Bakanlar Komitesinin kararlarını da
Parlamenterler Meclisine gönderir."
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Madde 7
1. İşbu Protokol aşağıdaki şekilde Şarta Taraf Avrupa Konseyine
üye Devletlerin imzasına açılır;
a) onaylama, kabul etme veya uygun görme çekincesi olmadan
imzalama; veya
b) onaylama, kabul etme veya uygun görmenin ardından
onaylama, kabul etme veya uygun görme çekincesi altında
imzalama.
2. Onaylama, kabul etme veya uygun görme belgeleri Avrupa
Konseyi Genel Sekreterine verilir.
Madde 8
İşbu Protokol Şart'a Taraf bütün ülkelerin 7. maddenin hükümleri
uyarınca kendilerini Protokole bağlı saydıklarını beyan ettikleri tarihten
sonraki otuzuncu gün yürürlüğe girer.
Madde 9
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Konseyin bütün üyelerine
a) her imzayı;
b) her onaylama, kabul etme veya uygun görme belgesinin
gönderilmesini;
c) 8. madde uyarınca işbu Protokolün yürürlüğe giriş tarihini;
d) İşbu Protokol ile ilgili her türlü bildiri veya belge gibi her türlü
gelişmeyi bildirir.
Sonuç olarak, bu hususta yetkiye sahip olan aşağıda imzası
bulunanlar işbu Protokol' q imzalamışlardır.
21 Ekim 1991 tarihinde, her iki metin de aynı derecede muteber
olmak kaydıyla İngilizce ve Fransızca dillerinde, Avrupa Konseyi
arşivlerinde saklanacak tek nüsha olarak imzalanmıştır. Onaylı nüshaları
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri tarafından Avrupa Konseyine üye her
Devlete gönderilir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 829)

-201-

ULUSLARARASI
ÇALIŞMA
ÖRGÜTÜ (ILO)
ANAYASASI

Kabul Tarihi
Türkiye 'Üyelik Tarihi

1919
: 1932

:
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Anayasa'nın '1919 yılında kabul edilen orijinal metni, 4 Haziran 1934 tarihinde yürürlüğe giren
1922 tarihli Değişiklik Belgesi; 26 Eylül 1946 tarihinde yürürlüğe giren 1945 tarihli Değişiklik
Belgesi; 20 Nisan 1948 tarihinde yürürlüğe giren 1946 tarihli Değişiklik Belgesi; 20 Mayıs 1954
tarihinde yürürlüğe giren 1953 tarihli Değişiklik Belgesi; 22 Mayıs 1963 tarihinde yürürlüğe giren
1962 tarihli Değişiklik Belgesi ve 1 Kasım 1974 tarihinde yürürlüğe giren 1.972 tarihli Değişiklik
Belgesi ile tadil edilmiştir.
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ULUSLARARASl ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (ILO) ANAYASASI
BAŞLANGIÇ
Evrensel ve kalıcı barışın ancak sosyal adalet temeline dayalı olması
nedeniyle;
Çok sayıda insan için, adaletsizliğin, sefaletin ve yoksulluğun
bulunduğu çalışma koşullarının varlığı ve bunun dünya barışı ve ahengini
tehlikeye düşürecek bir hoşnutsuzluğa yol açtığı ve bu koşulların örneğin
günlük ve haftalık maksimum saatlerinin düzenlenmesi, işçilerin işe
alınması, işsizliğe karşı mücadele, yeterli yaşam koşullarını sağlayacak bir
ücretin güvence altına alınması, işçilerin genel ve mesleki hastalıklara ve iş
sırasında meydana gelen kazalara karşı korunması, çocukların, gençlerin
ve kadınların korunması, yaşlılık ve maluliyet aylıklarının bağlanması, "eşit
işereşit ücret" ilkesinin tanınması, sendikal özgürlük ilkesinin sağlanması,
tekçıik ve mesleki eğitimin düzenlenmesi ve benzer diğer önlemler
bakımından bu koşulları iyileştirmenin acilen gerekliliği nedeniyle;
Gerçekten insancıl koşullara sahip bir çalışma düzeninin herhangi bir
ulus tarafından kabul edilmemesi kendi ülkelerinde çalışanların durumlarını
iyileştirmeyi arzu eden diğer ulusların çabalarına engel oluşturması
nedeniyle; Adalet ve insaniyet duygularından hareketle, aynı zamanda
sürekli bir dünya barışını sağlamak arzusu ve bu belirtilen hedeflere
ulaşmak amacıyla hareket eden Yüksek Akit Taraflar, Uluslararası Çalışma
Örgütünün işbu Anayasasını onaylarlar.
BÖLÜM I - ÖRGÜT
Madde 1
1. Bu Anayasanın Başlangıç bölümünde ve Uluslararası Çalışma
Örgütünün hedef ve amaçları ile ilgili 10 Mayıs İ994 tarihinde
Filedelfiya'da kabul edilip, metni bu Anayasaya ek olan Bildirgede
açjklanan programın gerçekleşmesine çalışmakla görevli bir örgüt
kurulmuştur.
2. Uluslararası Çalışma Örgütünün üyeleri, 1 Kasım 1945 tarihinde
Örgüt üyesi bulunan Devletler ile bu maddenin 3. ve 4. fıkra hükümleri
gereğince üye niteliğini alacak Devletler olacaktır.
3.Birleşmiş Milletlerin her asıl üyesi ve Şart hükümlerine uygun olarak
Genel Kurul kararı ile Birleşmiş Milletler üyeliğine kabul edilen her devlet,
uluslararası Çalışma Örgütü Anayasasından doğan yükümlülükleri resmen
kabul ettiğini Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürü'ne bildirmek
suretiyle Uluslararası Çalışma Örgütü'ne üye olabilir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 829)

— 204 —

4. Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, hükümet
temsilcilerinin üçte ikisinin toplantıda hazır bulunduğu ve oylamaya
katıldığı oturumda temsilcilerin üçte ikisinin kabul oyuyla Örgüte üye kabul
edebilir. Böyle bir kabul yeni üye hükümetinin, örgüt Anayasasının getirdiği
yükümlülükleri resmen kabul ettiğini Uluslararası Çalışma Bürosu Genel
Müdürüne bildirmesi durumunda yürürlük kazanır.
5. Uluslararası Çalışma örgütünün herbir üyesi Uluslararası
Çalışma bürosu Genel Müdürüne çekilme niyetine dair ön bildirimde
bulunmadan Örgütten çekilemez. Bu bildirim Genel Müdür tarafından
alındığı tarihten itibaren iki yıl sonra ve bu tarihte üyenin üyelik sıfatından
doğan bütün mali yükümlülükleri yerine getirmiş olması kaydıyla yürürlüğe
girecektir. Bir üye ülke, bir uluslararası çalışma sözleşmesini onaylamış
ise. bu çekilme sözleşmeden doğan veya onunla ilgili olan yükümlülüklerin
sözleşmede öngörülen süre zarfında geçerliliğini etkilemez.
6. Bir Devletin Örgüte üyeliğinin sona ermiş olması durumunda,
onun üyeliğe kabul edilmesi bu maddenin 3 ve 4 üncü fıkraları hükümlerine
göre düzenlenir.
Madde 2
Daimi Örgüt:
(a) Üye ülke delegelerinden oluşan bir Genel Konferans
(b) 7. maddede tanımlandığı şekilde oluşturulan bir Yönetim Kurulu
ve
(c) Yönetim Kurulunun denetimi altında bir Uluslararası Çalışma
Bürosundan oluşmaktadır.
Madde 3
1. Üye ülke delegelerinden oluşan Genel Konferans gerekli
görüldükçe zaman zaman ve en az yılda bir kez olmak üzere toplanacaktır.
Konferans, ikisi hükümet delegesi, diğer ikisi ise her üye ülkenin
çalışanlarının ve işverenlerinin her birini temsilen katılan delegelerden
olmak üzere ü/e ülkelerin her birinin 4 delegesinden oluşur.
2. Her delegeye, toplantının gündeminde yer alan konulardan her
biri için ikiyi geçemeyen teknik müşavir eşlik edebilecektir, özellikle
kadınları ilgilendiren konular Konferansta görüşüleceği zaman, teknik
müşavir olare.k belirlenen kişilerden en az birisi kadın olacaktır.
3. Anavatan dışındaki toprakların Uluslararası ilişkilerinden sorumlu
olan her üye ülkesi, delegelerinin herbîri için;
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a) Anılan toprakların kendi yönetim alanı içerisine giren sorunlar
konusunda bu toprakların delegeleri tarafından seçilen kişileri,
ve
b) Kendi kendilerini yönetemeyen topraklarla ilgili sorunlar
konusunda delegelerine danışmanlık yapmak üzere seçilen
kişileri ek teknik müşavir olarak tayin edebilecektir.
4. İki veya daha fazla üye ülkenin ortak yönetimi altında bulunan
topraklar söz konusu olduğunda bu üye ülkeler, delegelerine danışmanlık
yapacak kişileri teknik müşavir olarak belirleyebilecektir.
5. Üye ülkeler, hükümet dışı delegeleri ve teknik müşavirleri o
ülkede mevcut olan çalışanların ve işverenlerin en fazla temsil yetkisine
sahip meslek kuruluşlarıyla anlaşarak belirlemeyi taahhüt ederler.
6. Teknik müşavirler, eşlik ettikleri delege tarafından yapılan talep
üzerine ve Konferans başkanının özel izni dışında söz olamaz ve
oylamaya katılamazlar.
7. Bir delege, Başkana vereceği yazılı bildirim ile teknik
müşavirlerden birisini vekil tayin edebilecek ve adı geçen vekile bu sıfatla
söz almaya ve oylamaya katılmasına izin verebilecektir.
8. Delegelerin ve teknik müşavirlerin adları, üye ülkelerin
hükümetleri tarafından Uluslararası Çalışma Bürosuna bildirilecektir.
9. Delegelerin ve teknik müşavirlerin yetki belgeleri Konferansın
incelemesine tabi tutulacak ve Konferans, hazır bulunan delegelerin
oylarının üçte iki çoğunluğu ile bu maddeye uygun olarak aday
gösterilmemiş
olan delege ve teknik
müşavirlerin
kabulünün
reddedebilecektir.
Madde 4
1. Her delege Konferans tarafından görüşülen bütün sorunlar
hakkında bireysel olarak oy verme hakkına sahip olacaktır.
2. Üye ülkelerden biri, belirleme hakkı olduğu halde hükümet dışı
delegelerden birini belirlememişse, diğer hükümet dışı delegelerin
Konferansa katılım ve konuşma hakkı olacak ancak oy verme hakkı
olmayacaktır.
3. Konferans, üçüncü madde gereğince üye ülkelerden birinin
delegesini kabul etmeyi reddettiği takdirde bu madde hükümleri söz
konusu delege belirlenmemiş gibi uygulanacaktır.
Madde 5
Konferans toplantıları, Konferans tarafından bir önceki toplantıda
alınan Kararlara uymak koşuluyla, Yönetim Kurulunca kararlaştırılan yerde
yapılacaktır.
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Madde 6
Uluslararası çalışma Bürosunun sandalye sayısında yapılacak
herhangi bir değişiklik, mevcut delegelerin oylarının üçte iki çoğunluğu ile
konferans tarafından kararlaştırılacaktır.
Madde 7
1. Yönetim Kurulu,
Yirmi sekizi hükümetleri temsilen
Ondördü işverenleri temsilen,
Ondördü işçileri temsilen olmak üzere ellialtı kişiden oluşacaktır.
2. Hükümetleri temsil eden yirmi sekiz üyeden on'u büyük sınai
önemi olan üye ülkeler tarafından atanacak, onsekizi ise yukarıda sözü
edilen on üye ülkenin delegeleri dışında Konferansa katılan Hükümet
delegeleri tarafından bu amaç için seçilen üye ülkelerce atanacaktır.
3. Yönetim Kurulu, gerektiği her defada, büyük sınai önemi olan
Örgüt üyesi ülkelerin hangileri olduğunu belirleyecek ve Yönetim Kurulu bu
hususta bir karar vermeden önce büyük sınai önemi olan ülkelerin seçimi
iie ilgili tüm sorunların bağımsız bir komite tarafından incelenmesini
sağlamak üzere kurallar koyacaktır Büyük sanayi önemi olan üye ülkelerin
hangileri olduğu konusunda Yönetim Kurulunun beyanına karşı bir üye
ülke tarafından yapılan herhangi bir başvuru, Konferans tarafından karara
bağlanacak, ancak Konferansa çıkarılan başvuru, Konferans başvuru ile
ilgili karar verinceye kadar anılan beyanın uygulanmasını askıya
almayacaktır.
4. İşverenleri temsil eden kişiler ile işçileri temsil eden kişiler
karşılıklı olarak, Konferansa katılan işveren delegeleri ile işçi delegeleri
tarafından seçileceklerdir.
5. Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Eğer herhangi bir
nedenle, Yönetim Kurulu seçimleri, bu sürenin sonuna kadar yapılmadığı
takdirde, Kurul bu seçimler yapılıncaya kadar görevi başında kalacaktır.
6. Açık görevlerin doldurulması ve vekillerin atanması şekli ile diğer
benzeri konular hakkında Konferansın onayı ile Yönetim Kurulu Karar
verebilir.
7. Yönetim Kurulu, zaman zaman kendi arasından bir başkan ve iki
başkan yardımcısı seçer, bunlardan birisi hükümeti, birisi işverenleri birisi
de işçileri temsil eden kişiler olacaktır.
8. Yönetim Kurulu kendi çalışma yöntemini kendisi düzenleyecek ve
toplanma zamanlarını kendisi belirleyecektir. Özel toplantı, Yönetim
Kurulundaki en az Onaltı temsilcinin bu amaca yönelik yazılı talebi üzerine
yapılacaktır.
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Madde 8
1. Uluslararası Çalışma Bürosunun bir Genel Müdürü olacak ve bu
kimse Yönetim Kurulu tarafından atanacak, Kurulun talimatlarına uyacak,
Uluslararası Çalışma Bürosunun iyi bir şekilde çalışmasından ve kendisine
verilecek görevlerin yürütülmesinden sorumlu olacaktır.
2. Genel Müdür veya onun yardımcısı Yönetim Kurulunun bütün
toplantılarına katılacaktır.
Madde 9
1. Uluslararası Çalışma Bürosu Personeli, Yönetim Kurulunca uygun
görülen düzenlemeler çerçevesinde Genel Müdür tarafından atanacaktır.
2. Büronun verimli bir şekilde çalışması amacıyla
olduğunca Genel Müdürün farklı milliyetlerden kişileri
gerekecektir.
3. Bu kişilerden belirli sayıdaki kısmı kadın olacaktır.

mümkün
seçmesi

4. Genel Müdür ve personelin görevleri sadece uluslararası nitelikte
olacaktır. Görevlerin yerine getirilmesinde, Genel Müdür ve personeli,
hiçbir Hükümetten ve örgüt dışındaki, hiçbir makamdan talimat
istemeyecek ve kabul etmeyecektir. Bunlar sadece örgüte karşı sorumlu
uluslararası görevliler olmaları nedeniyle bu durumlarıyla bağdaşmayan
herhangi bir hareketten kaçınacaklardır.
5. Örgüt üyesi her ülke, Genel Müdürün ve personelin görevlerinin
sadece uluslararası niteliğine saygı göstermeyi ve görevlerinin yapılması
sırasında onları etkilemeye çalışmamayı taahhüt eder.
Madde 10
1. Uluslararası Çalışma Bürosunun görevleri, endüstriyel yaşam ve
çalışma koşullarına ilişkin uluslararası Sözleşmeler akdetmek amacıyla
konferansta görüşülmesi önerilen konuların incelenmesi ve Konferans
veya Yönetim Kurulunca istenilen özel araştırmaların yürütülmesi ile ilgili
konularda bilgilerin toplanıp dağıtılmasını içerir.
2. Yönetim Kurulunun kendisine verebileceği direktifler saklı kalmak
kovdıyla, Büro;
a) Konferans toplantılarının gündemi yer alan çeşitli maddeler
konusunda dokümanlar hazırlayacak;
b) İstekleri üzerine, Konferans kararları esas alınarak mevzuat
hazırlanması, idari uygulamaların ve denetim sistemlerinin
geliştirilmesi için uygun her türlü yardımı, gücü nispetinde
hükümetlere sağlayacaktır.
c) Sözleşmelere etkin bir yürürlük kazandırılması bağlamında bu
Anayasa Hükümlerince istenen görevleri yerine getirecek
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d)

Yönetim Kurulunun uygun göreceği dillerde, uluslararası
önem arz eden sanayi ve istihdam sorunları ile ilgili yayınları
basacak ve yayınlayacak

3. Genel olarak, konferans ve yönetim kurulu tarafından kendisine
verilecek diğer görev ve yetkilere de sahip olacaktır.
Madde11
Üye ülkelerin sanayi ve istihdam sorunlarıyla ilgilenen bakanlıklar,
uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulundaki kendi hükümet
temsilcisi aracılığı ile ya da böyle bir temsilcisi bulunmadığı takdirde
hükümet tarafından bu amaç için belirlenmiş diğer yetkili memuru
vasıtasıyla Genel Müdür ile doğrudan iletişim kurabilirler.
Madde 12
1. Uluslararası Çalışma Örgütü, işbu anayasa çerçevesinde, özel
görevleri bulunan uluslararası hukuku örgütlerinin faaliyetlerini koordine
etmekle görevli genel uluslararası örgüt ile ilgili alanlarda özel görevleri
olan uluslararası kamu hukuku örgütleriyle işbirliği yapacaktır.
2. Uluslararası Çalışma Örgütü, uluslararası kamu hukuku örgütleri
temsilcilerinin oy hakkı olmaksızın kendi görüşmelerine katılabilmeleri için
uygun düzenlemeler yapabilir.
3.
Uluslararası Çalışma Örgütü, istediği takdirde, uluslararası
işverenler, işçiler, tarımcılar ve kooperatiflerin örgütleri dahil hükümet dışı
tanınmış uluslararası kuruluşlara danışmak için uygun düzenlemeler
yapabilir.
Madde 13
1.
Uluslararası Çalışma örgütü, Birleşmiş Milletler ile. uygun
görülecek mali ve bütçe ile ilgili düzenlemeler yapabilir.
2. Bu tür düzenlemeler yapılıncaya kadar veya herhangi bir tarihte
bu tür düzenlemeler yürürlüğe girmemişse;
a)

Üye ülkelerden her biri Konferans ve Yönetim Kurulu
toplantılarına katılan delegelerin ve bunların teknik
müşavirleri ile temsilcilerinin yol ve konaklama giderlerini
ödeyecek, gerektiği durumda;

b) Uluslararası Çalışma Bürosunun diğer bütün giderleri ile
Konferans ve Yönetim Kurulu Toplantılarının giderleri
Uluslararası Çalışma Bürosu genel Müdürü tarafından
Uluslararası Çalışma Örgütü genel bütçesinden ödenecektir.
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c)

Uluslararası Çalışma örgütü bütçesinin onaylanması,
toplanması ve tahsisine ilişkin düzenlemeler Konferans
tarafından hazır bulunan delegelerin üçte iki çoğunluğu ile
belirlenecek ve Hükümet temsilcilerinin oluşturduğu bir komite
tarafından harcamaların örgüt üyesi ülkeler arasında
tahsisine ilişkin düzenlemeler ile bütçenin onaylanması
sağlanacaktır.
3. Uluslararası Çalışma örgütünün giderleri bu maddenin 1 veya 2
(c) fıkraları gereğince yürürlüğe giren düzenlemelere uygun olarak üye
ülkeler tarafından karşılanacaktır.
BÖLÜM II - İŞLEYİŞ
Madde 14
1. Yönetim kurulu, üye ülkelerden birinin hükümeti veya 3. maddede
belirtilen herhangi bir temsili örgüt veya uluslararası kamu hukuku örgütü
tarafından gündeme konulacak maddeler konusunda yapılan öneriyi
dikkate alarak konferans toplantılarının tümünün gündemini belirleyecektir.
2. Yönetim Kurulu, konferans tarafından bir sözleşme ya da tavsiye
kararının kabulünden önce, Konferans hazırlık araçlarıyla öncelikle ilgili
üye ülkelerin yeterli danışma ve teknik hazırlık yapmalarını sağlamak için
kuralları saptayacaktır.
Madde 15
1. Genel Müdür, Konferansın Genel Sekreterlik görevini yapacak ve
konferans toplanmadan 4 ay önce gündemi üye ülkelere ulaştıracak ve
onlar aracılığı ile belirlenmiş olmaları durumunda hükümet dışı delegelere
de iletecektir.
2. Gündemin her maddesi ile ilgili raporlar, Konferans toplanmadan
önce üzerinde yeterli inceleme olanağı verecek şekilde zamanında üye
ülkelere gönderilecektir. Yönetim kurulu, bu hükmün uygulanmasına
yönelik usulleri belirleyecektir.

Madde 16
1. Üye ülke hükümetlerinin her biri gündem maddelerinin tümünün
ya da herhangi birinin gündeme konulmasına resmen itiraz edebilirler. Bu
itirazın-gerekçeleri genel müdüre gönderilecek bildiride açıklanacak, genel
müdür örgüt üyesi ülkelerin tümüne bunu iletecektir.
2. Ancak; itiraz edilen maddeler konferansta hazır bulunan
delegelerin üçte iki oy çoğunluğu ile söz konusu maddeler lehinde karar
vermesi durumunda gündemden çıkarılamaz.
3. Konferans (bir önceki maddeden farklı olarak) hazır bulunan
delegelerin üçte iki çoğunluğuyla herhangi bir konunun
Konferansta görüşülmesine karar vermesi durumunda, o konu,
sonraki toplantının gündemine konulacaktır.
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Madde 17
1. Konferans bir başkan ve üç başkan yardımcısı seçecektir. Başkan

yardımcılarından birisi hükümet delegesi, birisi işveren delegesi, biriside
işçi delegesi olacaktır. Konferans kendi işleyiş biçimini düzenleyecek ve
herhangi bir konuda inceleme yapmak ve rapor hazırlamak üzere komiteler
belirleyebilecektir.
2. İş bu anayasanın aksine hüküm bulunmaması veya Konferansa
yetkiler veren herhangi bir Sözleşme veya belgede yer alan koşullar ya da
13. madde gereğince kabul edilen bütçe ve mali düzenlemelere ilişkin
haller dışında, tüm konularda hazır bulunan delegeîerin oylarının salt
çoğunluğuyla karar verecektir.
3. Eğer kullanılan oyların toplam sayısı Konferansa
delegelerin sayısının yarısına eşit değilse oylama geçersiz sayılır.

katılan

Madde 18
Konferans, komitelere atamak suretiyle oy hakkı olmayan teknik
uzmanlar belirleyebilecektir.
Madde 19
1. Eğer Konferans gündemindeki bir madde imle ilgili önerilerin
kabul edilmesi konusunda karar verirse, (a) bir uluslararası sözleşme
şeklinde mi yoksa (b) Sözleşme kabulü için zamanın uygun ve elverişli
olmadığı konu ve durumda ortaya çıkan koşulları karşılamak üzere bir
tavsiye kararı şeklinde mi olacağını belirleyecektir.
2. Her iki durumda, bir sözleşme veya tavsiye kararının konferans
tarafından kabulü için son oylamada hazır bulunan delegelerin oylarının
üçte iki çoğunluğu gereklidir.
3. Konferans, genel uygulamaya yönelik bir sözleşme veya tavsiye
kararı hazırlarken, iklim koşulları, sınai örgütün yetersiz gelişimi ya da
diğer özel durumların sanayi koşullarını esaslı şekilde farklılaştırdığı
ülkeleri dikkate alacak ve bu ülkelere özgü duruma cevap verebilecek
değişiklikleri önerecektir.
4. Sözleşme veya Tavsiye Kararının iki nüshası Konferans Başkanı
ve Genel Müdür tarafından imzalanacaktır. Bu nüshalardan birisi
Uluslararası Çalışma Bürosu arşivine konulacak, diğeri Birleşmiş Milletler
Genel sekreterine gönderilecektir. Genel Müdür Sözleşme veya tavsiye
kararının onaylı bir nüshasını üye ülkelerin her birine gönderilecektir.
5- Sözleşme söz konusu olduğunda
a)

Sözleşme
tüm
gönderilecektir.

üye
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b)

Üye ülkelerden her biri, Konferans oturumunun kapanışından
itibaren bir yıllık süre içerisinde veya istisnai koşullar nedeniyle
bir yıllık süre ve konferans oturumunun kapanışından itibaren 18
ayı geçmeyecek şekilde sözleşmeyi mevzuat haline getirecek
makam veya makamlara sunmayr üstlenir;
c) Üye ülkeler, Sözleşmenin söz edilen yetkili makam veya
makamlara sunulması için bu madde gereğince alınan önlemler
ile yetkili sayılan bu makam veya makamlarla ilgili ayrıntılı
bilgiler ve bu makamlar tarafından alınan uygulama kararları
hakkında Uluslararası Çalışma Bürosu genel müdürüne bilgi
verecektir.
d) Üye ülke, yetkili makam veya makamların olurunu almış ise
Sözleşmenin resmi onayını genel müdüre iletecek ve sözleşme
hükümlerine yürürlük kazandırmak üzere gerekli önlemleri
alacaktır.
e) Üye ülke, yetkili makam veya makamların olurunu alamamış ise,
üye ülkeye, yönetim kurulu tarafından istenilen uygun
dönemlerde sözleşmeyi ilgilendiren konulara ilişkin mevzuat ve
uygulama hakkında sözleşme hükümlerinden herhangi birinin
mevzuat, idari önlemler, toplu sözleşme ve diğer şekillerle ne
dereceye kadar yürürlüğe konulduğunu ya da konulmasının
önerildiğini göstermek ve bu tür sözleşmenin onaylanmasını
engelleyen ya da geciktiren güçlükleri belirlemek suretiyle
Uluslararası Çalışma Bürosu Genel müdürüne rapor göndermek
dışında herhangi bir zorunluluk yüklenmeyecektir.
6-Tavsiye kararı söz konusu olduğunda;
(a) Tavsiye kararı ulusal mevzuat ya da başka şekillerde yürürlüğe
konulmak amacıyla incelenmek üzere tüm üye ülkelere
gönderilecektir.
(b) Üye ülkelerden her biri konferans oturumunun kapanışından
itibaren en fazla bir yıllık süre içerisinde veya istisnai koşullar
nedeniyle bir yıllık süre içerisinde yapma olanağı olmadığı
takdirde, mümkün olan en yakın sürede ve konferans
oturumunun kapanışından itibaren 18 ayı geçmeyecek şekilde
Tavsiye kararını mevzuat haline getirmek veya başka türlü
önlem almak üzere bu husustaki yetkili makam veya
makamlara sunmayı üstlenir;
(c) Üye ülkeler, Tavsiye kararının söz edilen yetkili makam veya
makamlara sunulması için bu madde gereğince alınan önlemler
ile yetkili sayılan bu makam veya makamlarla ilgili ayrıntılı
bilgiler ve bu makamlar tarafından alınan uygulama kararları
hakkında Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürü'ne bilgi
verecektir.
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(d) Tavsiye kararının söz edilen yetkili makam veya makamlara
sunulmasından dolayı üye ülkelere, Yönetim Kurulu
tarafından istenilen uygun dönemlerde Tavsiye Kararını
ilgilendiren konulara ilişkin o ülkelerdeki mevzuat ve uygulama
hakkında Tavsiye Kararı hükümlerinin ne dereceye kadar
yürürlüğe konulduğunu ya da konulmasının önerildiğini
göstermek ve bu hükümlerin kabul edilmesi ve uygulanması
için gerekli görülen veya görülebilecek olan değişiklikleri
Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürü'ne rapor
göndermek dışında herhangi bir zorunluluk yüklenmeyecektir.
7. Federal devlet söz konusu olduğu takdirde aşağıdaki hükümler
uygulanacaktır.
(a)Sözleşmeler ve Tavsiye Kararları açısından federal hükümet,
kendi anayasal sistemine göre federal bir uygulama kararı
alınmasını uygun görmüşse, Federal devletin yükümlülükleri
federal devlet olmayan üye ülkeninki ile aynı olacaktır.
(b) Sözleşmeler ve Tavsiye kararları açısından federal hükümet
kendi anayasal sistemine göre tamamen veya kısmi olarak,
federal bir uygulama kararından ziyade kurucu devletler,
eyaletler ya da kantonlar tarafından uygulama kararı
alınmasını uygun görmüşse, Federal hükümet;
(i) kendi anayasasına ve ilgili kantonlar, eyaletler veya kurucu
devletlerin anayasalarına göre yasal mevzuat veya diğer
uygulama
kararları
için
Konferans
oturumunun
kapanışından itibaren 18 ayı geçmeyecek şekilde uygun
federal devlet, eyalet veya kantonların makamlarına bu
Sözleşme ve Tavsiye kararlarının sunulması için fiili
düzenlemeler yapacak;
(ii) Federal devlet içinde bu Sözleşme ve Tavsiye kararlarının
hükümlerine yürürlük kazandırmak üzere eşgüdümlü bir
uygulama kararının geliştirilmesi amacıyla federal
makamları arasında düzenli görüşmeler yapılması için ilgili
kurucu devletler, eyaletler ve kantonların hükümetlerinin
uygun görüşü ile önlemler alacak;
(iii) sözleşme ve Tavsiye Kararlarının uygun federal
makamlara, kurucu devletlerin, eyaletlerin veya kantonların
yetkili makamlarına sunulması için bu madde gereğince
alınan önlemler ile uygun sayılan bu makamlarla ilgili
ayrıntılı bilgiler ve bu makamlarca . alınan uygulama
kararları hakkında Uluslararası Çalışma Bürosu Genel
Müdürüne bilgi verecek;
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(iv) Onaylanmamış olduğu her bir Sözleşme için, Yönetim
Kurulu tarafından istenilen uygun dönemlerde Sözleşmeyi
dikkate alarak federasyon ve onun kurucu^devletlerinde,
eyaletler ya da kantonlarındaki mevzuat ve uygulama
kurucu devletlerinde, eyaletler ya da kantonlardaki mevzuat
ve uygulama konusunda Sözleşme hükümlerinden herhangi
birinin mevzuat, idari önlemler, toplu sözleşme veya diğer
şekillerle ne dereceye kadar yürürlüğe konulduğunu ya da
konulmasının önerildiğini göstermek üzere Uluslararası
Çalışma Bürosu Genel Müdürüne rapor gönderecek;
(v)

Her bir tavsiye kararı için. Yönetim Kurulu tarafından
istenilen uygun dönemlerde Tavsiye Kararını dikkate alarak
federasyon ve onun kurucu devletlerinde, eyalet ya da
kantonlardaki mevzuat ve uygulama konusunda Tavsiye
Kararı hükümlerinin ne dereceye kadar yürürlüğe
konulduğunu ya da konulmasının önerildiğini göstermek ve
bu hükümlerin kabul edilmesi ve uygulanması için gerekli
görülen veya görülebilecek olan değişiklikleri belirtmek
üzere Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne rapor
gönderecektir.

8- Konferans tarafından herhangi bir Sözleşme veya tavsiye
Kararının kabulü veya bir üye tarafından herhangi bir Sözleşmenin
onaylanması,
ilgili
işçilere
Sözleşme
ve
Tavsiye
Kararında
öngörülenlerden daha uygun koşullar sağlayan yasa, karar, teamül veya
anlaşmayı hiçbir şekilde etkilemeyecektir.
Madde 20
Bu suretle onaylanmış olan her sözleşme, Birleşmiş Milletler (BM)
Antlaşmasının 10'2 maddesi hükümleri gereğince tescil edilmek üzere
Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürü tarafından Birleşmiş Milletler
Genel Sekreterine gönderilecek ancak, sadece sözleşmeyi onaylamış
üyeleri bağlayacaktır.
Madde 21
1. Bütünü üzerindeki son oylamada hazır bulunan üyelerin
kullandıkları oyların üçte iki çoğunluğunu alamayan her tasarı, örgüt
üyelerinden isteyenler arasında özel bir sözleşme oluşturabilir.
2. Bu suretle onaylanan her sözleşme, ilgili üye ülkeler tarafından
Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne ve Birleşmiş Milletler
Antlaşmasının 102. maddesi hükümlerine uygun olarak tescil edilmek
üzere Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine gönderilecektir.
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Madde 22
Üye ülkelerden her biri katılmış olduğu sözleşmeleri yürürlüğe
koymak için aldığı önlemler hakkında Uluslararası Çalışma Bürosuna yıllık
bir rapor sunmayı taahhüt eder. Bu raporlar, Yönetim Kururu tarafından
belirtilen şekilde yazılacak ve onun istediği açık bilgileri içerecektir.
Madde 23
1. Genel Müdür, 19. ve 22. maddelerdeki uygulama gereği üye
ülkeler tarafından kendisine gönderilecek bilgi ve raporların bir özetini
yapılacak en yakın konferans toplantısına sunacaktır.
2. Her üye ülke, 19. ve 22. maddelerdeki uygulama gereği, Genel
müdüre iletilen bilgi ve raporların kopyasını 3. maddede belirtildiği üzere
temsili kuruluş olarak tanınmış örgütlere gönderecektir.
Madde 24
Üye ülkelerden herhangi birinin, katılmış olduğu bir sözleşmenin
memnuniyet verici bir şekilde uygulanmasını sağlamadığına dair mesleki
bir işçi işveren örgütü tarafından Uluslararası Çalışma Bürosuna yapılan
her şikayet, Yönetim Kurulu tarafından, söz konusu hükümete iletilebilecek
ve bu hükümet konu hakkında, Yönetim Kurulunun uygun göreceği bir
açıklama yapmaya davet edebilecektir.
Madde 25
Söz konusu hükümetten makul bir süre içerisinde hiçbir açıklama
alınmadığı veya alınan açıklamanın Yönetim Kurulunca yeterli görülmediği
takdirde, bu Kurut alınan şikayeti ve gerekirse verilen kamuoyuna duyurma
hakkına sahip olacaktır.
Madde 26
1. Üyelerden her biri önceki maddeler gereğince kendisiyle beraber
onaylamış olduğu sözleşmenin uygulanmış olmasını, kendi fikrince
memnuniyet verici bir şekilde sağlamayan diğer bir üye ülke hakkında
uluslararası Çalışma Bürosuna şikayette bulunabilir.
2. Yönetim Kurulu, gerekli gördüğünde ve aşağıda belirtilen
prosedür gereği bir Soruşturma Komisyonu oluşturmadan önce, 24.
maddede belirtilen şekilde söz konusu hükümetle temaslara başlayabilir.
3. Şayet yönetim kurulu söz konusu hükümete şikayeti iletmeyi
gerekli görmez ise veya şikayet iletildikten sonra, makul bir süre içerisinde,
Yönetim Kurulunu tatmin edici bir cevap alınmamışsa, Kurul, ortaya konan
sorunu incelemek ve bu konuda bir rapor vermekle görevli bir soruşturma
komisyonu oluşturabilecektir.
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4. Aynı prosedür gerek doğrudan doğruya, gerekse Konferanstaki
bir delegenin şikayeti üzerine kurul tarafından uygulanabilecektir.
5. 25. veya 26. maddelerin uygulanmasıyla ilgili bir sorun Yönetim
Kuruluna geldiğinde, söz konusu Hükümet yönetim Kurulunda bir temsilcisi
yoksa Kurulun bu sorun hakkındaki görüşmelere katılmak üzere bir delege
ataması hakkına sahip olacaktır. Bu tartışmaların yapılacağı tarih, söz
konusu hükümete zamanında bildirilecektir.
Madde 27
Bir şikayet, 26. madde gereğince, Soruşturma komisyonuna
gönderildiği takdirde, şikayetle doğrudan ilgili olsun veya olmasın,
üyelerden her biri, şikayet konusu hakkında elinde bulunan her türlü bilgiyi
kullanılmak üzere Komisyonun emrine hazır bulundurmayı taahhüt eder.
Madde 28
Soruşturma Komisyonu, şikayetin derinlemesine incelenmesinden
sonra bir rapor kaleme alacak ve bu raporda İtirazın kapsamını belirlemeye
imkan tanıyan bütün hususlar hakkındaki tespitlerini belirtecek ve şikayetçi
hükümeti bilgilendirmek için alınması gereken önlemler ve bu önlemlerin
alınması için verilmesi gereken süreler hakkındaki tavsiyelerini
bildirecektir.
Madde 29
1.
Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, Soruşturma
Komisyonunun raporunu Yönetim Kuruluna ve anlaşmazlıkla ilgili
hükümetlerin her birine gönderecek ve raporun yayınlanmasını
sağlayacaktır.
2. İlgili hükümetlerden her biri, Komisyon raporundaki tavsiyeleri
kabul edip etmediğini ve kabul etmediği takdirde, anlaşmazlığı Uluslararası
Adalet Divanına götürmek isteyip istemediğini, üç aylık bir süre içinde
Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne bildirecektir.
Madde 30
Üye ülkelerden her biri bir sözleşme veya tavsiye ile ilgili olarak 19.
maddenin (5b), (6b) veya (7b) (i) fıkralarında yazılı önlemleri almadığı
takdirde, diğer her üyenin bu konuda Yönetim Kuruluna başvuru hakkı
olacaktır. Yönetim Kurulu, söz konusu üyenin saptanan önlemleri almadığı
görüşüne vardığı takdirde Genel Kurula bunu rapor edecektir.
Madde 31
Uluslararası Adalet Divanının 29. maddeye uygun olarak kendisine
sunulan bir şikayet veya bir sorun hakkındaki kararı geri çevrilemez.
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Madde 32
Soruşturma Komisyonunun olası görüşlerinin sonuçlan veya
tavsiyeleri
Uluslararası
Adalet
Divanınca
doğrulanabilecek,
değiştirilebilecek veya iptal edilebilecektir.
Madde 33
Şayet herhangi bir üye gerek Soruşturma Komisyonu raporunda
gerekse Adalet Divanı kararında yer alan olası tavsiyelere, öngörülen süre
içerisinde uymaz ise Yönetim Kurulu duruma göre bu tavsiyelerin yerine
getirilmesini sağlamak için uygun göreceği kimi önlemleri Genel Kurula
tavsiye edebilecektir.
Madde 34
Kusurlu bulunan Hükümet gerek Soruşturma
Komisyonu
Tavsiyelerine gerekse Uluslararası Adalet Divanı kararlarına uymak için
gerekli önlemleri aldığı konusunda Yönetim Kuruluna her zaman bilgi
verebilir ve bildirimin doğruluğunu ispatlamak için Yönetim Kurulundan
aldığı önlemleri incelemekle görevlendirilebilecek bir Soruşturma
komisyonu oluşturmasını talep edebilir. Bu durumda 27,28,29,31 ve 32 inci
maddelerin özel hükümleri uygulanacak ve şayet soruşturma Komisyonu
veya Uluslararası Adalet Divanı Kararı, kusurlu bulunan hükümet lehinde
ise, Yönetim kurulu, derhal 33 üncü maddeye uygun olarak alınan
önlemlerin geri alınmasını tavsiye etmek zorunda olacaktır.
BÖLÜM III - GENEL HÜKÜMLER
Madde 35
1.
Üye ülkeler, işbu Anayasa hükümlerine uygun olarak
onaylayacakları sözleşmeleri vesayet altındaki bütün toprakları dahil,
uluslararası, ilişkilerini kendileri sağlayıp yönetimlerini üzerine aldıkları
anavatan dışındaki ülkelerde de sözleşmeye konu olan sorunlar, o ülke
makamına verilen yetki dahilinde olmamak veya sözleşme, bölgesel şartlar
nedeniyle uygulanamaz olmadıkça veya sözleşmeleri bölgesel koşullara
uyarlamak için gerekli değişikliklerin yapılmasını saklı tutmak kaydıyla
uygulamayı taahhüt ederler.
2. Bir sözleşmeyi onaylayan her üye ülke, sözleşmenin onayından
sonra mümkün olan en kısa süre içerisinde aşağıdaki 4 ve 5 inci fıkralarda
söz konusu olanlar dışında kalan ülkeler hakkında, sözleşme hükümlerini
uygulamayı ne ölçüde üstlendiğini bildiren ve adı geçen sözleşmede
istenilen bütün bilgileri veren bir bildirgeyi Uluslararası Çalışma Bü/osu
Genel Müdürüne gönderecektir.
3. Bir önceki fıkra gereğince bildirge gönderen her üye ülke,
sözleşme hükümlerine uygun olarak, daha önceki her bildirgenin
hükümlerini değiştiren ve yukarıdaki fıkradan öngörülen ülkelerle ilgili
durumu bildiren yeni bir bildirgeyi, belirli süreler içinde gönderebilecektir.
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4. Sözleşmede ele alınan sorunlar, anavatan dışı ülkede bulunan
makamların kendi yetki alanına girdiğinde, bu ülkenin uluslararası
ilişkilerinden sorumlu olan üye ülke hükümetinin bir kanun yayınlaması
veya diğer önlemleri alabilmesi için, söz konusu ülke hükümetine mümkün
olan en kısa süre içerisinde sözleşmeyi gönderecektir. Daha sonra, bu üye
ülke hükümeti ile anlaşarak yine o ülke adına sözleşme yükümlülüklerini
kabul ettiğine dair bir bildirgeyi Uluslararası Çalışma Bürosu Genel
Müdürüne gönderebilecektir.
5. Bir sözleşme hükümlerinin kabul edildiğine dair bir bildirge;
(a) Ortak yetkileri içindeki bir ülke için iki veya daha fazla Örgüt
üyesi tarafından,
(b) Birleşmiş Milletler Şartı hükümleri veya bu ülke bakımından
yürürlükte olan diğer bütün hükümler gereği, bir ülkenin
yönetiminden sorumlu uluslararası her makam tarafından,
Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gönderebilir.
6. Bir sözleşmedeki yükümlülükleri 4 ve 5inci fıkralar gereğince
kabulünün, örgüt Anayasası uyarınca onaylanmamış sözleşmelerde
uygulanan yükümlülüklerin ve sözleşme
hükümlerinden doğan
yükümlülüklerin ilgili ülke adına kabul edilmesini de kapsaması
gerekecektir. Her kabul bildirgesi, sözleşmenin bölgesel koşullara adapte
edilmesi için sözleşmede yapılması gereken değişiklikleri açıklığa
kavuşturulabilir.
7. İşbu maddenin 4 ve 5 inci fıkraları gereğince bir bildirge
gönderecek her üye ülke veya uluslararası makam sözleşme hükümlerine
değiştiren veya ilgili ülke adına sözleşme yükümlülüklerini kabulünün
geçersizliğini
bildiren yeni bir bildirgeyi belirli süreler içinde
gönderebileceklerdir.
8. Eğer bir sözleşmedeki yükümlülükler, işbu maddenin 4 ve 5 inci
fıkralarında öngörülen ülke adına kabul edilmemiş ise, üye ülke veya üye
ülkeler veyahut da uluslararası makam, sözleşmede ele alınan sorunlar
bakımından bu ülkenin mevzuat ve uygulamalarına dair Uluslararası
Çalışma Bürosu Genel Müdürüne rapor verecekler ve b" raporda, mevzuat
idari önlemler, toplu sözleşmeler veya diğer bütün önlemlerle sözleşmenin
her hükmüne raporun ne ölçüde etki yapacağı gösterilecek ve raporda
ayrıca, bu sözleşmenin kabulünü engelleyen veya geciktiren güçlükler
açıklanacaktır.
Madde 36
Mevcut delegelerce kullanılan oyların üçte iki çoğunluğuyla
Konferansça bu Anayasada yapılması kabul edilen değişiklikler işbu
Anayasanın 7 inci maddesinin 3 üncü fıkrası hükümlerine uygun olarak
sanayide gelişmiş olan ülkeler sıfatıyla Yönetim Kurulunda temsil edilen,
on üyenin beşi dahil bulunmak üzere, Örgüt üyelerinin üçte ikisi tarafından
onaylandığı veya kabul edildiğinde yürürlüğe girecektir.
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Madde 37
1. Bu Anayasanın ve bu Anayasa gereğince üyejerce daha sonra
onaylanan sözleşmelerin yorumlanmasına ait her türlü sorun veya
•güçlükler Uluslararası Adalet Divanının değerlendirmesine sunulacaktır.
2. Bu maddenin 1 inci fıkrasındaki hükümler dikkate alınmaksızın,
Yönetim Kurulu bir sözleşmenin yorumlanmasına ait olup, Kurul tarafından
veya anılan sözleşme gereğince mahkemeye gönderilecek her sorun veya
güçlüğün çabuk çözümlenmesi amacıyla bir mahkeme oluşturulması
hakkında birtakım usuller saptar ve bunu konferansın onayına sunabilir.
Uluslararası Adalet Divanının bütün kararları veya danışmaya dayalı
görüşleri bu fıkra gereğince oluşturulan her mahkemeyi bağlayacaktır.
Böyle bir mahkeme tarafından verilen her hüküm, örgüt üyelerine
gönderilecek ve onların görüşleri Konferansa sunulacaktır.
Madde 38
1.
Uluslararası
Çalışma
Örgütü,
Bölgesel
Konferanslar
düzenleyebilecek ve Örgütün hedef ve amaçlarına ulaşması için yararlı
göreceği bölgesel kuruluşları oluşturabilecektir.
2. Bölgesel konferansların, yetkileri, görevleri ve izleyecekleri
prosedürler, Yönetim Kurulu tarafından formüle edilecek kurallarla
düzenlenecek ve yine Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a onay için
sunulacaktır.
BÖLÜM IV - DİĞER TEDBİRLER
Madde 39
Uluslararası Çalışma Örgütü tüzel kişiliğe sahip olacak ve özellikle
aşağıdaki hususlarda yetkili bulunacaktır:
a) Sözleşmeler akdetme,
b) Menkul ve gayri menkul satın alma ve bunları mülkiyetinde
bulundurma,
c) Dava açmak
Madde 40
1. Uluslararası Çalışma Örgütü, üyelerden her birinin toprakları
üzerinde, amaçlarına ulaşmak için kendisine gerekli olan ayrıcalık ve
dokunulmazlıklardan yararlanır.
2. Konferanstaki delegeler, Yönetim Kurulu üyeleri, Büro Genel
Müdürü ve Memurları da örgüte ait görevlerini tam bir bağımsızlıkla
yapmak için kendisine gerekli olan ayrıcalık ve dokunulmazlıklardan
yararlanırlar.
3. Bu ayrıcalık ve dokunulmazlıklar, üye devletler tarafından kabul
edilmek üzere Örgüt tarafından hazırlanacak ayrı bir anlaşma içerisinde
belirtilecek!, K".
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Sözleşme No. 15

TRİMCİ VE ATEŞÇİ SIFATIYLA
GEMİLERDE İŞE ALINACAKLARIN
ASGARİ YAŞININ TESBİTİNE DAİR
SÖZLEŞME

ILO Kabul Tarihi
: 29 Ekim 1921
Kanun.Tarih ve Sayısı
: 25.05.1959 / 7292
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı : 02.06.1959 /10220

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 829)

Bu Sözleşme 1973 yılında 138 Sayılı Sözleşme ile revise edilmiştir. Halen onaya açıktır.
(138 Sayılı Sözleşme Madde 10 (3)'e bakınız)
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S 15 - TRİMCİ VE ATEŞÇİ SIFATIYLA GEMİLERDE İŞE
ALINACAKLARIN ASGARİ YAŞININ TESPİTİNE DAİR SÖZLEŞME
ÖNSÖZ
Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından vaki davet
üzerine, 25 Ekim 1921 tarihinde Cenevre'de yapılan, Milletlerarası Çalışma
Teşkilatı Genel Konferansının 3 üncü toplantısında:
Toplantı gündeminin 8 inci maddesini teşkil eden 18 yaşından aşağı
bilumum şahısların Trimci ve Ateşçi sıfatıyla qemilerde işe alınmalarının
men'ine dair muhtelif tekliflerine kabulüne,
Bu tekliflerin Milletlerarası bir sözleşme şeklinde kaleme alınmasına,
Karar verildikten sonra , Milletlerarası Çalışma Teşkilatı statüsü
hükümlerine uygun olarak, Milletlerarası Çalışma Teşkilatı üyelerince
tasdik edilmek üzere, Trimci ve Ateşçilerin asgari yaş haddine dair 1921
tarihli Sözleşme adını alacak olan aşağıdaki Sözleşme kabul edilmiştir.
Madde 1
İşbu Sözleşmenin tatbikatı bakımından "Gemi" tabiri, harp gemileri
müstesna, denize sefer yapan- büyük.küçük.ne olursa olsun, hususi
mülkiyete veya amme mülkiyetine ait bilumum gemileri ifade eder.
Madde 2
Onsekiz yaşından aşağı kimseler, trimci ve ateşçi sıfatıyla gemilerde
çalıştırılamaz
Madde 3
İkinci madde hükümleri:
a)Amme makamlarınca tasvip edilmek ve onların murakabesi altında
bulunmak şar tiyle, gemilerinde genç yaştaki kimseler mektep
tarafından görülen işlerde;
b)Esas kuvvei muharrekesi buhar kuvveti olmayan gemilerdeki
işlerde;
c) Japonya veya Hindistan'da en ziyade temsil kabiliyetini haiz işçi ve
işveren
teşekkülleri
ile
istişare
edilerek
hazırlanacak
nizamnamelerdeki kayıtlar mahfuz kalmak şartıyla, münhasıran bu
memleketlerin sahillerinde sefer yapan gemilerde çalıştırılacak olan
ve bedeni kabiliyetlerinin müsait olduğu tıbbi bir muayene
neticesinde kabul edilmiş bulunan en az 16 yaşındaki kimselerin
yaptığı işlerde, tatbik edilmeyecektir.
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Madde 4
Bir limanda bir trimci veya ateşçi almak mecburiyeti hasıl olduğu
takdirde, eğer oradaki bu sınıf işçiler arasında en az onsekiz yaşında işçi
bulunması mümkün olmazsa onsekiz yaşından küçük fakat onaltı yaşından
büyük genç işçiler bu işlere alınabilirler. Böyle bir hal vukuunda, hizmetine
ihtiyaç duyulan bir trimci veya ateşçinin yerine bu gençlerden iki kişinin işe
alınması zaruridir.
Madde 5
Bu sözleşme hükümlerinin tatbikatının kontrolünü imkanını temin
sadedinde, her kaptan veya işveren, gemide çalışan ve yaşlan onsekizden
küçük olan bu nevi şahısları doğum tarihleri ile birlikte gösteren bir kayıt
defteri veya mürettebat listesi tutmakla mükelleftir.
Madde 6
Gemi Mürettebatını iş mukaveleleri işbu Sözleşme hükümlerinin bir
hülasasını ihtiva edecektir.
Madde 7
İş bu Sözleşmenin Milletlerarası Çalışma Teşkilatı Statüsüyle vaaz
edilmiş şartlar dahilinde, resmen tasdik edildiği mübeyyin belgeler,
Milletlerarası Çalışma Bürosu Umum Müdürüne gönderilecek ve tasdik
keyfiyeti umum Müdür tarafından tescil olunacaktır.
Madde 8
1. Bu Sözleşme, Milletlerarası Çalışma Teşkilatı üyelerinden
ikisinin .tasdiki ve tasdikinin Umum Müdür tarafından tescili ile mer'iyete
girecektir.
2. Bu sözleşme ancak Milletlerarası çalışma bürosunca tasdikleri
tescil edilmiş üyeleri bağlar.
3. Bundan sonra Sözleşme, tasdik keyfiyetini Milletlerarası
Çalışma Bürosuna tescil ettiren her üye hakkında tescilin yapıldığı tarihte
mer'iyete girecektir.
Madde 9
İşbu Sözleşmenin Milletlerarası Çalışma Teşkilatı üyelerinden ikisi
tarafından tasdik edilmesi ve tasdikin Milletlerarası Çalışma Bürosunca
tescili akabinde Milletlerarası Çalışma Bürosu Umum Müdürü durumu
Milletlerarası Çalışma Teşkilatının bütün üyelerine tebliğ edecektir.
Milletlerarası Çalışma Teşkilatının diğer üyeleri tarafından daha sonra
Bildirilmiş olan tasdiklere ait
tesciller için de aynı şekilde tebligat
yapılacaktır.
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MaddelO
Sözleşmeyi tasdik eden her üye 8 inci madde hükmü mahfuz
kalmak şar tiyle 1,2,3,4,5 ve 6 mcı maddelerde yazılı hükümleri, en geç 10
ocak 1924 tarihinden itibaren tatbik etmeyi ve bu hükümlerin tatbiki
hususunda gerekli tedbirleri almayı taahhüt eder.
Maddell
İş bu Sözleşmeyi tasdik eden her üye, Sözleşme hükümlerini
müstemlekelerde, İdaresi veya himayesi altındaki ülkelerde Milletlerarası
Çalışma Teşkilatı statüsünün 35 inci maddesi gereğince tatbik etmeyi
taahhüt eder.
Madde 12
Bu Sözleşmeyi tasdik eden hey üye, onu, ilk yürürlüğe giriş
tarihinden itibaren on yıllık bir devre sonunda, Milletlerarası Çalışma
Bürosu Umum Müdürüne göndereceği ve müdürün tescil edeceği bir
ihbarname ile feshedebilir. Fesih, tescilin Milletlerarası Çalışma Bürosu
tarafından ifasından bir sene sonra muteber olacaktır.
Madde 13
Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu, en az 10 senede bir
işbu Sözleşmenin tatbikatı hakkında genel konferansa bir rapor arz edecek
ve icap ettiği takdirde konferansın gündemine bu Sözleşmenin yeniden
gözden geçirilmesi ve ya tadili ile ilgili meseleleri ithal edecektir.
Madde 14
işbu Sözleşmenin Fransızca ve İngilizce metinleri aynı derecede
muteberdir.
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Sözleşme No. 45

HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA
YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN
ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA
SÖZLEŞME

ILO Kabul Tarihi
: 4 Haziran 1935
Kanun Tarih ve Sayısı
: 09.06.1937/3229
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı : 23.06.1937/3638
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S 45 - HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE
KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME

ÖNSÖZ
Milletlerarası iş Bürosu İdare Meclisi tarafından vaki davet üzerine,
Cenevre de 4 Haziran 1935 tarihinde 19 uncu inikat halinde toplanan
Milletlerarası İş Teşkilatı Umumi Konferansı,
İnikat ruznamesinin ikinci maddesini teşkil eden her nevi maden
ocaklarında yeraltında kadınların çalıştırılmasına ait bulunan mesele
hakkında muhtelif tekliflerin kabulünü,
Bu tekliflerin Milletlerarası bir mukavele projesi şeklini almasını
kararlaştırdıktan sonra,
Bin dokuz yüz otuz beş senesi Haziran ayının yirmi bir tarihinde (Yer
altı işleri Mukavelesi "Kadınlar" 1935) adını taşıyacak olan aşağıdaki
mukavele projesini kabul eder:
Maddel
Bu mukavelenin tasdiki için "Maden Ocağı" tabiri, gerek âmme,
gerekse hususi vasfını haiz ve yeraltında mevcut maddelerin istiracını
istihdaf eden her nevi teşebbüslere şamildir.
Madde 2
Kadın cinsinden hiçbir şahıs, yaşı ne olursa
ocaklarında yer altı işlerinde çalıştırılamaz.
Madde 3

olsun maden

Milli kanunlarla yukarıda yazılı memnuniyetten şu kimseler istisna
edebilirler:
a)
Şevki idare vazifesi ile mükellef olup, bedenen çalışmayan
şahıslar,
b)

Sıhhi ve sosyal hizmetlerde çalışan şahıslar,

c) Mesleki bilgilerini tamamlamak maksadıyla bir maden ocağında
yeraltı
işlerinde staj görmelerine müsaade edilen tahsildeki
şahıslar.
d) Bedenen çalışma mahiyetinde olmayan bir sanatın icrası için bir
maden ocağının yeraltı kısımlarına tesadüfi olarak inmesine lüzum
görülen diğer bütün şahıslar.
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Madde 4
Bu mukavelenin resmi tasdiknamesi Akvam Cemiyeti Umumi
Katibine tevdi olunacak ve mumaileyh tarafından tescil edilecektir.
Madde 5
1. Bu mukavele, ancak, Umumi Katip tarafından tasdiknamesi tescil
edilmiş olan Milletlerarası İş Teşkilatı Azasının bağlayacaktır.
2. Mukavele, Umumi Katip tarafından iki azanın tasdiknamelerinin
leşçilinden itibaren 12 ay sonra mer'iyete girecektir.
3. Bundan sonra da mukavele , her âza için kendi tasdiknamesinin
tescilinden itibaren 12 ay sonra mer'iyete girecektir.
Madde 6
Milletlerarası İş Teşkilatı âzasından ikisinin tasdiknamesi tescil edilir
edilmez, Akvam Cemiyeti Umumi Katibi, Milletlerarası İş Teşkilatının bütün
azasına keyfiyeti iş'ar edecektir. Keza, teşkilât âzası tarafından kendisine
daha sonra tevdi olunacak tasdiknamelerinin tescilini de bütün azaya tebliğ
eyleyecektir.
Madde 7
1. Bu mukaveleyi tasdik etmiş olan her aza mukavelenin mer'iyeti
mebde tarihinden itibaren 10 sene zarfında, onu Akvam Cemiyeti Umumi
Katibine göndereceği ve mumaileyhin tescil edileceği bir mektupla
feshedebilir. Feshin hükmü tescilden itibaren bir sene sonra cari olacaktır.
2. Bu mukaveleyi tasdik etmiş olan her âza birinci fıkrada adı geçen
on senelik müddetin hitamını takip eden bir senelik müddet zarfında, bu
maddede derpiş edilen feshe ait ihtiyarını kullanmadığı takdirde, yeniden
10 senelik bir devre için bağlı kalacak ve bundan sonra mukaveleyi, bu
maddede yazılı şartlar içinde her on senelik devrenin hitamında
feshedebilecektir.
Madde 8
Bu mukavelenin mer'iyete girmesinden itibaren her 10 senelik
devrelerin hitamında Milletlerarası iş Bürosu İdare Meclisi, onun tatbikine
a il bir raporu umumi Konferansa tevdi edecek ve onun tamamen veya
kısmen tadili meselesini Konferans ruzmamesine koyup koymama
hususunda bir karar alacaktır,
Madde 9
1.

Konferans, bu mukaveleyi tamamen ve ya kısmen tadil eden
yeni bir mukavele kabul ettiği takdirde, yeni mukavelede hilafına
bir hüküm olmadıkça,
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a) Tadili muhtevi yeni mukavelenin bir âza tarafından tasdiki, onun
mer'iyete girmiş olması kayıt ve şartı altında, yukarıda 7 nci madde
nazarı itibare alınmaksızın, hali hazırdaki mukavelenin tabi bir
şekilde derhal feshini tazammum edecektir.
b) Tadili havi yeni mukavelenin mer'iyete girmesi tarihinden
itibaren, halihazır mukavelesi artık azanın tasdikine açık
bulundurulmayacaktır.
2. Bu mukavele, onu tasdik edip de tadili havi mukaveleyi tasdik
etmeyecek âza için şimdiki şekil ve metni ile mer'i olmakta devam
edecektir.
Madde 10
Bu mukavelenin Fransızca ve İngilizce metinlerinin her ikisi de
muteberdir.
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Sözleşme No. 58

DENİZ İŞLERİNDE ÇALIŞTIRILACAK
ÇOCUKLARIN ASGARİ YAŞ HADDİNİN
TESBİTİ HAKKINDA SÖZLEŞME

ILO Kabul Tarihi
: 22 Ekim 1936
Kanun Tarih ve Sayısı
: 25.05.1959/7293
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı : 02.06.1959 /10220

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 829)

Bu Sözleşme 1973 yılında 138 Sayılı Sözleşme ile revise edilmiştir. Halen onaya açıktır.
(138 Sayıjı Sözleşme Madde 10'a bakınız.)
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S 58 - DENİZ İŞLERİNDE ÇALIŞTIRILACAK ÇOCUKLARIN ASGARİ YAŞ
HADDİNİN TESBİTİ HAKKINDA SÖZLEŞME
ÖNSÖZ
Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından vaki davet
üzerine, 22 Ekim 1936 tarihinde Cenevre'de yapılan Milletlerarası Çalışma
Teşkilatı Genel Konferansının 22 nci toplantısında ;
İşbu toplantı gündemindeki, Konferansın ikinci toplantısında kabul
edilmiş olan deniz işlerinde çalıştırılacak çocukların asgari yaş haddinin
tespitine dair Sözleşmenin kısmen tadili ile ilgili muhtelif tekliflerin
kabulüne,
Bu tekliflerin Milletlerarası bir Sözleşme şeklinde kaleme
alınmasına,
Karar verildikten sonra, deniz işlerinde çalıştırılacakların asgari yaş
haddine dair 1936 tarihli (Muaddel) Sözleşme adını alacak olan aşağıdaki
Sözleşme bugünkü yirmi dört Ekim bin dokuz yüz altı tarihinde kabul
edilmiştir.
Madde 1
İşbu Sözleşmenin tatbikatı bakımından "Gemi" tabiri harp gemileri
müstesna, denizde sefer yapan büyük, küçük ne olursa olsun hususi
mülkiyete veya amme mülkiyetine ait bilumum gemileri ifade eder.
Madde 2
1. Münhasıran aynı aile efradının çalıştığı gemiler hariç, diğer
gemilerdeki işlerde onbeş yaşından aşağı çocuklar çalıştırılamaz.
2. Bununla beraber, onbeş yaşından aşağı bir çocuğa iş
verilmesinde çocuğun menfaatinin bahis mevzuu olduğuna dair bir mektup
idaresi yahut milli mevzuatla tespit edilmiş bir makam, çocuğun bedeni
durumu ile sıhhatini ve verilmesi melhuz işin halen olduğu kadar istikbalde
de çocuğa sağlayacağı menfaatleri göz önünde bulundurmak suretiyle bir
kanaate vardığı takdirde, milli mevzuatla asgari 14 yaşındaki çocuklara
çalışma belgeleri verilebilmesi derpiş olunabilir.
Madde 3
Amme makamınca tasvibe dilmek ve onun murakabesi altında
bulunmak şartıyla mektep gemilerinde çocuklar tarafından yapılan işler
hakkında ikinci madde hükümleri tatbik edilmez.
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Madde4
İşbu Sözleşme hükümlerinin tatbikatını kontrol saadetinde, her
kaptan veya işveren gemide çalışan ve yaşları 16 dan küçük olan bütün
şahısları doğum tarihleriyle birlikte gösteren bir kayıt defteri veya
mürettebat listesi tutmakla mükelleftir.
Madde 5
İşbu Sözleşme Sanayi işlerinde çalışacak çocuklar için asgari yaş
tespiti (1919) ve sınai mahiyet arz etmeyen işlerde çalışacak çocuklar için
asgari yaş tespiti (1932) hakkındaki Milletler arası Sözleşmeleri tadil
edecek
sözleşmelerin
Milletlerarası
Sözleşmeleri
tadil
edecek
Sözleşmelerin Milletlerarası Çalışma Konferansı tarafından kabulünden
sonra mer'iyet mevkiine girecektir.
Madde 6
İşbu Sözleşmenin resmen tasdik edildiğini
mübeyyin belgeler
Milletlerarası Çalışma Teşkilatı Umum Müdürüne gönderilecek ve tasdik
keyfiyeti onun tarafından tescil olunacaktır.
Madde 7
1. İşbu Sözleşme, ancak tasdikleri Milletlerarası Çalışma Bürosu
Umum Müdürünce tescil edilmiş olan üyeleri bağlayacaktır.
2. Yukarıdaki 5 inci madde hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, bu
Sözleşme, ancak, iki üyenin tasdiklerinin Umum Müdür tarafından
tescilinden itibaren oniki ay sonra mer'iyete girecektir.
3. Bundan sonra, bu Sözleşme her üye hakkında, tasdikin
tescilinden itibaren oniki ay sonra mer'iyete girecektir.
Madde 8
İşbu Sözleşmenin Milletlerarası Çalışma Teşkilatı üyelerinden ikisi
tarafından tasdik edilmesi ve tasdiklerin tescili akabinde Milletlerarası
Çalışma Bürosu Umum Müdürü durumu Milletlerarası Çalışma Teşkilatının
diğer bütün üyelerine tebliğ edecektir. Milletlerarası Çalışma Teşkilatının
diğer üyeleri tarafından daha sonra bildirilmiş olan tasdiklere ait tesciller
için de aynı şekilde tebligat yapacaktır.
Madde 9
1. Bu Sözleşmeyi tasdik eden her üye, onu, ilk yürürlüğe giriş
tarihinden itibaren on yıllık bir devre sonunda, Milletlerarası Çalışma
Bürosu Umum Müdürüne göndereceği ve bu Müdürün tescil edeceği bir
ihbarname ile feshedebilir. Fesih, tescilin Milletlerarası Çalışma Bürosu
tarafından ifasından bir sene sonra muteber olacaktır.
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2. Yukarıdaki paragrafta zikredilen 10. senelik müddetin hitamından
itibaren bir sene içinde bu maddede derpiş edilmiş öten fesih hakkını
kullanmayan işbu Sözleşmeyi tasdik etmiş her üye, yeniden on senelik bir
müddetle bağlı kalır. Ve bundan sonra işbu maddede yazılı şartlar
dahilinde her on senelik müddetin hitamında işbu Sözleşmeyi feshedebilir.
Madde 10
İşbu Sözleşmenin ilk mer'iyete girdiği tarihten itibaren on senelik bir
müddetin hitamında Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu işbu
Sözleşmenin tatbikatı hakkında genel Konferansa bir rapor arz edecek ve
icabettiği takdirde Konferansın gündemine Sözleşmenin kısmen veya
tamamen tadili ile ilgili meseleleri ithal edecektir.
Madde11
1. Konferansça, işbu Sözleşmenin kısmen veya tamamen tadili
hakkında yeni bir sözleşmenin kabulü halinde ve yeni Sözleşme başkaca
bir hüküm derpiş etmediği takdirde:
a) Tadili ihtiva eden bu yeni Sözleşmenin, bir üye tarafından tasdiki
ve mer'iyete girmesi, yukarıdaki 9 uncu maddeye rağmen, işbu
Sözleşmenin derhal kendiliğinden ortadan kalkmasını intaç eder.
b) İşbu Sözleşme, tadili ihtiva eden yeni Sözleşmenin mer'iyete
girdiği tarihten itibaren artık üyelerin tasdikine açık kalamaz.
2. İşbu Sözleşmeyi tasdik eden üyeler, bunu tadil eden Sözleşmeyi
tasdik etmedikleri takdirde, tasdik edilmiş Sözleşme eski hal ve şekli ile
meriyette kalacaktır.
Madde 12
İşbu Sözleşmenin Fransızca ve ingilizce metinleri aynı derecede
muteberdir.
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Sözleşme No. 59

SANAYİ İŞYERLERİNE ALINACAK
ÇOCUKLARIN ASGARİ YAŞ SINIRINI
BELİRLEYEN SÖZLEŞME

1LO Kabul Tarihi
: 3 Haziran 1937
Kanun Tarih ve Sayısı
: 26.11.1992/3849
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı : 12.12.1992/21433 Mükerrer
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S 59 - SANAYİ İŞYERLERİNE ALINACAK ÇOCUKLARIN ASGARİ
YAŞ SINIRINI BELİRLEYEN SÖZLEŞME
ÖNSÖZ
Uluslar arası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, Uluslar arası
Çalışma Bürosu Yönetim Kurulunun daveti üzerine 3 Haziran 1937
tarihinde Cenevre'de yaptığı Yirmi üçüncü Oturumunda,
Oturum gündeminin altıncı maddesini teşkil eden, Konferansın
Birinci Oturumunda kabul edilmiş olan sanayi işyerlerine alınacak çocuklar
için asgari yaşı tespit eden Sözleşmenin kısmen düzeltilmesi hakkında
bazı tekliflerin kabulünü kararlaştırarak,
Bu tekliflerin Uluslar arası bir Sözleşme şeklini alması gerektiğini
düşünerek,
Bindokuzyüzotuzyedi senesinin Yirmiiki Haziran günü 1937 tarihli
Asgari Yaş (Sanayi) Sözleşmesi (düzeltilmiş) adı verilecek olan aşağıdaki
Sözleşmeyi kabul etmiştir.
BÖLÜM 1. GENEL HÜKÜMLER
Maddel
1. İşbu Sözleşmede "sanayi işletmeleri" terimi özellikle şunları
içermektedir:
a) Madenler, taş ocakları ve topraktan her türlü maden çıkarma
faaliyetleri,
b) Malların imal edildiği, tadil 'edildiği, temizlendiği, onarıldığı,
donatıldığı, tamamlanıp satışa hazır hale getirildiği, parçalandığı
veya imha edildiği sanayiler veya gemi inşası ve elektrik ile diğer her
türlü muharrik gücün üretimi, transformasyonu ve dağıtımı dahil
olmak üzere maddelerin bir değişime uğradıkları sanayiler,
c) Tüm bina, demiryolu, tramvay, liman, depo, dalgakıran, kanal, iç
su yolu, karayolu, tünel, köprü, viyadük, kanalizasyon, kuyu, telefon
veya telgraf tesisatı, elektrik şebekesi, gaz şebekesi, su şebekesi
veya diğer inşaat yapımı, yenilenmesi, bakımı, onarımı, tadili, veya
yıkımı, yada bu inşaat faaliyetleri öncesinde yapılan hazırlık ve
temel çalışmaları,
d) Elle taşımacılık hariç olmak üzere, depo, iskele, rıhtım, ve
antrepolarda yükleme, boşaltma işlerini de içerecek şekilde
karayolu, demiryolu ve iç su yoluyla yolcu ve mal taşımacılığı,
2.

Her ülkenin yetkili makamı, sanayi ile ticaret ve tarımı ayıran sınırı
tespit edecektir
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Madde 2
1. Onbeş yaşın altındaki çocuklar kamu ve özel sektör sanayi
işletmelerinde yada bunların ait birimlerinde istihdam edilemez veya
çalıştırılamaz.
2. Ancak, tabiatı icab: veya çalışma şartlarından dolayı orada
istihdam edilen kişilerin hayatı, sağlığı veya ahlaki bakımından tehlike arz
eden işler hariç olmak üzere, milli mevzuat bu çocukların sadece işverenin
aile üyelerinin çalıştığı işletmelerde çalışmasına izin verebilir.
Madde 3
İşbu Sözleşmenin hükümleri, çalışmaları kamu makamlarınca
onaylanıp denetlenmek şartıyla, teknik okullarda çocuklar tarafından
yapılan işlere uygulanmaz.
Madde 4
İşbu Sözleşmenin hükümlerinin uygulanmasını kolaylaştırmak
amacıyla her sanayi işletmesi işvereni, istihdam ettiği onsekiz yaşın
altındaki kişiler için doğum tarihlerini de gösterir bir kayıt tutar.
Madde 5
1. Tabiatı icabı veya çalışma şartlarından dolayı orada istihdam
edilenlerin hayatı, sağlığı veya ahlakı bakımından tehlike arz eden işler
için. milli mevzuat:
a) Genç kişilerin veya yetişkinlerin bu işlere kabul edilmesi için
onbeş yaşın üstünde bir yaşı veya yaşları tespit eder veya,
b) Genç kişilerin veya yetişkinlerin bu işlere kabul edilebilmesi
için onbeş yaşın üstünde bir yaşı veya yaşları tespit etmek
üzere uygun bir makamı görevlendirir.
2. Uluslararası Çalışma Örgütü Anayasasının 22 nci maddesi
gereğince sunulacak yıllık raporlar, duruma göre, önceki fıkranın (a)
bendine uygun olarak milli mevzuatça belirlenen yaş veya yaşlar
hakkındaki, ya da önceki fıkranın (b) bendine uygun olarak kendisine yetki
verilen makam tarafından bu yetkiye istinaden alınan tedbirler hakkındaki
bütün bilgileri ihtiva etmelidir.
BÖLÜM II. BAZI ÜLKELER İÇİN ÖZEL HÜKÜMLER
Madde 6
1. Japonya için, bu madde hükümleri işbu Sözleşmenin 2 nci ve 5
inci maddelerinin hükümleri yerine geçer.
2. Ondört yaşın altındaki çocuklar, herhangi bir kamu veya özel
sanayi işletmesinde veya bunlara bağlı herhangi bir işyerinde istihdam
edilemez veya çalıştırılamazlar: Milli mevzuatın bu yaştaki çocukların
sadece işverenin aile fertlerinin istihdam edildiği
işletmelerde
çalıştırılmasına izin verdiği durumlar bu hükmün kapsamı dışındadır.
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3. Onaltı yaşın altındaki çocuklar, maden ocakları veya fabrikalarda,
milli mevzuatta tehlikeli veya sağlığa zararlı olarak belirtilen işlerde
istihdam edilemez veya çalıştırılamazlar.
Madde 7
1. 2 nci, 4 üncü ve 5 inci maddelerin hükümleri Hindistan için geçerli
değildir. Ancak, Hindistan yasama meclisi aşağıdaki maddelerin
uygulanmasına dair kanun çıkardığı takdirde bu maddeler bütün bölgelere
uygulanır.
2. Oniki yaşın altındaki çocuklar, elektrik enerjisiyle çalışan ve
10'dan fazla işçi çalıştıran fabrikalarda istihdam edilemez veya
çalıştırılamazlar.
3. Onüç yaşın altındaki çocuklar demiryoluyla yolcu veya mal veya
posta nakli işlerinde yada dok, iskele veya rıhtımlarda mal yüklemeboşaltma işlerinde (el ile taşıma hariç) istihdam edilemez veya
çalıştırılamazlar.
4. Onbeş yaşın altındaki çocuklar, aşağıda belirtilen işlerde istihdam
edilemez veya çalıştırılamazlar.
a) Maden ocakları, taş ocakları ve topraktan maden çıkarmayla ilgili
diğer işler;
b) Yetkili makam tarafından tehlikeli ve sağlığa zararlı olarak
nitelenen ve bu maddenin kapsamına giren meslekler.
5. Tıbben Çalışabilirîiği belgelenmedikçe aşağıda belirtilen kişilerin
yine aşağıda belirtilen işlerde çalışmalarına izin verilemez.
a) Oniki yaşına girmiş fakat onyedi yaşın altında olanların elektrik
enerjisiyle çalışan ve 10'dan fazla işçi istihdam eden fabrikalarda
çalıştırılmasına izin verilemez.
b) Onbeş yaşına girmiş fakat onyedi yaşın altında olanların maden
ocaklarında çalıştırılmalarına izin verilmez.
Madde 8
1. Çin için, bu madde hükümleri işbu Sözleşmenin 2 nci ve 5 inci
maddelerinin hükümleri yerine geçer.
2. Oniki yaşın altındaki çocuklar, motor gücüyle çalışan makinelerin
kullanıldığı ve düzenli olarak 30 veya daha fazla işçi çalıştıran fabrikalarda
istihdam edilemez veya çalıştırılamazlar.
3. Onbeş yaşın altındaki çocuklar aşağıda belirtilen işlerde istihdam
edilemez veya çalıştırılamazlar.
a) Düzenli olarak 50 veya daha fazla işçi istihdam eden maden
ocaklarında; veya
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b) Motor gücüyle çalışan makinelerin kullanıldığı ve düzenli
olarak 30 veya daha fazla işçi istihdam eden fabrikalarda milli
mevzuat tarafından tehlikeli veya sağlığa zararlı olarak
belirtilen işlerde.
4. Bu madde kapsamına giren işletmelerdeki işverenler istihdam
ettikleri onaltı yaşın altındaki tüm kişilerin kayıtlarının tutacaklardır. Bu
kayıtların yanında, yetkili makam tarafından talep edilen ve kişilerin
yaşlarını gösteren birer belge bulundurulur.
Madde 9
1.Uluslar arası Çalışma konferansı, bu konunun gündeme alındığı
herhangi bir oturumunda, İşbu Sözleşmenin yukarıda yer alan II.
Bölümünün maddelerinden herhangi biri veya birden fazlasıyla ilgili olarak
üçte iki çoğunlukla değişik tasarıları kabul edebilir.
2. Bu tür bir değişiklik tasarısında, değişiklik kapsamına giren üye
ülke veya ülkeler belirtilir ve Konferans oturumunun kapanışını takip eden
bir yıl içinde veya istisnai hallerde 18 ay .içinde bu değişiklik tasarıları
değişiklik kapsamına giren üye ülke veya ülkeler tarafından, bu konuda
kanun çıkarılması veya diğer ilgili işlemlerin yapılması için kendi yetkili
makam veya makamlarına iletilir.
3. Bu kapsama giren her üye ülke, bu konuda yetkili makam veya
makamlarının muvaffakatım alması hannde, değişiklik ile ilgili resmi onay
belgesini tescil edilmek üzere Uluslar arası Çalışma Bürosu Genel
Müdürüne gönderir.
4. Bu tür bir değişiklik tasarısı, değişiklik tasarısı kapsamına giren
üye ülke veya ülkeler tarafından işbu Sözleşmenin onaylanmasında "kabul
edilmiş bir değişiklik" olarak yürürlüğe girer.
BÖLÜM IIİ.SON HÜKÜMLER
Madde 10
İşbu Sözleşmeye ait resmi onay belgeleri Uluslararası Çalışma
Bürosu Genel Direktörüne iletilecek ve onun tarafından tescil edilecektir.
Madde 11
1. İşbu Sözleşme, sadece onay belgeleri, Genel Direktör tarafından
tescil edilmiş olan Uluslararası Çalışma Teşkilatı üyelerini bağlayacaktır.
2. İşbu Sözleşme, iki üyenin onay belgeleri Genel Direktör
tarafından tescil tarihinden oniki ay sonra yürürlüğe girecektir.
3. Daha sonra, işbu Sözleşme, onaylayan her ülke için, onay
belgesinin Genel Direktör tarafından tescil tarihinden oniki ay sonra
yürürlüğe girecektir.
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Madde 12
Uluslararası Çalışma Teşkilatı üyesi iki ülkenin onay belgeleri tescil
edilir edilmez, Uluslar arası Çalışma Bürosu Genel Direktörü bu durumu
bütün üye ülkelere bildirilecektir. Genel Direktör; aynı şekilde, Teşkilatın
diğer üyeleri tarafından kendisine daha sonra ulaştırılacak onay
belgelerinin tescil işlemini de bütün üye ülkelere bildirilecektir.
Madde 13
1. İşbu Sözleşmeyi onaylayan her üye ülke, Sözleşmenin ilk
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 10 yıllık bir devre sonunda Uluslararası
Çalışma Bürosu Genel Direktörüne göndereceği ve onun tarafından tescil
edilecek bir bildirim ile Sözleşmeyi feshedebilir. Fesih, tescil tarihinden
ancak bir yıl sonra yürürlüğe girer.
2. İşbu sözleşmeyi onaylamış olup da, bundan evvelki fıkrada sözü
edilen 10 yıllık devrenin bitiminden itibaren bir yıl zarfında bu madde
•gereğince fesih hakkını kullanmayan her üye ülke yeniden 10 yıllık bir
müddet için bağlanmış olur ve bundan sonra işbu Sözleşmeyi, her 10 yıllık
devre bitiminde bu maddede belirtilen şartlar içerisinde feshedebilir.
Madde 14
Uluslar arası Çalışma bürosu Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü her
sefer, işbu Sözleşmenin uygulanması hakkında Genel Konferansa bir
rapor sunacak ve Sözleşmenin tamamen veya kısmen düzeltilmesi
konusunun
Konferans
gündemine
alınmasına
gerek
bulunup
bulunmadığını inceleyecektir.
Madde 15
1. Genel Konferansın, bu Sözleşmenin tamamını veya bir kısmını
değiştiren yeni bir Sözleşme kabul etmesi halinde ve bu yeni Sözleşmede
aksine bir hüküm bulunmadığı taktirde:
a) Değişiklik getiren
yeni Sözleşmenin bir üye tarafından
onaylanması, bu yeni Sözleşmenin yürürlüğe girmiş olması kaydıyla,
yukarıdaki 13 üncü madde hükümleri göz önünde tutulmaksızın,
işbu Sözleşmenin derhal feshi neticesini doğuracaktır.
b) Değişiklik getiren yeni Sözleşmenin yürürlüğe giriş tarihinden
itibaren, işbu Sözleşme üye ülkelerin onayına artık açık
tutulmayacaktır.
2. İşbu Sözleşmeyi onaylamış bulunan ve değişiklik getiren
Sözleşmeyi onaylamayacak olan ülkeler açısından işbu Sözleşme aynı
muhteva ve biçimde yürürlükte kalacaktır.
Madde16
Bu Sözleşmenin Fransızca ve ingilizce metinlerinden biri veya diğeri
eşdeğerde geçerlidir.
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Sözleşme No. 77

ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN İŞE
ELVERİŞLİLİKLERİ YÖNÜNDEN SAĞLIK
MUAYENESİNE TABİ TUTULMALARI
HAKKINDA SÖZLEŞME

ILO Kabul Tarihî
: 19 Eylül 1946
Kanun Tarih ve Sayısı
: 16.08.1983/2878
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı : 18.08.1983/18139
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S 77- ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN İŞE ELVERİŞLİLİKLERİ
YÖNÜNDEN SAĞLIK MUAYENESİNE TABİ TUTULMALARI
HAKKINDA SÖZLEŞME
ÖNSÖZ
Milletlerarası Çatışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından
Montreal'e davet edilerek, orada 19 Eylül 1946 tarihinde Yirmi Dokuzuncu
toplantısını yapan, Milletlerarası Çalışma Teşkilatı Genel Konferansı,
Toplantı gündeminin üçüncü maddesini teşkil eden çocukların ve
gençlerin sanayide istihdama elverişlilikleri ile ilgili sağlık muayenesine tabi
tutulmaları hakkında bazı tekliflerin kabulüne, ve,
Bu tekliflerin bazılarının uluslar arası bir Sözleşme haline gelmesine
karar vererek,
Bin dokuz yüz kırk altı yılı Ekim ayının işbu dokuzuncu günü,
Gençlerin Sanayide Sağlık Muayenesine tabi tutulmalarına dair 1946
Sözleşmesi şeklînde adlandırılacak olan aşağıdaki Sözleşmeyi kabul eder.
BÖLÜM I. GENEL HÜKÜMLER
Madde 1
1. Bu Sözleşme, kamusal veya özel sınai işyerlerinde veya bu
işyerleriyle ilgili işlerde çalıştırılan veya çalışan çocuklara, gençlere
uygulanır.
2. Bu Sözleşmenin uygulanmasında:
a) maden ve taş ocakları ile her türlü maddenin topraktan
çıkarılmasıyla ilgili işyerleri,
b) maddelerin imal ve tadil edildiği, temizlendiği, onarıldığı,
süslendiği, tamamlandığı, satış için hazırlandığı işyerleriyle, gemi
yapımı, elektrik ve genel olarak her türlü itici güç üretme, tahvil ve
iletme işleri dahil, maddelerin şekillerinin değiştirildiği işyerleri,
c) yapım, onarım, bakım, değişim ve yıkım işleri dahil bina yapımı
ve bayındırlık işleriyle ilgili müesseseler,
d) dok, rıhtım, iskele,antrepo ve uçak alanlarında eşyanın elle
taşınması dahil, kara, demiryolu, nehir, kanal ve göllerde veya hava
yolu ile yapılan ihsan ve eşya nakliyatıyla uğraşan müesseseler,
< Sanayi işyerlerinde > sayılır.
3. Yetkili makam, bir taraftan sanayi ve diğer taraftan tarım, ticaret
ve sanayiden sayılmayan diğer işler arasındaki hududu tayin eder.
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Madde 2
1. Çocuklar ve 18 yaşından aşağı olan gençler, ancak
çalıştırılacakları, işe elverişli oldukları esaslı bir sağlık muayenesi
sonucunda kabul edildiği taktirde, sınai bir müessese tarafından işe
alınabilirler.
2. İşe elverişliliği tayin ile ilgili sağlık muayenesi, yetkili makamca
tensip edilmiş kalifiye bir hekim tarafından yapılacak bir sağlık belgesi ile
yahut çalışma iznine veya karnesine kaydedilmek suretiyle tevsik olunur.
3. İşe elverişliliği tevsik eden belge:
a) belirli iş şartları koyabilecek,
b) işe elverişliliği tayin yönünden sağlık muayenesine ilişkin
mevzuatın uygulanmasından sorumlu bulunan makam tarafından
bir grup halinde tasnif edilen ve sağlıkla ilgili benzer tehlikeler arz
eden belirli bir iş veya meslek grupları için verilecektir.
4. Milli mevzuat işe elverişliliği tevsik eden belgeyi tanzimle yükümlü
yetkili makamı tayin edecek ve bu belgenin tanzim ve verilme usul ve
şartlarını belirleyecektir.
Madde 3
1. Çocukların ve gençlerin işe elverişli bulunup bulunmadıkları, on
sekiz yaşına kadar sürdürülen bir sağlık kontrolüne tabi tutulmalarını
gerektirecektir.
2. Onsekiz yaşından küçük bir çocuğun yahut gencin sürekli olarak
çalıştırılması, ancak bir yılı geçmeyen aralıklarla sağlık muayenesinin
yenilenmesi şartına bağlı olabilecektir.
3. Milli mevzuatın :
a) İşin arz ettiği tehlikelerle ve çocuğun yahut gencin evvelki
muayeneyle açıklanmış bulunan sağlık durumu ile ilgili
kontrolün tesirli olmasını sağlamak için, ya sağlık
muayenesinin hangi özel şartlar dahilinde gerektiğini
öngörmesini, yahut,
b) Sağlık muayenesinin istisnai durumlarda yenilenmesinde
yetkili makamı görevli kılmasını gerektirecektir.
Madde 4
1. Sağlık bakımından büyük tehlikeler arz eden mesleklerde işe
elverişliliği tespit etmek bakımından sağlık muayenesi ve bu muayenenin
yenilenmesi en az yirmi beş yaşma kadar yapılmalıdır.
2. Milli mevzuatın, işe elverişliliği tayin bakımından sağlık
muayenesinin en az yirmi bir yaşma kadar yapılmasına matuf işleri veya iş
kategorilerini ya tayin etmesi veya tayin etme yetkisini uygun bir makama
tevdii gerekecektir.
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Madde 5
Yukarıdaki maddelerde öngörülen gerekli sağlık muayenelerinin
çocuklar, gençler veyahut aileleri için hiçbir masrafı gerektirmemelidir.
Madde 6
1. İşe elverişsizlikleri veya bedeni eksiklik ve aksaklıkların
bulunduğu sağlık muayenesince tespit edilen çocuklarla gençlerin yeniden
yönetilmesi ve yeniden bedeni ve mesleki intibakı için yetkili makam
tarafından gerekli her türlü tedbir alınacaktır.
2. Bu tedbirlerin nitelik ve kapsamı yetkili makamca tespit olunacak;
bu amaçla konuyla ilgili çalışma, eğitim, sosyal ve sıhhi servisler arasında
bir işbirliği kurulması ve bu tedbirlerin uygulanması için bu servisler
arasında tesirli irtibatın idame ettirilmesi gerekecektir.
3. Milli mevzuat, işe
çocuklara, gençlere:

elverişliliği açıkça kabul edilmemiş olan

a) Bitiminde genç işçinin yeni bir muayeneye tabi tutulacağı bir
devre için geçerli, geçici iş permileri yahut sağlık belgeleri:
b) Özel mahiyette çalıştırma şartları koyan permiler yahut belgeler
verilmesini zorunlu kılabilecektir.
Madde 7
1. İşverenin, mevzuat ile konulacak hükme göre, işe elverişliliğe
aykırı bir cihet bulunmadığını tevsik eden sağlık karnesini yahut çalışma
permisini veya karnesini dosyalayarak bunu iş teftişi sırasında tetkike
amade tutması gerekecektir.
2. Milli mevzuat, bu Sözleşmenin sıkı bir şekilde uygulanmasını
sağlayabilecek diğer denetim metotlarını tayin eder.
BÖLÜM II. BAZI ÜLKELER İÇİN ÖZEL HÜKÜMLER
Madde 8
1. Bir üye ülkenin toprakları, nüfusunun dağınıklığı yahut gelişme
seviyesi bakımından bu Sözleşme hükümlerinin yetkili makamca
uygulanmasına imkan görülmediği geniş bölgeleri ihtiva ettiği hallerde, bu
makam, söz konusu bölgeleri ya genel bir şekilde yahut bazı müesseseler
veya bazı işler hakkında gerekli gördüğü istisnalarla Sözleşmeyi
uygulamaktan muaf tutabilir.
2. Her üye Milletlerarası Çalışma Teşkilatı statüsünün 22 nci
maddesi gereğince bu Sözleşmenin uygulanması hakkında vereceği ilk
yıllık raporda bu madde hükümlerine başvurmayı tasarladığı herhangi bir
bölgeyi belirtmelidir. Sonradan hiçbir üye bu suretle belirtilmiş olduğu
bölgelerden başka bölgeler dışında bu madde hükümlerine başvuramaz.
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3. Bu madde hükümlerine başvuran her üye, daha sonraki yıllık
raporlarında hangi bölgeler için bu hükümlere başvurmak hakkından

vazgeçtiğini belirtmelidir.
Madde 9
1. Bu Sözleşmenin onaylanmasını mümkün kılan mevzuatın kabul
edildiği tarihten önce, çocukların ve gençlerin sanayide çalıştırılmaya
elverişliliklerini tayin bakımından sağlık muayenesiyle ilgili mevzuatı
olmayan her üye, onaylama belgesine ek. bir beyan ile 2 nci ve 3 üncü
maddelerde öngörülen on sekiz yaş yerine hiçbir şekilde onaltı yaştan
aşağı olmamak üzere ; onsekiz yaştan aşağı bir yaş ve 4 üncü maddede
öngörülen yirmi bir yaş yerine hiçbir şekilde ondokuz yaştan aşağı
olmamak üzere yirmibir yaştan aşağı bir yaş haddi koyabilir.
2. Böyle bir beyanda bulunmuş olan her üye, onu, daha sonraki bir
beyan ile her zaman iptal edebilir.
3. Hakkında bu maddenin 1 inci paragrafına uygun suretle yapılmış
bir beyan yürürlükte olan her üye, her yıl, bu Sözleşmenin uygulanmasıyla
ilgili yıllık raporunda Sözleşme hükümlerinin tam olarak uygulanması
yolunda ne ölçüde ilerleme gerçekleştirildiğini belirtmelidir.
Madde 10
1. Bu Sözleşmenin 1 inci Bölümünün hükümleri, bu maddede
öngörülen değişikliklerle Hindistan'a uygulanır.
a) Söz konusu hükümler, Hindistan mevzuatının uygulanmaya
yetkili kıldığı bütün topraklarda uygulanır.
b) "Sınai müessese " kavramı aşağıdakileri kapsar:
i) Hindistan Fabrika Kanunu kapsamına giren fabrikalar,
ii) Hindistan Maden Ocakları Kanunu kapsamındaki maden
ocakları,
iii) Demiryolları,
iv) Çocukların çalıştırılması hakkındaki 1938 tarihli kanun
kapsamına giren bütün işler.
c) 2 inci ve 3 üncü maddeler çocuklara ve onaltı yaşından
aşağı olan gençlere uygulanır.
d) 4üncü maddedeki ondokuz yaş ibaresi, yirmibir yaşın yerine
kullanılacaktır.
e) 6 inci maddenin 1 inci ve 2 nci paragrafları Hindistan'a
uygulanmaz.
2. Bu maddenin 1 inci paragrafındaki hükümler aşağıdaki usulle tadil
edilecektir.
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a) Milletlerarası Çalışma Konferansı, konunun gündeminde
bulunduğu herhangi bir toplantıda üçte iki çoğunlukla, bu maddenin
1 inci paragrafı hakkında tadil tasarıları kabul edebilir.
b) Böyle bir tadil tasarısı, konferans toplantısının kapanmasından
itibaren bir yıllık yahut olağanüstü durumlarda, 18 aylık bir müddet
içinde Hindistan'da bu tadil tasarısını kanun haline getirmek yahut
başka yoldan tedbirler almak maksadıyla konu itibariyle yetkisi
dahiline giren makama yahut makamlara sunulur.
c) Hindistan, yetkili makamın yahut makamların olurunu aldığı
takdirde, tadilini, kesin onaylama belgesini, tescil edilmek üzere,
Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gönderir.
d) Hindistan tarafından onaylanan böyle bir tadil tasarısı, bu
Sözleşmenin tadili olarak yürürlüğe girer.
BÖLÜM III. SON HÜKÜMLER
-Madde 11
Bu Sözleşmenin hiçbir hükmü, onda derpiş olunanlardan daha
elverişli şartlar sağlayan hiçbir kanun, karar, adet yahut işverenlerle işçiler
arasındaki mevcut anlaşma hükümlerine halel getiremez.
Madde 12
Bu Sözleşmenin kesin onama belgeleri, tescil edilmek üzere
Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gönderilir.
Madde 13
1. Bu Sözleşme, ancak onaylama belgesi Milletlerarası Çalışma
Bürosu Genel Müdürü tarafından tescil edilen Milletlerarası Çalışma
Teşkilatı üyelerini bağlar.
2. Sözleşme, iki üyenin onaylama belgelerinin Genel Müdür
tarafından tescilinden itibaren 12 ay sonra yürürlüğe girer.
3. Bundan sonra, bu Sözleşme her üye hakkında kendisinin
onaylama belgesinin itibaren 12 ay geçince yürürlüğe girer.
Madde 14
1. Bu Sözleşmeyi onaylayan her üye, onu, ilk yürürlüğe giriş
tarihinden itibaren 10 yıl geçtikten sonra Milletlerarası Çalışma Bürosu
Genel Müdürüne yollayacağı ve bu Müdürün tescil edeceği bir ihbarname
ile.feshedebilir. Fesih tescil tarihinden bir yıl sonra geçerli olur.
3.

Bu Sözleşmeyi onayıp da onu bundan evvelki fıkrada yazılı on yıllık
mühletin geçmesinden itibaren bir yıl zarfında, bu madde gereğince
feshetmek hakkını kullanmayan her üye, yeniden on yıllık bir müddet
için bağlanmış olacak ve bundan sonra bu Sözleşmeyi her on yıllık
devre bitince, bu madde de öngörülen şartlar içinde feshedebilecektir.
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Madde 15
1. Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü Teşkilat üyeleri

tarafından kendisine bildirilen bütün onaylama ve fesihlerin tescil
edildikferini Milletlerarası Çalışma Teşkilatının bütün üyelerine yazıyla
bildirilir.
2.Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, kendisine gönderilen
iki onaylama belgesinin tescil edildiğini, Teşkilat üyelerine yazıyla
bildirirken bu Sözleşmenin yürürlüğe gireceği tarih hakkında Teşkilat
üyelerinin dikkatini çeker.
Madde 16
Milletlerarası Çalışma Teşkilatı Genel Müdürü yukarıdaki maddeler
gereğince tescil etmiş olduğu bütün onaylama ve fesihlerle ilgili ayrıntılı
bilgileri Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 102 nci maddesi uyarınca tescil
edilmek üzere, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine tevdi eder.
Madde 17
Bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren her on yıllık bir
devre sonunda Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu, bu
Sözleşmenin uygulanması hakkında ki bir raporu genel Konferansa sunar
ve onun tamamen ve ya kısmen değiştirilmesi keyfiyetinin Konferans
gündemine konulması lüzumu hakkında karar verir.
Madde 18
1. Konferansın bu Sözleşmeyi tamamen veya kısmen değiştiren ve
yeni bir Sözleşme kabul etmesi halinde ve yeni Sözleşeme başka
hükümleri ihtiva etmediği taktirde;
a) Tadil edici yeni Sözleşmenin her üye tarafından
onaylanması keyfiyeti, yukarıdaki 14 üncü madde nazara
alınmaksızın tadil edici yeni Sözleşmenin yürürlüğe girmiş
olması kayıt ve şartıyla, bu Sözleşmenin derhal ve doğrudan
doğruya feshini gerektirecektir.
b) Tadıl edici yeni Sözleşmenin yürürlüğe girme tarihinden
itibaren, bu Sözleşme üyelerin onaylamasına artık açık
bulundurulmayacaktır.
2. Bu Sözleşme, onu onaylayıp da tadil edici Sözleşmeyi
onaylamamış bulunan üyeler için, herhalde şimdiki şekil ve muhtevası ile
geçerli olmakta devam edecektir.
Madde 19
Bu Sözleşmenin Fransızca ve İngilizce metinlerinin her ikisi de aynı
şekilde geçerlidir.
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S 115 - İŞÇİLERİN İYONİZAN RADYASYONLARA KARŞI
KORUNMASI HAKKINDA SÖZLEŞME
ÖNSÖZ
Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından
Cenevre'de toplantıya davet edilerek orada, 1 Haziran 1960 tarihinde
kırkdördüncü toplantısını yapan Milletlerarası Çalışma Teşkilatı Genel
Konferansı,
Toplantı gündeminin dördüncü maddesini teşkil eden işçilerin
iyonizan radyasyonlara karşı korunmasıyla ilgili çeşitli tekliflerin kabulüne,
Bu tekliflerin bir Milletlerarası Sözleşme şeklini almasına karar
verdikten sonra,
Bindokuzyüzaltmış Haziran ayının işbu yirmi ikinci günü
radyasyonlara karşı korunmaya dair 1960 Sözleşmesi şeklinde
adlandırılacak olan aşağıdaki Sözleşmeyi kabul eder.
KISIM I. GENEL HÜKÜMLER
Madde 1
İşbu Sözleşmeyi onaylayan Milletlerarası Çalışma Teşkilatının her
üyesi, onu mevzuat yoluyla, tatbikata ait usul ve kaideler veya diğer
münasip tedbirlerle uygulamayı taahhüt eder. Bu sözleşme hükümlerinin
uygulama alanına konulmasında yetkili makam işçi ve işveren
temsilcileriyle istişarede bulunacaktır.
Madde 2
1. Bu sözleşme, işçilerin çalışmaları sırasında iyonizan
radyasyonlara maruz kalmalarına sebep olan bütün faaliyetler hakkında
uygulanır.
2. Maruz kalınabilecek iyonizan radyasyon dozlarının zayıf olması
sebebiyle, sözleşmenin uygulama alanına konulmasını sağlamak amacıyla
1. maddede öngörülmüş olan usullerden biri yoluyla sözleşme
hükümlerinden istisna edilecek olan mühürlü veya mühürsüz radyoaktif
maddeler ve iyonizan radyasyon neşreden cihazlar hakkında bu Sözleşme
uygulanmaz.
Madde 3
1. Bilgi alanında kaydedilen gelişmelerin ışığı altında, işçilerin sağlık
ve emniyetleri bakımından iyonizan radyasyonlara karşı etkili bir şekilde
korunmasını sağlamak maksadiyle münasip her türlü tedbir alınacaktır.
2. Bu maksada uygun, gerekli usul ve kaidelerle tedbirler kabul
edilecek ve etkili bir korunma sağlanabilmesi için, zaruri olan bilgiler
istifadeye açık bulundurulacaktır.
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3. Bu şekilde etkili bir korunma içina) Sözleşmenin bir üye tarafından onaylanmasından sonra
işçilerin iyonizan radyasyonlara karşı korunması için alman
tedbirler, sözleşme hükümlerine uygun olacaktır.
b) Söz konusu üye, Sözleşmenin onaylanmasından önce almış
bulunduğu tedbirleri, sözleşme hükümleriyle uygunluk temin
etmek maksadıyla mümkün olan en kısa bir zamanda
değiştirecek ve onaylanmadan önce mevcut olan diğer
tedbirlerin de aynı istikamette değiştirilmesini teşvik edecektir.
c) Söz konusu üye, Sözleşmenin onaylanması sırasında,
Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne, Sözleşme
hükümlerinin ne şekilde ve hangi kategorideki işçilere
uygulandığını
gösteren bir bildirge
gönderecek
ve
sözleşmenin uygulanması hakkındaki raporlarında bu konuda
elde edilen gelişmeyi belirtecektir.
d) Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim
Kurulu, bu
Sözleşmenin ilk yürürlüğe girmesinden itibaren üç senelik bir
müddet sonunda Konferansa bu paragrafın (b) fıkrasının
uygulanmasıyla ilgili ve bu hususta alınacak tedbirler
bakımından uygun gördüğü teklifleri ihtiva eden özel bir rapor
sunacaktır.
KISIM II. KORUNMA TEDBİRLERİ
Madde 4
2 nci maddede sözü edilen faaliyetler, Sözleşmenin işbu kısmında
öngörülen korunmayı sağlayacak tarzda tanzim ve icra edilmelidir.
Madde 5
İşçilerin iyonizan radyasyonlara maruz kalışlarının mümkün olan en
asgari hadde indirilmesi için her türlü gayret sarf edilmeli ve fuzuli olan her
türlü maruz kalışlar bütün ilgili taraflarca önlenmelidir.

Madde 6
1. Çeşitli kategorilerdeki işçiler için organizma dışı veya içi
kaynaklardan gelebilecek iyonizan radyasyonların tecviz edilebilir azami
dozları ve organizmaya girmesine cevap verebilecek radyoaktif maddelerin
azami miktarları, işbu Sözleşmenin 1 inci kısmına uygun olarak tespit
edilecektir.
2. Tecviz edilen bu azami doz ve miktarlar, yeni bilgilerin ışığında,
devamlı şekilde yeniden incelemeye tabi tutulacaktır.
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Madde 7
1. Doğrudan doğruya radyasyon işlerinde çalışan ve;
a) 18 ve daha yukarı yaşta,
b) 18 yaşından küçük olan işçiler için uygun seviyeler, 6 ncı
madde hükümlerine uygun olarak tespit edilmelidir.
2. 16 yaşından küçük olan hiçbir işçi iyonizan radyasyonlara sebep
olan işlerde çalıştırılmamalıdır.
Madde 8
Doğrudan doğruya radyasyon işlerinde çalışmayan fakat iyonizan
radyasyonlara veya radyoaktif maddelere maruz kalmaları ihtimali bulunan
mahallerde kalan ve bu mahallerden geçen işçiler için uygun seviyeler 6.
madde hükümleri gereğince tespit edilmelidir.
Madde 9
1. İyonizan radyasyonlardan ileri gelen tehlikelerin mevcudiyetini
göstermek üzere, uygun bir tehlike işaretinden faydalanılmalıdır. Bu
konuda gerekli görülen her türlü bilgi işçilere verilmelidir.
2. Doğrudan doğruya radyasyon işlerinde çalışan bütün işçilere, bu
işlerde çalıştırılmadan önce veya çalıştırıldıkları sırada, güvenlikleri ve
sıhhatlerinin korunması için alınacak ihtiyat tedbirleri bu tedbirlerin
alınmasını gerektiren sebepler hakkında lazım geldiği şekilde bilgi
verilmelidir.
Madde 10
Mevzuat işçilerin çalışmaları sırasında iyonizan radyasyonlara maruz
kalmalarını intaç eden işleri işbu mevzuat tarafından tespit olunacak
usuller dairesinde belirtilmelidir.
Madd'eH
Tespit edilen seviyelere riayet edilip edilmediğinin doğrulanması
amacıyla, işçilerin iyonizan radyasyona ve radyoaktif maddelere ne kadar
maruz kaldıklarını tayin etmek üzere işçiler ve işyerleri lazım geldiği
şeklide kontrole tabi tutulmalıdır.
Madde 12
Doğrudan doğruya radyasyon işlerinde çalışan bütün işçiler, bu
işlerde çalışmadan önce veya çalışmaya başladıktan kısa bir zaman sonra
sağlık muayenesine tabi tutulmalı ve bundan sonra münasip aralıklarla bu
sağlık muayenelerinden geçirilmelidir.
Madde 13
İyonizan radyasyona maruz kalmanın nitelik veya derecesi veya her
ikisi sebebiyle, hangi hallerde aşağıdaki tedbirlerin süratle alınması icap
edeceği 1. maddede öngörülen sözleşmenin yürütümünün sağlayıcı
uygulama metotlarından biri yoluyla belirtilecektir.
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a) İşçi münasip bir sağlık muayenesine tabi tutulmalıdır;
b) İşveren yetkili makam tarafından verilen talimata uygun
olarak bu makama tevdieten haber vermelidir,
c) Radyasyonlara karşı korunma konusunda yetkili şahıslar,
işçinin işini hangi şartlar altında yaptığını incelemelidir;
d) İşveren, teknik müşahedelere ve tıbbi görüşlere dayanan
düzeltici lüzumlu bütün tedbirleri almalıdır.
Madde 14
Hiçbir işçi, yetkili tıbbi görüşe aykırı olarak iyonizan radyasyonlara
maruz kalmasını gerektirebilecek işlerde çalıştırmamah veya çalıştırılmaya
devam edilmemelidir.
Madde 15
Bu sözleşmeyi onaylayan her üye, sözleşme hükümlerinin
uygulanmasını denetleme amacıyla münasip teftiş hizmetleri sağlamayı
veya yeteri kadar bu teftişin sağlanmış olup olmadığını araştırmayı,
taahhüt eder.
KISIM III. SON HÜKÜMLER
Madde 16
Bu sözleşmenin kesin onaylama belgeleri Milletlerarası Çalışma
Bürosu Genel Müdürlüğüne gönderilecek ve onun tarafından tescil
edilecektir.
Madde 17
1. Bu sözleşme ancak onaylama belgeleri Genel Müdür tarafından
tescil edilmiş olan Milletlerarası Çalışma Teşkilatı üyelerini bağlayacaktır.
2. Bu Sözleşme, iki üyenin onaylama belgesi Genel Müdür
tarafından tescil edildiği tarihten oniki ay sonra yürürlüğe girecektir.
3. Daha sonra bu sözleşme, onu onaylayan her üye için onaylama
belgesi tescil edildiği tarihten oniki ay sonra yürürlüğe girecektir.
Madde 18
1. Bu sözleşmeyi onaylayan her üye onu, ilk yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren beş yıllık bir devre sonunda Milletlerarası Çalışma Bürosu
Genel Müdürüne göndereceği ve bu Müdürün tescil edeceği bir belge ile
feshedebilir. Fesih, tescil tarihinden ancak bir yıl sonra muteber olacaktır.
2. Bu sözleşmeyi onaylamış olan ve bundan evvelki fıkrada sözü
edilen beş yıllık devrenin bitiminden itibaren bir yıl zarfında bu madde de
öngörülen fesih hakkını kullanmayan üye yeniden 5 yıllık bir müddet için
bağlanmış olacaktır. Ve daha sonra bu Sözleşmeyi, her beş yıllık devrenin
bitiminde bu madde öngörülen şartlan altında feshedilebilecektir.
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Madde 19
1. Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, Milletlerarası
Çalışma Teşkilatı üyeleri tarafından kendisine bildirilen bütün onaylama ve
fesihlerin tescil olduğu Teşkilatın bütün üyelerine bildirecektir.
2. Genel Müdür kendisine gönderilen Sözleşmenin ikinci onaylama
belgesinin fesih olduğunu teşkilat üyelerine bildirirken, bu sözleşmenin
yürürlüğe gireceği tarih hakkında teşkilat üyelerinin dikkatini çekecektir.
Madde 20
Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü yukarıdaki maddelere
uygun olarak tescil etmiş olduğu bütün onaylamalara ve fesihlere dair tam
bilgileri Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 202 nci maddesine uygun olarak
tescil edilmek üzeri, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine ulaştıracaktır.
Madde 21
Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu gerekli gördüğü her
seferinde, bu Sözleşmenin uygulanması hakkındaki bir raporu genel
konferansa sunacak ve onun tamamen veya kısmen değiştirilmesi
meselesinin konferans gündemine alınması lüzumu hakkında karar
verecektir.
Madde 22
1. Konferansın bu Sözleşmeyi tamamen veya kısmen değiştiren
yeni bir sözleşme kabulü halinde ve yeni sözleşme aksini öngörmediği
takdirde:
a)Tadil edici yeni sözleşmenin bir üye tarafından onaylanması
keyfiyeti, yukarıdaki 18 nci madde nazara alınmaksızın ve tadil edici
yeni sözleşme yürürlüğe girmiş olmak kayıt ve şartiyle, bu
sözleşmenin derhal ve kendiliğinden feshini gerektirecektir.
b) Tadil edici yeni sözleşmenin yürürlüğe girmesi tarihinden
itibaren bu sözleşme üyelerin onaylanmasına artık açık
bulundurulmayacaktır.
2. Bu Sözleşme, onu onayıp da tadil edici sözleşmeyi onaylamamış
bulunan üyeler için, herhalde şimdiki şekil ve muhtevası ile yürürlükte
olmakta devam edecektir.
Madde 23
Bu sözleşmenin İngilizce ve Fransızca metinleri aynı derecede
muteberdir.
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Sözleşme No. 123

YERALTI MADENLERİNDE İŞE
ALINMADA ASGARİ YAŞ HAKKINDA
SÖZLEŞME

ILO Kabul Tarihi
: 22 Haziran 1965
Kanun Tarih ve Sayısı
: 8.5.1991/3729
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı : 21.5.1991/20877
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S 123 - YER ALTI MADENLERİNDE İŞE ALINMADA ASGARİ YAŞ
HAKKINDA SÖZLEŞME

ÖNSÖZ
Uluslar arası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulunun daveti üzerine 2
Haziran 1965 tarihinde Cenevre'de toplanan Uluslararası Çalışma Teşkilatı
Genel Konferansı kırkdokuzuncu toplantısında;
Oturum gündeminin dördüncü maddesinde yer alan yer altı
madenlerinde işe alınmada asgari yaşa ilişkin bazı tekliflerin kabul
edilmesine karar vererek;
1935 tarihli Yeraltı Çalışmaları (Kadınlar için) Sözleşmesinin, ilke
olarak, yaşlan ne olursa olsun kadınların her türlü madenlerde, yeraltında
çalışmasını yasakladığını not ederek;
Madenler içinde uygulanan, 1937 tarihli Asgari Yaş (sanayi)
Sözleşmesinin, ilke olarak, yaşları ne olursa olsun kadınların her türlü
madenlerde, yeraltında, çalışmasını yasakladığını not ederek;
Madenler içinde uygulanan, 1937 tarihli Asgari Yaş (Sanayi)
Sözleşmesinin 15 yaşından küçük çocukların kamu ya da özel işletmelerde
veya bunların bağlı birimlerinde istihdam edilmesi veya çalışmaması
hükmünü getirdiğini not ederek;
Aynı sözleşmede, ayrıca, mahiyeti icabı veya çalışma şartlarından
dolayı orada istihdam edilen kişilerin hayatı, sağlığı veya ahlaki
bakımından tehlike arz eden işler için milli mevzuatta, ya bu işlere
gençlerin kabulü için 15 yaş üstünde bir yaşın veya yaşların tespit
edilmesini, ya da bu yaşlan tespit edecek uygun bir makamın
görevlendirilmesi gerektiğinin beyan edildiğini kaydederek;
Madenlerde yeraltında istihdamın tabiatı icabı bu işlere kabulde 15
yaş üstünde bir yaş tespit eden uluslararası standartların arzulanır
olduğunu düşünerek;
Bu standartların uluslar arası bir Sözleşme şekli alması gerektiğini
düşünerek;
Bindokuzyüz altmış beş senesinin Haziran ayının yirmi ikinci günü
1965 tarihli Asgari Yaş (Yeraltı Çalışması) adı verilecek olan aşağıdaki
sözleşmeyi kabul etmiştir.
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Madde 1
1. Bu Sözleşmenin amacı bakımından "maden" terimi, yeraltında
insanları istihdam etmek suretiyle, yeraltından cevher çıkaran kamu ya da
özel sektör olmak üzere herhangi bir işletmeyi ifade eder.
2. Madenlerde yeraltında istihdama ya da çalışmaya ilişkin bu
Sözleşme hükümleri taş ocaklarında yer altında istihdamı ya da çalışmayı
da kapsar.
Madde 2
1. Tespit edilmiş belirli bir asgari yaş altındaki kişiler yeraltında
madenlerde istihdam edilemez veya çalıştırılamazlar.
2. İş bu sözleşmeyi onaylayan her üye ülke onay belgesine
ekleyeceği bir açıklamada tespit ettiği asgari yaşı belirtecektir.
3. Asgari yaş hiçbir şekilde 16 yaştan aşağı olamaz.
Madde 3
İşbu Sözleşmeyi onaylamış olan her üye ülke, daha sonra onay
esasında tespit etmiş olduğundan daha yüksek bir asgari yaş tespit eder
ise bu durumu ek bir açıklama ile Uluslararası Çalışma Bürosu Genel
Müdürüne bildirebilir.
Madde 4
1. Yetkili makam işbu Sözleşme hükümlerinin etkin olarak
uygulanmasını sağlamak amacıyla uygun cezalar da dahi! olmak üzere
gerekli tüm tedbirleri alır.
2. İşbu Sözleşmeyi onaylamış olan her ülke, Sözleşme hükümlerinin
uygulanmasını denetlemek amacıyla, uygun bir teftiş hizmeti idame
ettirmeyi veya uygun bir teftişin yapıldığına kani olmayı taahhüt eder.
3. Milli mevzuat işbu Sözleşmenin hükümlerine uymaktan sorumlu
kişileri belirler.
4. İşveren, yeraltında istihdam edilen veya çalışan ve tespit edilen
asgari yaşın en fazla iki yaş üstündekiler için aşağıdaki hususlara kayıt
tutar ve müfettişlerin denetimine hazır bulundurur.
a) Mümkün olan hallerde belgelenmiş doğum tarihleri, ve
b)

Kişinin işletmede yeraltında ilk defa istihdam edildiği veya
çalıştığı tarihi,

5. İşveren, işçi temsilcilerinin talepleri üzerine yeraltında istihdam
edilen yada çalışan ve tespit edilen asgari yaşın en fazla 2 yaş üstündeki
kişilerin listelerinin verir. Bu listeler, bu kişilerin doğum tarihlerini ve
işletmede yer altında ilk defa istihdam edildikleri ya da çalıştıkları tarihi
gösterir.
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Madde 5
İşbu sözleşmenin 2 nci ve 3 üncü maddeleri mucibince belirlenecek
asgari yaş,- en fazla temsil yetkisini haiz ilgili işveren ve işçi kuruluşlarıyla
istişare sonunda tespit edilir.
Madde 6
Bu Sözleşmenin onay belgeleri tescil edilmek üzere Milletlerarası
Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gönderilecektir.
Madde 7
1. Bu Sözleşme, Milletlerarası Çalışma Teşkilatı üyelerinden sadece
onay belgeleri Genel Müdür tarafından tescil edilmiş olanları bağlayacaktır.
2. Bu Sözleşme, iki üyenin onay belgelerinin Genel Müdür
tarafından tescil tarihinden oniki ay sonra yürürlüğe girecektir.
3. Bunu takiben, Sözleşme herhangi bir üye için, onaylamanın tescil
edildiği tarihten oniki ay sonra yürürlüğe girecektir.
Madde 8
1. Bu sözleşmeyi onaylamış olan bir üye, Sözleşmenin ilk
yürürlüğe
giriş tarihinden itibaren on yıl geçtikten sonra, Milletlerarası
Çalışma Bürosu Genel Müdürüne göndereceği ve onun tescil edilecek
bir bildirim ile Sözleşmeyi feshedebilir. Fesih, tescil tarihinin üzerinden
bir yıl geçmeden muteber olmaz.
2. Bu Sözleşmeyi onaylamış bulunan ve önceki fıkrada belirtilen on
yıllık devrenin sonundan itibaren bir yıl içinde bu Madde hakkını
kullanmamış her üye yeniden on yıllık müddet için bağlanmış olacak ve
bundan sonra- bu Sözleşmeyi, her on yıllık devrenin sona ermesinden
sonra, bu maddede derpiş edilen hükümlere göre feshedebilecektir.
Madde 9
1. Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, Teşkilat üyeleri
tarafından kendisine bildirilen bütün onay ve fesihlerin tescil işlemini
Milletlerarası Çalışma Teşkilatının bütün üyelerine bildirecektir.
2. Genel Müdür, kendisine gönderilen Sözleşmenin ikinci onay
belgesinin tescil edildiğini Teşkilat üyelerine bildirirken bu Sözleşmenin
yürürlüğe giriş tarihine Teşkilat üyelerinin dikkatini çekecektir.
MaddelO
Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, önceki maddeler
gereğince tescil etmiş olduğu onay ve fesih işlemlerine dair bilgilerin
tamamını Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 102 nci maddesi uyarınca tescil
edilmek üzere Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine ulaştıracaktır.
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Madde11
Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu gerekli gördüğü
hallerde, bu Sözleşmenin uygulanması hakkında Genel Konferansa bir
rapor sunacak ve Sözleşmenin tamamen veya kısmen değiştirilmesi
konusunun Konferans gündemine alınıp alınmaması
hususunu
inceleyecektir.
Madde 12
1. Genel Konferansın, bu Sözleşmenin tamamını veya bir kısmını
değiştiren yeni bir Sözleşme kabul etmesi halinde bu yeni Sözleşmede
aksine bir hüküm bulunmadığı taktirde;
a) Değişiklik getiren yeni Sözleşmenin bir üye tarafından
onaylanması, bu yeni Sözleşmenin yürürlüğe girmesi
kaydıyla, yukarıdaki sekizinci madde hükümleri göz önünde
tutulmaksızın, İşbu Sözleşmenin derhal feshi neticesini
doğuracaktır.
b) Değişiklik getiren yeni Sözleşmenin yürürlüğe giriş tarihinden
itibaren işbu sözleşme üye onayına artık açık tutulmayacaktır.
2. Bu Sözleşme' yi onaylamış bulunan ve değişiklik getiren
Sözleşmeyi onaylamayacak olan ülkeler açısından işbu Sözleşme aynı
muhteva ve biçimde yürürlükte kalacaktır.
Madde13
Bu Sözleşmenin Fransızca ve ingilizce metinleri aynı derecede
muteberdir.
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Sözleşme No. 127

TEK İŞÇİNİN TAŞIYABİLECEĞİ
YÜKÜN AZAMİ AĞIRLIĞI HAKKINDA
SÖZLEŞME

ILÖ Kabul Tarihi
: 28 Haziran 1967
Kanun Tarih ve Sayısı
: 30.11.1972/1635
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı : 7.12.1972/14384
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S 127- TEK İŞÇİNİN TAŞIYABİLECEĞİ YÜKÜN AZAMİ AĞIRLIĞI
HAKKINDA SÖZLEŞME

ONSOZ
Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından Cenevre'ye
davet edilerek, orada 28 Haziran 1967 de 51 inci toplantısını yapan
Milletlerarası Çalışma Teşkilatı Genel konferansı,
Toplantı gündeminin 6ıncı maddesini teşkil eden Tek işçinin
Taşıyabileceği Yükün Azami Ağırlığına dair bazı tekliflerin kabulüne,
Bu tekliflerin bir milletlerarası sözleşme şeklini almasına karar
verdikten sonra,
1967 Haziran ayının işbu 28 inci günü azami ağırlığı hakkında 1967
Sözleşmesi şeklinde adlandırılacak olan sözleşmeyi kabul eder.
Madde 1
Bu Sözleşmede:
a) "Yüklerin bedenen taşınması" deyimi, yükü:, yerden kaldırılması
ve yere konulmasını da kapsamak üzere yük ağırlığının tamamen
tek işçi tarafından çekildiği her türlü taşımayı,
b) "Yüklerin devamlı olarak bedenen taşınması" deyimi yüklerin
aralıksız olarak veya esas itibariyle bedenen taşınmasına hasr ve
tahsis edilen veya aralıklı olsa bile yüklerin normal olarak bedenen
taşınmasını içine alan her türlü faaliyeti;
c) "Genç işçi" deyimi, 18 yaşından küçük bir işçiyi ifade eder.
Madde 2
1. Bu sözleşme yüklerin devamlı olarak bedenen taşınmasına
uygulanır.
2. Bu Sözleşme, ilgili üyenin, bir iş teftişi sistemi bulundurduğu bütün
iktisadi faaliyet sektörlerine uygulanır.
Madde 3
Ağırlığı, sağlık veya güvenliği tehlikeye sokabilecek yüklerin işçi
tarafından bedenen taşınması talep veya kabul edilemez.
Madde 4
Üçüncü maddede belirtilen prensibin uygulanmasında üyeler işin
icra edileceği bütün şartları hesaba katarlar.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 829)

— 268 —

Madde 5
Her üye, hafif olmayan yükleri bedenen taşıma işine ayrılan bir
işçinin bu işe verilmeden önce, sağlığını korumak ve kazaları önlemek
amacı ile yararlanılacak çalışma metotları hakkında yeterli bir eğitim
görmesi için gerekli tedbirleri alır.
Madde 6
Yüklerin bedenen taşınmasını sınırlamak veya kolaylaştırmak için
uygun teknik araçlardan mümkün olduğu kadar yararlanılacaktır.
Madde 7
1. Kadınların ve genç işçilerin hafif olmayan ağır yüklerin bedenen
taşınması işine verilmesi sınırlandırılacaktır.
2. Kadınlar ve genç işçiler
yüklerin bedenen taşınmasında
kullandıkları zaman, bu yüklerin azami ağırlığı erkek işçiler için kabul
edilen ağırlıktan bariz bir ölçüde az olacaktır.
Madde 8
Her üye, mevzuat yoluyla veya milli tatbikat ve şartlara uygun başka
bir metotla ve ilgili işçi ve işverenlerin en fazla temsil kabiliyetini haiz
teşekkülleri ile istişarede bulunmak suretiyle bu sözleşme hükümlerini
uygulama alanına koymak için gereken tedbirleri alır.
Madde 9
Bu sözleşmenin resmi onaylama belgeleri Milletlerarası Çalışma
Bürosu Genel Müdürüne gönderilecek ve onun tarafından tescil edilecektir.
Madde 10
1. Bu sözleşme, ancak onaylama belgeleri Genel Müdür tarafından
tescil edilmiş olan Milletlerarası Çalışma Teşkilatı üyelerini bağlayacaktır.
2. Bu sözleşme iki üyenin onaylama belgesi Genel Müdür tarafından
tescil edildiği tarihten 12 ay sonra yürürlüğe girecektir.
3. Bundan sonra bu sözleşme onu onaylayan her üye için onaylama
belgesi tescil edildiği tarihten 12 ay sonra yürürlüğe girecektir.
Madde 11
1. Bu sözleşmeyi onaylayan her üye, onu ilk yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren on yıllık bir devre sonunda Milletlerarası Çalışma Bürosu
Genel Müdürüne göndereceği ve bu Müdürün tescil edeceği bir belge ile
feshedebilir. Fesih tescil tarihinden ancak bir yıl sonra muteber olacaktır.
2. Bu Sözleşmeyi onaylamış olup da, onu bundan evvelki fıkrada
sözü edilen on yıllık devrenin bitiminden itibaren bir yıl zarfında bu madde
de öngörülen şekilde feshetme hakkını kullanmayan her üye yeniden on
yıllık bir müddet için bağlanmış olacak ve bundan sonra bu Sözleşmeyi,
her on yıllık devre bitince, bu madde de öngörüldüğü şartlar içinde
feshedebilecektir.
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Madde 12
1. Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, Milletlerarası
Çalışma Teşkilat üyeleri tarafından kendisine bildirilen bütün onaylama
beyan ve fesih belgelerinin tescil edildiği Teşkilatın bütün üyelerine
bildirecektir.
2. Genel Müdür, kendisine gönderilen ikinci onama belgesinin tescil
olduğunu teşkilat üyelerine bildirirken, sözleşmenin yürürlüğe gireceği tarih
hakkında Teşkilat Üyelerinin dikkatini çekecektir.
Madde 13
Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, yukarıdaki maddelere
uygun olarak, tescil etmiş olduğu bütün onaylama fesihler hakkında tam
bilgileri, Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 102nci maddesine uygun olarak
tescil edilmek üzere, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine ulaştıracaktır.
Madde 14
Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu gerekli gördüğü her
seferinde bu Sözleşmenin, uygulanması hakkında Genel Konferansa bir
rapor sunacak ve onun tamamen veya kısmen değiştirilmesi konusunun
konferans gündemine alınması gerekip gerekmeyeceğini inceleyecektir.
Madde 15
1. Konferansın bu sözleşmeyi tamamen veya kısmen değiştiren yeni
bir sözleşme kabul etmesi halinde ve yeni sözleşme aksini öngörmedikçe,
a) Tadil edici yeni sözleşmenin bir üye tarafından onaylanması
keyfiyeti, yukarıdaki altıncı madde nazara alınmaksızın ve fakat tadil
edici yeni sözleşme yürürlüğe girmiş olmak kayıt ve şartıyla ile bu
sözleşmenin derhal ve kendiliğinden feshini tazammum edecektir.
b) Tadil edici yeni sözleşmenin yürürlüğe girmesi tarihinden
itibaren bu sözleşme üyelerin onaylanmasına artık açık
bulundurulmayacaktır.
2. Bu sözleşme onu onaylayıp da, tadil edici sözleşmeyi
onaylamamış bulunan üyeler için, her halde şimdiki şekil ve muhtevasıyla
muteber olmakta devam edecektir.
Madde 16
Bu sözleşmenin İngilizce ve Fransızca metinleri aynı derecede
muteberdir.
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Sözleşme No. 138

İSTİHDAMA KABULDE ASGARİ
YAŞA İLİŞKİN SÖZLEŞME

ILO Kabul Tarihi
: 6 Haziran 1965
Kanun Tarih ve Sayısı
: 23.1.1998/4334
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı : 27.1.1998/23243
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S 1 3 8 - İSTİHDAMA KABULDE ASGARİ YAŞA İLİŞKİN SÖZLEŞME
ÖNSÖZ
Uluslararası Çalışma örgütü Genel Konferansı,
Uluslar arası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından Cenevre'de
toplantıya çağırılmış ve 8 Haziran 1973 tarihinde düzenlediği 58.
oturumunda,
Oturum gündeminin dördüncü maddesini
oluşturan istihdama
kabulde asgari yaş konusunda yapılan bazı önerileri kabule karar vererek,
1919 tarihli Asgari Yaş (Sanayi) Sözleşmesi, 1920 tarihli Asgari Yaş
(Denizcilik) Sözleşmesi, 1921 tarihli Asgari Yaş (Tarım) Sözleşmesi, 1921
tarihli Asgari Yaş (Trimci ve Ateşçiler) Sözleşmesi, 1932 tarihli Asgari Yaş
(Sanayi Dışı İşler) Sözleşmesi, 1936 tarihli Asgari yaş (Denizcilik)
Sözleşmesi (Düzeltilmiş) , 1937 tarihli Asgari Yaş (Sanayi) Sözleşmesi
(Düzeltilmiş), 1937 tarihli Asgari Yaş (Sanayi Dışı İşler) Sözleşmesi
(Düzeltilmiş), 1959 tarihli Asgari Yaş (BalıkçıUk) Sözleşmesi ve 1965 tarihli
Asgari Yaş (Yeraltı Maden İşleri) Sözleşmesi hükümlerini not ederek,
Çocukların çalıştırılmasına tamamen son vermek amacıyla, sınırlı
sayıdaki ekonomik sektöre uygulanabilen mevcut sözleşmelerin zaman
içerisinde yerine geçecek genel bir belge oluşturulmasının zamanının
geldiğini göz önünde tutarak ve,
Bu önerilerin
kararlaştırarak,

bir

uluslararası

sözleşme

haline

getirilmesini

Bindokuzyüzyetmişüç yılı Haziran ayının işbu yirmi altıncı günü
Asgari Yaş Sözleşmesi, 1973 olarak adlandırılabilecek aşağıdaki
sözleşmeyi kabul etmiştir.
Madde 1
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.
Madde 2
1. Bu Sözleşmeyi onaylayan her üye, onay belgesine ekleyeceği bir
açıklamayla, kendi ülkesinde ve kendi ülkesinde kayıtlı bulunan ulaşım
araçlarında istihdama veya çalışmaya kabul için asgari yaş sınırını
belirleyecektir; bu Sözleşmenin 4 üncü ve 8 inci maddeleri saklı kalmak
üzere, hiçbir kimse bu yaşın altında herhangi bir meslekte istihdama veya
çalışmaya kabul edilmeyecektir.
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2. Bu sözleşmeyi onaylayan her üye, daha önce belirlemiş olduğu
asgari yaştan daha yüksek bir asgari yaş belirlediğini sonradan yapacağı
yeni açıklamalarla Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürü'ne
bildirebilir.
3. Bu maddenin 1 inci fıkrasına göre belirlenen asgari yaş sınırı,
zorunlu öğrenim yaşının bittiği yaşın, altında ve her halükarda 15 yaşın
altında olmayacaktır.
4. Ekonomisi ve eğitim olanakları yeterince gelişmemiş olan her üye,
bu maddenin 3 üncü fıkrası hükümlerini dikkate almaksızın varsa ilgili
işveren ve işçi örgütlerinin görüşünü aldıktan sonra, asgari yaşı
başlangıçta 14 olarak belirleyebilir.
5. Bir önceki fıkra gereğince asgari yaşı 14 olarak belirleyen her
üye, bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak Uluslararası Çalışma
Örgütü Anayasası'nın 22. maddesine göre sunacağı raporlarda:
a) bu belirlemenin gerekçelerinin devam ettiğine veya
b) belirli bir tarihten sonra söz konusu hükümlerde yafarlanma
hakkından vazgeçtiğine,
ilişkin bir açıklamaya yer verecektir.
Madde 3
1. Doğası veya yapıldığı koşullar bakımından genç kişilerin
sağlığını, güvenliğini veya ahlakının tehlikeye düşürebilecek her türlü
istihdam veya çalışmaya kabul için asgari yaş 18'in altında olmayacaktır.
2. Bu maddenin 1 inci fıkrasının uygulandığı istihdam veya çalışma
türleri, varsa işveren ve işçi örgütlerine danışıldıktan sonra ulusal mevzuat
yahut yetkili makamca belirlenecektir.
3.Ulusal mevzuat yahut yetkili makam bu maddenin 1 inci fıkrası
hükümlerine bakılmaksızın, varsa işveren ve işçi örgütlerine danışarak,
söz konusu genç kişilerin sağlığı, güvenliği ve ahlakının tam olarak
güvenceye alınması ve genç kişilerin ilgili faaliyet dalında yeterli özel
öğrenim veya mesleki eğitim görmeleri koşuluyla 16 yaşından itibaren
istihdamlarına veya çalışmalarına izin verebilir.
Madde 4
1. Yetkili makam gerektiğinde, varsa ilgili işveren ve işçi örgütlerine
danıştıktan sonra özel ve önemli uygulama sorunlarının çıktığı sınırlı
istihdam ve çalışma kategorilerini bu sözleşmenin uygulama alanı dışında
tutabilir.
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2. Bu sözleşmeyi onaylayan her üye, Uluslar arası Çalışma örgütü
Anayasasi'nın 22. maddesi gereğince Sözleşmenin uygulanmasıyla ilgili
olarak vereceği ilk raporda, bu maddenin 1 inci fıkrasına göre uygulama
alanı dışında bırakılan kategorilerin listesini kapsam dışı bırakma
nedenlerini de belirterek açıklayacak ve müteakip raporlarında kapsam
dışı tutulan bu kategorilerle ilgili mevzuatın durumu ile Sözleşmeye bu
kategorileri
kapsama
alması
bakımından
ne
ölçüde
işlerlik
kazandırdığının veya işlerlik kazandırılmasının öngörüldüğü hususlarında
bilgi verecektir.
3. Bu sözleşmenin 3. maddesinin kapsadığı istihdam veya çalışma,
bu maddeye dayanılarak Sözleşme kapsamı dışında bırakılmayacaktır.
Madde 5
1. Ekonomisi ve idari yapısı yeterince gelişmemiş bir üye bu
sözleşmenin uygulama alanını, varsa ilgili işçi ve işveren örgütlerine
danışarak başlangıç aşamasında sınırlayabilir.
2. Bu maddenin 1. fıkrası hükmünden yararlanan her üye, onay
belgesine ekleyeceği beyanda Sözleşme hükümlerinin uygulanacağı
işyerlerini ya da ekonomik faaliyet dallarını belirtecektir.
3. Bu sözleşme hükümleri her halükarda aşağıda kayıtlı işler
bakımından uygulanacaktır: madencilik ve maden çıkarımı; imalat; inşaat;
elektrik; gaz ve su; temizlik hizmetleri; ulaştırma, depolama ve
haberleşme; düzenli olarak ücretli işçi istihdam etmeyen ve yerel tüketim
amacıyla üretim yapan küçük ölçekli aile işletmeleri dışında kalan ticari
amaçlı üretimde bulunan diğer tarım işletmeleri ve plantasyonlar.
4. Sözleşmenin uygulama kapsamını bu madde uyarınca sınırlamış
olan üyeler,
a) Uluslar arası Çalışma Örgütü Anayasasi'nın 22. maddesi
uyarınca düzenleyecekleri raporlarda, sözleşmenin uygulanma
kapsamı dışında bırakılan faaliyet dallarında çocukların ve gençlerin
çalışmaları ya da istihdamlarına ilişkin genel durumu ve sözleşme
hükümlerinin uygulama alanının genişletilmesi doğrultusunda
kaydedilen gelişmeleri bildirecekler;
b) Uluslar arası Çalışma Bürosu Genel Müdürü'ne gönderecekleri
resmi bir beyan ile uygulama
kapsamını
her zaman
genişletebileceklerdir.
Madde 6
Bu sözleşme, çocuklar ve gençler tarafından genel, mesleki ve
teknik eğitim için okullarda veya diğer eğitim kuruluşlarında yapılan işlere
veya yetkili makamın varsa ilgili işçi ve işveren örgütlerine danışarak
belirlediği koşullara göre işyerlerinde en az 14 yaşındaki kişilerin yaptıkları
ve;
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a) esas olarak bir okul ya da bir eğitim kuruluşunun sorumlu
bulunduğu bir eğitim veya öğretim kursunun,
b) yetkili makam tarafından onaylanmış olup büyük ölçüde veya
tamamen bir işyerinde yürütülen bir eğitim programının veya
c) eğitim veya meslek seçimini kolaylaştırmak amacıyla
hazırlanmış bir yönlendirme ya da rehberlik programının
ayrılmaz parçası olan işlere uygulanmaz.
Madde 7
1. Ulusal mevzuat 13-15 arası yaşlardaki kişilerin,
a) sağlıklarına veya gelişmelerine zarar vermesi ihtimali
bulunmayan ve
b) okula devamlarını, yetkili makamın onayladığı mesleğe
yöneltme veya mesleki eğitim programlarına katılmalarını
veya derslerden yararlanmalarını engellememek koşuluyla
hafif işlerde çalışmalarına veya istihdamlarına
izin verebilir.
2. Ulusal mevzuat en az 15 yaşında olmakla birlikte henüz zorunlu
öğrenimlerini tamamlamamış olan kişilerin bu maddenin 1. fıkrasının (a) ve
(b) paragraflarında belirtilen koşullara uygun işlerde çalışmalarına veya
istihdamlarına da izin verilebilir.
3. Yetkili makam bu maddenin 1. ve 2. fıkralarına uygun olarak
istihdama veya çalışmaya izin verilebilecek faaliyetlerin neler olduğuna
karar verecek ve bu çalışma veya istihdamın koşulları ile çalışma sürelerini
belirleyecektir.
4. Bu maddenin 1. ve 2. fıkraları dikkate alınmaksızın, 2. maddenin
4. fıkrası hükümlerinden yararlanmakta olan bir üye, bu durum devam
ettiği sürece bu maddenin 1. fıkrasındaki 13 ve 15 yaşları 12 ve 14 ile, 2.
fıkradaki 15 yaşı 14 ile değiştirebilir.
Madde 8
1. Yetkili makam, varsa ilgili işçi ve işveren örgütlerine danıştıktan
sonra, Sözleşmenin 2. maddesinin öngördüğü çalışma ya da istihdam
yasaklamalarına sanatsal faaliyetlere katılma gibi amaçlar için münferit
çalışma izinleri vermek suretiyle istisnalar getirebilir.
2. Bu şekilde verilecek izinler, çalışma ya da istihdamın koşullarını
belirleyecek, süresini sınırlayacaktır.
Madde 9
1. Yetkili makam, bu sözleşme hükümlerinin etkin bir biçimde
uygulanmasını sağlamak için uygun cezai hükümleri de dahil gerekli tüm
önlemleri alacaktır.
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2. Ulusal mevzuat veya yetkili makam, sözleşmenin uygulanmasına
ilişkin hükümlere uyulmasından sorumlu kişileri tanımlayacaktır.
3. Ulusal mevzuat veya yetkili makam, işverenin muhafaza edeceği
ve hazır bulunduracağı kayıt defteri veya diğer belgeleri tanımlayacaktır;
bu kayıt defteri veya belgelerin işverenin istihdam ettiği ya da kendisi için
çalışan ve yaşları 18'den küçük olan kişilerin adları ile, mümkün olduğu
hallerde usulünce onaylanmış doğum tarihlerini veya yaşlarını içermesi
gerekir.
Madde 10
1. Bu sözleşme 1919 tarihli Asgari Yaş (Sanayi) Sözleşmesini, 1920
tarihli Asgari Yaş (Denizcilik) Sözleşmesini, 1921 tarihli Asgari Yaş (Tarım)
Sözleşmesini, 1921 tarihli Asgari Yaş (Trimci ve Ateşçiler) Sözleşmesini,
1932 tarihli Asgari Yaş (Sanayi Dışı İşler) Sözleşmesini, 1936 tarihli Asgari
yaş (Denizcilik) Sözleşmesini (Düzeltilmiş) , 1937 tarihli Asgari Yaş
(Sanayi) Sözleşmesini (Düzeltilmiş), 1937 tarihli Asgari Yaş (Sanayi Dışı
İşler) Sözleşmesini (Düzeltilmiş), 1959 tarihli Asgari Yaş (Balıkçılık)
Sözleşmesini ve 1965 tarihli Asgari Yaş (Yeraltı Maden işleri)
Sözleşmesini bu madde 'de öngörülen koşullar dahilinde tadil eder.
2. Bu sözleşmenin yürürlüğe girmesi 1936 tarihli Asgari Yaş
(Denizcilik) sözleşmesini (Düzeltilmiş), 1937 tarihli Asgari Yaş (Sanayi)
Sözleşmesini (Düzeltilmiş), 1937 tarihli Asgari Yaş (Sanayi Dışı işler)
Sözleşmesini (Düzeltilmiş), 1959 tarihli Asgari Yaş (Balıkçılık) Sözleşmesi
ya da 1965 tarihli Asgari Yaş (Yer altı Maden işleri) Sözleşmesini başka
onaylara kapatamaz.
3. 1919 tarihli Asgari Yaş (Sanayi) sözleşmesine; 1920 tarihli Asgari
Yaş (Denizcilik) Sözleşmesine; 1921 tarihli Asgari Yaş (Tarım)
sözleşmesine ve 1921 tarihli Asgari Yaş (Trimci ve Ateşçiler) sözleşmesine
taraf bütün ülkeler, bu sözleşmelerin onaya kapatılmasına, bu sözleşmeyi
onaylamak suretiyle veya Uluslar arası Çalışma Bürosu Genel Müdürü'ne
iletecekleri bir beyan ile muvafakat ettiklerinde bu sözleşmeler başka
onaylara kapanırlar.
4. İşbu sözleşme yükümlülüklerinin;
a) 1937 tarihli Asgari Yaş (Sanayi) sözleşmesine (Düzeltilmiş)
taraf olan bir üye ülke tarafından kabul edilmesi ve bu
sözleşmenin 2. maddesi uyarınca 15 yaş 'tan az olmayan bir
asgari yaş belirlenmesi halinde anılan sözleşme kendiliğinden
derhal yürürlükten kalkar,
b) 1932 tarihli Asgari Yaş (Sanayi Dışı işler) Sözleşmesinde
tanımlandığı şekilde sanayi dışı istihdama ilişkin olarak anılan
sözleşmeye taraf bir üye ülke tarafından kabul edilmesi halinde
o sözleşme kendiliğinden derhal yürürlükten kalkar.
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c)

1937 tarihli Asgari Yaş (Sanayi Dışı İşler) Sözleşmesinde
(Düzeltilmiş) tanımlandığı şekilde sanayi dışı istihdama ilişkin
olarak anılan sözleşmeye taraf bir üye ülke tarafından kabul
edilmesi ve işbu sözleşmenin 2. maddesi uyarınca 15 yaş' tan
az olmayan bir asgari yaş belirlenmesi halinde o sözleşme
kendiliğinden derhal yürürlükten kalkar.
d) Deniz işlerinde istihdam bakımından 1936 tarihli Asgari Yaş
(Denizcilik) Sözleşmesine (Düzeltilmiş) taraf bir üye ülke
tarafından kabul edilmesi ve işbu sözleşmenin 2. maddesi
uyarınca 15 yaş' tan az olmayan bir asgari yaş belirlenmesi ya
da üye ülkenin bu sözleşmenin 3. maddesinin deniz işlerindeki
istihdama uygulandığını belirtmesi halinde o sözleşme
kendiliğinden derhal yürürlükten kalkar,
e) Deniz balıkçılığında istihdama ilişkin olarak 1959 tarihli Asgari
Yaş (Balıkçılık) sözleşmesine taraf bir üye ülke tarafından
kabul edilmesi ve sözleşmenin 2. maddesi uyarınca 15 yaş' tan
az olmayan bir asgari yaş belirlenmesi ya da üye ülkenin işbu
sözleşmenin 3. maddesinin deniz balıkçılığında istihdama
uygulandığını belirtmesi halinde o sözleşme kendiliğinden
derhal yürürlükten kalkar,
f) 1965 tarihli Asgari Yaş (Yer altı Maden İşleri) Sözleşmesine
taraf bir üye ülke tarafından kabul edilmesi ve o sözleşme
uyarınca belirlenen yaştan daha az olmayan bir asgari yaşın bu
sözleşmenin 2. maddesi uyarınca belirlenmesi ya da üye
ülkenin işbu sözleşmenin 3. maddesi gereğince bu yaş
sınırının yer altı maden ocaklarında istihdama da uygulandığını
belirtmesi halinde anılan sözleşme bu sözleşmenin yürürlüğe
girmesiyle kendiliğinden ve derhal yürürlükten kalkar.
5. Bu sözleşme yükümlülüklerinin kabulü, Sözleşmenin yürürlüğe
girmesi halinde ve yürürlüğe girdiği tarihte,
a) maddesi uyarınca 1919 tarihli Asgari Yaş (Sanayi)
Sözleşmesinin yürürlükten kalkmasını,
b) 9. maddesi uyarınca tarıma ilişkin olarak 1921 tarihli Asgari
Yaş (Tarım) Sözleşmesinin yürürlükten kalkmasını,
c) deniz işlerinde istihdama ilişkin olarak 10. maddesi uyarınca
1920 tarihli Asgari Yaş (Denizcilik) sözleşmesinin ve 12.
maddesi uyarınca 1921 tarihli Asgari Yaş (Trimci ve. Ateşçiler)
sözleşmesinin yürürlükten kalkmasını gerektirir.
Madde 11
Bu sözleşmenin kesin onay belgeleri Uluslararası Çalışma Bürosu
Genel Müdürüne gönderilir ve onun tarafından kaydedilir.
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Madde 12
1. Bu sözleşme ancak onay belgeleri Genel Müdür tarafından
kaydedilmiş olan Uluslararası Çalışma Örgütü üyelerini bağlar.
2. Bu sözleşme, iki üyenin onay belgesi Genel Müdür tarafından
kaydedildiği tarihten on iki ay sonra yürürlüğe girer.
3. Bu sözleşme, onu onaylayan her üye için, onay
kaydedildiği tarihten on iki ay sonra yürürlüğe girer.

belgesi

Madde 13
1. Bu sözleşmeyi onaylayan her üye, ilk yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren on yıllık bir süre sonunda, Uluslararası Çalışma Bürosu Genel
Müdürüne göndereceği ve bu Müdürün
kaydedeceği bir belge ile
feshedebilir. Fesih, kayıt tarihinden ancak bir yıl sonra geçerli olur.
2. Bu sözleşmeyi onaylamış olup da onu, bundan önceki fıkrada
sözü edilen on yıllık sürenin bitiminden itibaren bir yıl süresince, bu
madde gereğince feshetmek seçeneğini kullanmayan her üye yeniden on
yıllık bir süre için bağlanmış olur ve bundan sonra bu sözleşmeyi her on
yıllık süre bitince, bu maddenin içerdiği koşullar içinde feshedebilir.
Madde 14
1. Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, örgüt üyeleri
tarafından kendisine bildirilen, bütün onaylama ve fesihlerin kaydedildiğini
Uluslararası Çalışma örgütü' nün bütün üyelerine duyurulur.
2. Genel Müdür kendisine gönderilen sözleşmenin ikinci onay
belgesinin kaydedildiğini örgüt üyelerine duyururken bu sözleşmenin
yürürlüğe gireceği tarih hakkında örgüt üyelerinin dikkatini çeker.
Madde 15
Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, yukarıdaki maddeler
gereğince kaydetmiş olduğu bütün onaylama ve fesihlere ilişkin tam
bilgileri, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın
102. maddesi uyarınca
kaydedilmek üzere Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri' ne ulaştırır.
Madde 16
Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü
zaman bu sözleşmenin uygulanması hakkında bir raporu Genel
Konferansa sunar ve onun tamamen veya kısmen değiştirilmesi
konusunun konferans gündemine alınması gereği hakkında karar verir.
Madde 17
1. Konferansın bu sözleşmeyi tamamen veya kısmen değiştiren yeni
bir sözleşme kabul etmesi halinde ve yeni sözleşme aksini öngörmediği
taktirde;
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a) Değiştirici yeni sözleşmenin bir üye tarafından onaylanması
durumu yukarıdaki 16. madde dikkate alınmaksızın ve değiştirici
yeni sözleşme yürürlüğe girmiş olmak kayıt ve değiştirici yeni
sözleşme yürürlüğe girmiş olmak kayıt ve şartı ile, bu sözleşmenin
derhal ve kendiliğinden feshini gerektirir.
b) Değiştirici yeni sözleşmenin yürürlüğe girmesi tarihinden itibaren
bu sözleşme üyelerin onaylamasına artık açık bulundurulamaz.
2. Bu sözleşme, onu onaylayıp da değiştirici sözleşmeyi onaylamış
bulunan üyeler İçin, herhalde şimdiki şekil ve içeriğiyle geçerli olmakta
devam eder.
Madde 18
Bu sözleşmenin Fransızca ve İngilizce metinleri aynı şekilde
geçerlidir.
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Tavsiye Karan No. 146

ASGARİ ÇALIŞTIRMA YAŞINA
İLİŞKİN TAVSİYE KARARI
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T 146 - ASGARİ ÇALIŞTIRMA YAŞINA İLİŞKİN TAVSİYE KARARI
Uluslararası Çalışma örgütü Genel Konferansı,
Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından Cenevre'de
toplantıya çağrılmış ve 6 Haziran 1973 tarihinde düzenlediği 58 inci
oturumunda,
Çocuk işçiliğinin etkili biçimde ortadan kaldırılması ve istihdama
kabulde asgari yaşın kademeli olarak arttırılmasının çocukların ve
gençlerin korunması ve gelişiminin yalnızca bir veçhesini oluşturduğunu
dikkate alarak.
Bütün Birleşmiş Milletler sisteminin böyle bir korunma ve gelişmeyle
ilgili olduğunu kaydederek,
I973 Asgari Yaş Sözleşmesini
kabul ederek ve Uluslararası
Çalışma Örgütünün ilgili olduğu ileriye yönelik politikaların belirlenmesini
arzulayarak,
Oturum gündeminin
dördüncü maddesini oluşturan istihdama
alınmada asgari yaş konusunda yapılan bazı önerilerin.kabul edilmesine
karar vererek ve
Bu önerilerin 1973 tarihli Asgari Yaş Sözleşmesini tamamlayıcı
nitelikte bir Tavsiye Kararı haline getirilmesini kararlaştırarak,
Bindokuzyüzyetmişüç yılı Haziranının işbu yirmialtıncı günü 1973
tarihli Asgari Yaş Tavsiye Kararı olarak adlandırılabilecek aşağıdaki
Tavsiye Kararını kabul etmiştir:
I. ULUSAL POLİTİKA
1. 1973 tarihli Asgari Yaş Sözleşmesinin 1. maddesinde öngörülen
ulusal politikanın başarısının sağlanması için ulusal kalkınma politikaları ve
programlarında çocuklar ve gençlere
yönelik planlama yapılması ve
gereksinimlerinin karşılanması ile çocuk ve genç kimselerin fiziksel ve
zihinsel gelişmelerinin mümkün olan en iyi koşullarda gerçekleşmesi için
gerekli olan birbirleriyle bağlantılı önlemlerin kademeli olarak
yaygınlaştırılmasına büyük öncelik verilmelidir.
2. Bu bağlamda aşağıda yer alan plan ve politika alanlarına özel
önem verilmelidir:.
a) 1964 tarihli İstihdam Politikası Sözleşmesi ve Tavsiye Kararına
uygun olarak tam istihdam konusunda kesin bir ulusal taahhütte
bulunulması ve gerek kırsal gerekse kentsel alanlarda emek
yoğun kalkınmanın sağlanması için planlı önlemler alınması,
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b) Yoksulluğun bulunduğu her yerde etkisinin azaltılması için
diğer ekonomik ve sosyal önlemlerin kademeli olarak
arttırılması ve çocukların ekonomik faaliyete başvurmaları
gereğini
ortadan
kaldıracak
yönde
ailenin
yaşam
standartlarının ve gelirinin
yükseltilmesi ve sairenin
sağlanması,
c) Çocuk yardımları dahil olmak üzere çocuk bakımını sağlamayı
amaç edinen sosyal güvenlik ve ailenin refahına ilişkin
önlemlerin hiç bir ayrım gözetilmeden
geliştirilmesi
ve
kademeli olarak yaygınlaştırılması,
d) Söz konusu çocuk ve gençlerin gereksinimlerine biçim ve
içerik bakımından uygun eğitim, öğretim ve mesleki uyumları
için yeterli imkanların geliştirilmesi ve sürekli olarak
yaygınlaştırılması,
e) Çalışan gençler de içinde olmak üzere çocuk ve gençlerin
korunması ve refahı ile gelişmelerinin idamesi için uygun
olanakların
geliştirilmesi
ve
kademeli
olarak
yaygınlaştırılması,
3. Ailesi olmayan ya da aileleriyle birlikte yaşamayan çocuklar ve
gençler veya aileleri ile beraber yaşayıp da seyahat eden göçmen
çocuklar ve gençlere özel önem verilmelidir. Bununla ilgili düzenlemeler
meslek eğitimi ve mesleki dayanışmaya ilişkin bir koşul da içermelidir.
4. Okula tam süreli olarak devam edilmesi ya da onaylanmış
mesleki yönlendirme ve eğitim programlarına katılım gerekli olmalı ve 1973
tarihli Asgari Yaş Sözleşmesinin 2. maddesine uygun olarak belirtilen
istihdama alınma yaşma en azından eşit bir yaşa kadar sürdürülmesi etkin
şekilde sağlanmalıdır.
5. (1) 1973 tarihli Asgari Yaş Sözleşmesinin 3. maddesine uygun
olarak kesintisiz zorunlu eğitimin tamamlanış yaşından yüksek olarak
öngörülen asgari yaşta yapılan istihdam veya çalışma türleri için hazırlık
eğitimi, tehlikelere maruz kalınmaması gibi düzenlemeler dikkate
alınmalıdır.
(2) Kesintisiz zorunlu eğitimi tamamlama yaşının üzerinde bir
asgari kabul yaşını da içerecelkrışçkilde mesleki özellikler gerektiren belli
işlerde benzer düzenlemeler düşünülmelidir.
II. ASGARİ YAŞ
6. Asgari yaş bütün ekonomik faaliyet alanları için aynı düzeyde
belirlenmelidir.
7. (1)'Üyeler, I973 tarihli Asgari Yaş Sözleşmesinin 2. maddesine
uygun olarak istihdama ya da çalışmaya kabulde asgari yaşın
kademeli olarak 16 yaşa çıkarılmasını amaç edinmelidirler.
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(2) Asgari Yaş Sözleşmesinin 2. maddesiyle kapsama alınan
istihdam ya da çalışma için asgari yaşın hala 15 yaşın altında
bulunduğu durumlarda bu yaşın belirtilen düzeye yükseltilmesi
yönünde ivedi girişimlerde bulunulmalıdır.
8. Tarımda ve kırsal alanlardaki ilgili faaliyetlerde herkes için bir
asgari yaşın hemen uygulanması mümkün olmadığından, en azından 1973
tarihli Asgari Yaş Sözleşmesinin 5. maddesinin 3. paragrafında belirtilen
plantasyonlar ve diğer tarımsal işletmelerdeki istihdam için asgari bir yaş
belirlenmelidir.
III. TEHLİKELİ İŞLERDE İSTİHDAM YA DA ÇALIŞMA
9. Genç kimselerin sağlıklarına, güvenliklerine ya da ahlaklarına
zarar verebilecek istihdam ve çalışma türlerine girmeleri için gerekli asgari
yaşın hala 18 yaşın altında bulunduğu durumlarda bu yaşın belirtilen
düzeye yükseltilmesi yönünde acil girişimlerde bulunulmalıdır.
10. (1) 1973 tarihli Asgari Yaş Sözleşmesinin 3. maddesinin
uygulandığı istihdam ya da çalışma türlerinin belirlenmesinde;tehlikeli
maddeler, ajanlar; iyonizan radyasyon
dahil bazı işlemler,, ağır yük
kaldırılması, yer altında çalışma gibi konulara ilişkin ilgili uluslararası
çalışma standartları tam olarak dikkate alınmalıdır.
(2) istihdam veya çalışma türlerini içeren söz konusu liste özellikle
gelişen bilimsel ve teknolojik bilgilerin ışığında belirli aralıklarla yeniden
gözden geçirilmeli ve gerekirse değiştirilmelidir.
11. 1973 tarihli Asgari Yaş Sözleşmesinin 5. maddesinde değinilen
asgari yaşın hemen tesbit edilmesinin mümkün olmadığı bazı ekonomik
faaliyet kolları ya da işletme çeşitlerinde genç kimseler yönünden tehlike
arz eden istihdam ya da çalışma türleri için uygun asgari yaş hükümleri
uygulamaya konmalıdır.
IV. İSTİHDAM KOŞUILAR!
12. (1) Çocukların ve 18 yaşın altındaki gençlerin istihdam ve
çalışma koşullarının tatmin edici bir standarda ulaştırılıp bu standardın
sürdürülmesi için önlemler alınmalı ve durum yakından takip edilmelidir.
(2) Aynı şekilde işletmelerde, eğitim kurumlarında ve mesleki ya
da teknik okullarda çocuk ve yetişkinlere verilecek mesleki yönlendirme ve
mesleki eğitim şartlarının güvence altına alınması, kontrol edilmesi ve bu
çocuk ve yetişkinlerin korunma ve gelişimleriyle ilgili kurallar oluşturulması
için tedbir alınmalıdır.
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13. (1) Önceki paragrafın uygulanması ve 1973 tarihli Asgari Yaş
Sözleşmesinin 7. madde 3. paragrafına etkinlik kazandırılması
amacıyla, aşağıdaki hususlara özel itina gösterilmelidir.
a) Eşit işe eşit ücret" ilkesinden hareketle dengeli bir ücretin
verilmesi ve ücretin korunması;
b) Ev ödevleri için gerekli süre de dahil öğretim ve eğitime,
dinlenmeye ve eğlence faaliyetlerine yeterli zaman ayırmak
amacıyla günlük ve haftalık çalışma süresinin kati bir şekilde
sınırlandırılması ve fazla mesainin yasaklanması;
c) Acil durumlar hariç, hiç bir istisnaya yer bırakılmaksızın en
az 12 saat kesintisiz gece dinlenmesi ve ülkede uygulanan
hafta sonu tatili garantisi;
d) Her halükarda yetişkinlere verilen süreden daha az
olmamak koşuluyla, yılda en az dört hafta ücretli izin
verilmesi;
e) İş kazası ve meslek hastalığı halinde verilen yardımlar, tıbbi
bakım ve hastalık tazminatları da dahil, iş ve istihdam şekli
ne olursa olsun sosyal güvenlik rejimlerince korunma;
f) Yeterli güvenlik ve sağlık normlarının uygulanması ile bu
konularda eğitim ve kontrolün sağlanması;
(2)

İş bu paragrafın (1) nolu alt paragrafı, özel olarak denizde
çalışmayı düzenleyen uluslararası çalışma sözleşmesi ve
tavsiye kararlan ile korunmamışlar ise, genç denizcilere
uygulanır.
V. UYGULAMA

14. (1) 1973 tarihli Asgari Yaş Sözleşmesi ve işbu Tavsiye Kararına
etkinlik kazandırmaya yönelik tedbirler aşağıdaki konuları
kapsamalıdır:
a) Gerekli olduğu takdirde iş teftişi ve ilgili hizmetlerin, örneğin,
çocuk ve gençlerin istihdamı ya da
çalıştırılması
konularındaki ihlalleri ortaya çıkaracak ve bunları önleyecek
müfettişlerin özel olarak
yetiştirilmesi hususuna güç
kazandırılması,
b) İşletmelerde mesleki eğitimi iyileştirmek ve teftiş etmekle
görevli servislerin güçlendirilmesi.
(2) İlgili hükümlerin etkin olarak uygulanmasında bilgi
sağlanması ve yol gösterilmesinin temininde müfettişlerce
oynanan rolün önemi vurgulanmalıdır.
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(3) En geniş bir şekilde ekonomik etkinliğin sağlanması için,
işletmelerde iş teftişi ve mesleki eğitimin kontrolü arasında sıkı
bir koordinasyon sağlanması gerekmektedir ve genel olarak,
çalışma hayatıyla ilgili servisler, çocuk ve gençlerin eğitim,
öğretim, refah ve rehberlik konularıyla ilgili servislerle sıkı bir
işbirliği içerisinde çalışmalıdırlar.
15. Aşağıdaki konulara özel itina göstermek uygun olacaktır:
a) Tehlikeli istihdam ve işlerle ilgili hükümlerin uygulanması;
b) Eğitim ve öğretimin zorunlu olduğu hallerde, öğretim saatleri
içinde çocuk ve gençlerin istihdam ve çalıştırılmasının önlenmesi;
16. ilgili kimselerin yaşlarının doğruluğunun tespitini kolaylaştırmak
için aşağıda belirtilen tedbirler alınmalıdır:
a) Kamu kurumları, nüfus cüzdanı verilmesi de dahil etkili bir
doğum kayıt sistemi oluşturmalıdır.
b) İşverenlerin, yetkili makamlara ibraz edilmek üzere, sadece
işletmelerinde çalışan çocuk ve gençler için değil aynı zamanda,
mesleki yönlendirme ve mesleki eğitime katılanların isim, yaş veya
doğum tarihlerini belirten, onaylı kayıt ya da diğer belgeleri
bulundurma zorunluluğu olmalıdır.
c) Sokaklarda, açık hava sergilerinde, kamuya açık yerlerde veya
seyyar mesleklerde yukarıda belirtilen belgelerin bulundurulması
mümkün olmayan işlerde çalışanlara, yapılan iş için gerekli şartlan
yerine getirdiklerine dair izin belgeleri ya da başka belgeler
verilmelidir.
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İSTANBUL VALİLİĞİNİN 2000/1 S
GÜVENLİK KARARI
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Sokakta yaşayan ve çalıştırılan çocuklar projesine ya
amacıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/c Maddesi uya
"İstanbul İlinde Sokakta Yaşayan veya Sokakta Çalıştırıla
Suretiyle Kamu Esenliğinin Sağlanması İle İlgili 09.08.20
Güvenlik Karan, 19 Ağustos 2000 tarih ve 24145 sayı ile Res
yürürlüğe girmiştir.

19 Ağustos 2000 - Savı :24145

RESMİ GAZETE

İstanbul Valiliğinden :
Sokakta Yaşayan veya Sokakta Çalıştırılan Çocukla
Suretiyle Kamu Esenliğinin Sağlanması İle
Güvenlik Karan

Karar No
Karar Tarihi

: 2000/1
: 9/8/2000

İstanbul'da sokakta yaşamak veya çalıştırılmak veya d
çocukların beden, ruh ve ahlaki gelişmeleri ve şahsî güvenlik
tehlike içindedir. Bu çocuklar; fuhuş, alkollü içki kullanımı, balikullanma alışkanlığı, cinsel tacize uğrama, hırsızlık, yaralama v
itilmektedir. Bu durum büyük bir sosyal tehlike olarak günüm
tehdit etmektedir. Bu ağır sosyal tehlikeden herkesin çok zarar
sonunda asayiş ii birlikte can ve mal güvenliğini ihlal etmektedi
Bu nedenle; 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C mad
sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, kam
ve sokakta yaşayan veya çalıştırılan çocukların genel olarak b
korunması ile suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla aşağıdaki te

Madde 1- Sokak, cadde, meydan, gar, otogar, durak, tarihi ve kültü
müştemilatı, terk edilmiş yapılar, inşaatlar, bankaların ATM' le
barınmak amacı ile kullanılmayacaktır.
Madde 2- Onsekiz yaşın altındaki reşit olmayan çocuklar; gemi, tr
araçlarında, mezarlıklarda, nikah salonlarında ve bar, diskotek g
cadde ve sokakların kaldırımlarında veya akan trafik içinde, umum
yerlerde çalıştırılmayacaktır.
İlköğretim çağındaki çocuklar yukarıda belirtilen yerlerde çalıştırıl
sağlanacaktır.
Bu hususların gerçekleştirilmesi veya takibi veli veya vasi veya
sağlanacaktır.
Madde 3- Her ne suretle olursa olsun baü - tiner, derby gibi ya
olarak kullanılan kimyevi, uyuşturucu ve psikotrop maddeleri
kullanılması yasaklanmıştır.
Onsekiz yaşından küçük çocuklarda yukarıda belirtilen maddeleri i
kullanmayacaklardır.

Madde 4 - 1 ve 2'inci madde kapsamındaki yerlerde bar
çalıştırıldıkları bilinen veya anlaşılan reşit olmayan küçüklerden h
mendil, çiçek v.b.) veya hizmet satın alınmayacaktır.
Madde 5- Onsekiz yaşından küçük çocuklardan yukarıdaki mad
ihlal edenler, yetki verilmiş kamu görevlileri ve gönüllü kuru
barınma, iaşe, sağlık ve güvenlik gibi beşeri ve sosyal ihtiyaçla
kanuni yakınlarına teslim edilmelerine veya tedavilerinin sağlan
mevzuatının öngördüğü prosedürün tamamlanıp koruma altına a
Hizmetler Müdürlüğüne bağlı merkezlerde muhafaza veya kontrol
Yukarıda belirtilen hususları ilçe kaymakamlıklarının, Sosyal
görev ve sorumluluğunda, ilgili tüm kuruluşların (Mahalli İdareler
gibi) ve gönüllü kuruluşların mahallin en büyük mülki idare amiri
haiz mensupları veya oluşturacakları heyetler vasıtasıyla yerin
denetlemesi sağlanacaktır.
Madde 6- Yukarıda 1 - 5' nci maddelerde belirtilen tedbirler hi
hakkında 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 526'ncı maddesine
üzere Cumhuriyet Başsavcılığına tevdi edilecektir.
Madde 7- Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 8- Bu Kararı İstanbul Va,;si yürütür.

Uygulama Planı ve Talimatı
(2000/1 Sayılı Güvenlik Kararı)
H

a. Başlangıç:
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İstanbul Valiliğinin "Sokakta Yaşayan veya Sokakta Çalıştırı
Suretiyle Kamu Esenliğinin Sağlanması İle İlgili Güvenlik K
24145 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe
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Bu kakarın amacı: Taraf olduğumuz Uluslar arası yükümlülük
çocuklarla ilgili öngörmüş olduğu herhangi bir ilke ve kurala
bağlı kalınarak, çağdaş dünyanın benimsemiş olduğu insa
ayrılmaksızm, sosyal hukuk devleti anlayışı içinde kalan çocuk
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Açıkça görülmektedir ki, sokakta yaşayan ve sokakta çal
bulundukları ortam ve gittikçe artan sayıları toplumumuzun bu
bir potansiyel tehdit oluşturmaktadır.
Bu çocuklar metropol bir kent olan İstanbul'umuzun a
merkezlerinde, kavşaklarında, alış veriş merkezlerinde ellerin
bez parçalan ile araba camı silerken veya dilenir vaziyette karş

Burada anlatılmaya çalışılan, sorunun çocukların kendisi
içinde bulundukları her türlü olumsuz koşullardır, Çocuklu
eğitimden dahi faydalanamadan sokakta her türlü fizikse
şekilde çalıştırılan veya bu güç şartlarda yaşamak zorun
beden, ruh ve ahlak gelişimleri ile şahsı güvenlikleri te
yaşayan ve çalıştırılan çocuklar fuhuş, alkollü-uçucu madd
uğrama, hırsızlık, yaralama ve öldürme olayları içine
ilerledikçe içinde bulundukları yasal olmayan olaylar artm
masum görülebilecek yasal olmayan durumlar ileri kî yıllar İ
tehdit oluşturmaktadır.

b -Esaslar:
Valilik kararında belirtilen yerler sürekli olarak denetlenecektir. B
büyük Mülki İdare Amirinin vermiş olduğu yetki belgesine ha
Hizmetler İl Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü, Milli Eğitim İl Müd
Belediyeler Personeli gibi) ile yine kendilerine yetki belgesi v
Mensuplarının İşbirliği ve İşbölümü halinde yürütülecektir. Ne
metninde yer almaktadır.
Muhafaza altına alınması gereken çocuklara genel mevz
davramlacak, öncelikle ikna yoluna gidilecek, çocuğa k
anlatılacaktır. Muhafaza altına alınma ve sonrasında insanlık d
vücut ve ruh sağlığını tehlikeye düşürebilecek davranışlardan öz
Muhafaza altına alınan çocuklar "Çocuk Koruma İstasyonu" na s
Bu istasyonların bulunduğu yerler, ilgili kamu görevlilerine önce

Çocuk Koruma İstasyonları, ilgili güvenlik birimince (Bölgesine
yeterli elemanlar tefrik edilerek veya geçici teşkilatlanm
bulundurulacaktır. Buralar aynı zamanda ilgili güvenlik birimin
çocukla ilgili gerekli yasal işlemleri (hukuki ve idari) yapabilecekl
donatılacaktır. (Başlangıç olarak Eyüp İlçesi Ayvansaray'da ku
tahsis edilmiştir)
Muhafaza altına alınan çocukla ilgili tüm kimlik ve adres bilgile
alındığı İlçe Emniyet Müdürlüğüne derhal bildirilecektir.
Çocuk Koruma İstasyonlarında muhafaza altına alınan çocuklar
sonucu tedaviye ihtiyaçları olduğu belirlenenler (Uçucu madde b
veya ruhsal sorunları olanlar gibi) tedavilerinin yapılabilmesi i
teslim edilecektir. (Bu çocuklar gerektiği takdirde İstasyonl
Müdürlüğü veya Gönüllü Kuruluşlara ait tesislerde barınarak ve ih
sürelerini geçirebileceklerdir)
İl Sağlık Müdürlüğü, bu çocuklann tedavilerinin ne şekilde yür
uygulama talimatı halinde ilgili birim ve görevlilere duyuracak
gerekli mekanizma ve teşkilatlanmayı gerçekleştirecek ve büyü
amacın gerçekleştirilmesi için her türlü imkanını kullanacaktır.

Çocuk Koruma İstasyonlarında hukuki ve idari işlemleri tamaml
Gençlik Merkezlerine sevk edilecektir. (Başlangıç olarak Eyü
kurulmuş olan 200 yatak kapasiteli Merkez bu amaca tahsis edilm
Çocuk ve Gençlik Merkezleri, kendilerine teslim edilen ço
temizlenmesi, giydirilmesi, beslenmesi, barındırılması, oyun
giderilmesi, eğitilmesi dahil maddi ve manevi her türlü i
konusunda idari, mali, sosyal ve kültürel hazırlık, p
gerçekleştireceklerdir.
Bu merkezlerde iç düzen ve disiplin sağlanacak, çocuklara
psikolojik) gözetilerek iyi muamelede bulunulacak, onları
kazandırılması yönünde çaba harcanacaktır. Çocukların eğitimine
özel önem verilecektir. Bu hususlar İl sosyal Hizmetler Müdür
yönlendirilecektir.
Bu merkezlerin korunması, güvenliklerinin sağlanması ve ihtiy
çalışanlarına yardım edilmesi, suç işlenmesinin önlenmesi ile
amaçlarıyla ilgili güvenlik birimince gerekli idari ve hukuk
alınacaktır.

Bu merkezlerde muhafaza altına alınmış çocukların kanuni yakın
kardeş gibi) Merkeze müracaat ederek çocuklarını almak istedikl
edilecektir. Teslimden önce bu kanuni yakınlar Merkezlerde eğ
sorumlulukları öğretilerek çocuklarını kontrol altında tutmaları
hususları ile çocukların fiziki ve psikolojik gelişimlerini
gerçekleştirilmesinin önemi öncelikle anlatılacaktır.
Bu konunun geliştirilmesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü konusu
kullanacak ve gerekli görevlendirmeleri gerçekleştirerek destek s
Çocukların kanuni yakınlarına teslimi belgeli olacak ve tesliml
çocuklarına kanuni sorumluluklarını yerine getirmeleri y
gerçekleştirilecektir.
Valilik karan kapsamında bulunan bir çocuğun, ikinci defa Çocu
muhafaza altına alınması durumunda aynı tutum ve işlemler yin
çocuktan sorumlu kanuni yakınları hakkında yasal adli gerekli
ilgi güvenlik birimince Cumhuriyet Başsavcılıklarına sevk
başlatılacaktır.

Sokakta yaşayan veya çalıştırılan çocuklar ve aileleri; bir sa
(şirkete) veya İlimizde bulunan özel hukuk tüzel kişilerine
hayırseverliği ile tanınmış şahıslara emanet edilecektir.
Bu hamilik (koruyucu-gözetici) halkımızın bu konudaki daya
potansiyel tehlikenin-tehdidin algılanmasının bir göstergesi o
kişilerin korunması milli kültürümüzde ve geleneğimizde zaten m
Bu hamilik; çocuk ve ailesi ile yakın iletişim kurmak, çocuğun ai
takip etmek, çocuğun eğitimini, okula devamını, başarı duru
gelişmesini takip etmek ve doğrudan veya dolaylı olarak çocuk v
ve kültürel açıdan desteklemek ile çocuk yararına önerilerde
kapsayacaktır.
Çocuk ve gençlik Merkezlerinde muhafaza altına alınmış olu
tarafından teslim alınmayan veya sahipsiz kalan çocuklar için ö
bulunması ve çocuğun yukarıdaki yöntemle bunlara teslimi içi
çabaya rağmen çocuk sahipsiz kalırsa Sosyal hizmetler İl Mü
tamamlayarak çocuğun koruma altına 'alınmasını Koroma
sağlayacaktır. Bu şekilde koruma altına alınan çocuklar Ye
Yuvalarına yerleştirilecektir.

Çocuk Koruma İstasyonları veya Çocuk ve Gençlik Merkezlerin
tüm bürokratik işlemler Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce beli
öncelikle sosyal Hizmet Uzmanlarından yararlanılacaktır. Bu
ailelerinin sosyo-ekonomik durumlarının tespitinin yapılması
dosyalarının tanzimi gibi hususlar dikkate alınacaktır. So
başkanlığında bir Koordinasyon ve Değerlendirme komitesi b
değerlendirme yapacak ve çalışmaları yönlendirecektir,

c- Genel Kurallar:
a. Bütün bu çalışmalarda çocuğun yararı eğitim ve gelişmesi temel
b. Tüm kamu kurum ve kuruluşların mevzuatla öngörülmüş ve b
olan görev yetki ve sorumlulukları aynen devam edecektir.
c. Tüm kamu kurum ve kuruluşları ve kamu personeli talep halin
ölçüde ve ellerindeki bütün imkanları seferber ederek iştirak edecek
d. Kolluk küvetleri kendilerine yasalarla verilmiş olan görev ve yetk
konusu Valilik Kararının gereklerini de yerine getireceklerdir.
e. Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Müdürünün yetki ve koordin
noktasında yer alarak en ince ayrıntısına kadar çalışmaların planl
görevli ve sorumludur. Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bu çalışmanı
her imkanını seferber edecektir. İlgili Vali yardımcısı ve İlçe Kaym
takip ederek herhangi bir aksaklığa sebep olamadan yür
denetleyecektir.
f. Çalışmalarda kendilerine görev verilen ilgili birimlerin en üst am
ilgili Valilik kararının yürütülmesinden görevli ve sorumlu olacaktır.

g. Gönüllü kuruluşların potansiyel ve enerjileri ile Sosyal Hizm
yapılacak çalışmaların en büyük itici gücünü teşkil edeceğind
sosyal hizmet amaçlı gönüllü kuruluşlarıyla yakın iş bir
yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile İstanbul Çocukları Va
verilecektir.
Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulunda gö
sağlanacaktır.
h. Yazılı ve görsel medyanın çalışmaları desteklemesi amaçla
mutlaka gereklidir. Bu nedenle basınla iş birliği yapılaması
bilgilendirerek desteklerinin alınması yolunda gayret gösterilece
i. Bu uygulama Talimatı
ihtiyaçlara göre geliştirilecektir.
yürütülmesi ve daha iyiye ulaşması için önerilerini bekleme
Müdürlüğüne ulaştırılacaktır.
j. Bu talimat kendilerine görev verilenler için "Görev Emri" ni
talimat beklemeksizin hizmetin yürütülmesi gerekmektedir. Bu ta
adı yazılmış olan Valilik Karan'nın uygulamasını kapsamaktadır.
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İstanbul Valiliğince " Sokakta Yaşayan ve Sokak
Korunması Suretiyle Kamu Esenliğinin Sağlanması İle İlgili Güven
ve 24145 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe girmiş, İs
tarihli Uygulama Plan ve Talimatı ile birlikte görev verilenlerce ko
olarak başlanmıştır. Bu kapsamda sokakta yaşayan v
rehabilitasyonuna yönelik İlk Adım İstasyonları, Çocuk ve Ge
üniteleri oluşturulmuş, sokakta çalışmalar yürüten özel bir ekip k
yönelik olumlu sonuçlar alındığı tespit edilmektedir.
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Sokakta yaşayan ve çalıştırılan çocukların dışında İlim
maruz kalan, beden, ruh ve ahlak gelişimleri ile eğitim olana
zorunda bırakılan çocukların da varlığı yapılan bilimsel
anlaşılmaktadır. Bu çocuklarla ilgili taraf olduğumuz uluslarar
mevzuatımızın çocuklarla ilgili öngörmüş olduğu her ilke ve kura
bağlı kalınarak, çağdaş dünyanın benimsemiş olduğu insa
aynlmaksızın, sosyal hukuk devleti anlayışı içerisinde ve çocuğu
anılan çocukların korunması ve rehabilitasyonuna yönelik
başlatılması zorunluluk arz etmektedir.

Bu kapsamda, ticari cinsel sömürüye maruz kalan kız ço
rehabilitasyonunun sağlanması amacıyla aşağıda belirtilen
çerçevesinde görev verilen birimlerin aynca bir talimat beklem
gerekmektedir;
1- Ticari cinsel sömürüye maruz kafan 18 yaş altı kız çocukl
altına alınması ile çalıştırıldıkları yerlerde denetim görevini yür
yetkilendirilmiş kamu görevlisi ve gönüllülerden oluşacak bir e
görev 2000/1 sayılı Güvenlik Kararı gereğince oluşturulan t
elemanlarınca yerine getirilecektir.
2- Bu ekip tarafından yapılan çalışmaların dışında, mahalline g
mensuplarınca tespiti yapılan ve ticari cinsel sömürüye maru
altı kız çocukları Emniyet Müdürlüğü' ne tespit edilecek, b
Mevzuatın öngördüğü işlemler tamamlandıktan
sonra
rehabilitasyonlarının yapılacağı Çocuk ve Gençlik merkezine te
3- Kurulacak olan Çocuk ve Gençlik Merkezi ilgili Kam
bildirilecek olup, bu Merkezde çocukların beslenme, ba
sorunlarının giderilerek psiko - sosyal açıdan gelişimlerini des
getirilecektir. Bu birim İstanbul İl Sosyal Hizmetler Müdürlü
Toplum Kuruluşları ve gönüllülerin desteği ve işbirliğ
gösterecektir.

4- Bu merkezin ihtiyaç duyacağı güvenlik açısından polis me
açısından doktor ve hemşire, eğitimi açısından öğretmen g
Müdürlüklerce ivedi olarak görevlendirmeler yapılmak suretiyle k
5- Çocuk ve Gençlik Merkezinde çocukların rehabilitasyonları
dönebilecek durumdaki çocukların tespiti ve ailelerine s
dönmelerinin temini için yapılacak olan gerekli inceleme gö
Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce oluşturulacak bir kom
getirilecektir.
6- Çocukların ticari amaçlı cinsel sömürüye maruz kalmasında e
ilgi kolluk güçlerince gerekli idari işlemler konuyla ilgili mevzu
eksiksiz olarak yerine getirilecektir.
7- Çocuk ve Gençlik Merkezlerinin çalışma koşulları, idari yapı
ve programlar, personel ihtiyacı, işleyişe ilişkin esaslar, proj
suretiyle İstanbul İl Sosyal Müdürlüğünce oluşturulacak ve a
örgütlerinin katkı ve desteği sağlanarak, işbirliği içerisinde çalış
8- Çocuk ve Gençlik Merkezi Müdürlüğünce çocuklarla ilgili g
işlemler eksiksiz olarak yerine getirilecek ve bağlı bulund
Müdürlüğüne düzenli olarak bilgi verilecektir.

9- Ticari amaçlı cinsel sömürüye maruz kalan 18 yaş altı k
rehabilitasyonunu gerçekleştirecek olan Merkezin adresi, gizlilik
ilgili yetkililer dışında kimseye verilmeyecektir.
10- Çocuk ve Gençlik Merkezinde koruma altında bulunan çoc
olanların İl Sağlık Müdürlüğünce belirlenecek sağlık kuruluşla
gerçekleştirilecek ve bu uygulamadan bizzat İl Sağlık Müdürlüğü s
11- Merkezde kalan çocuklarla ilgili akademik amaçlı araştırma v
kişi ve kuruluşlara Valiliğimizin onayı alındıktan sonra araştırma y
12- Bu Ek Talimatta hüküm bulunmayan hallerde, 2000/1 sayılı G
Talimatı hükümlerine uyulacaktır.
13- 04.09.2000 tarihli Uygulama Planı ve Talimatı ile bu Ek T
kendilerine görev verilen tüm kuruluşların koordinasyonu ilgili
sağlanacaktır.
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Ailelerine İlişkin Sosyo-Demografik
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Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 829)

SOKAKTA YAŞAYAN ÇOCU
AİLELERİNE İLİŞKİ
SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZE

Sosyo-demografik verilerin elde edilmesinde, bu ç
Çocuk ve Gençlik Merkezlerinde 1998 - 2004 yıllan arasın
hizmetlerinden yararianan 2655 çocukla yapılan ön görü
çıkan bilgilerden yararlanılmıştır.

SOKAKTA YAŞAYAN ÇOCUKLARIN AİLE YA
s'
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PARÇALANMIŞ

Tablo dikkate alındığında çocukların sokağı
parçalanmasının önemli bir etkisi olduğu görülmektedir.

AİLELERİN PARÇALANMA NEDENİ (

OLUM

BOŞANMA

Tablo dikkate alındığında boşanmış aile çocukla
tercih ettiği görülmektedir.

AİLELERİN İKAMET ETTİĞİ YER
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0,0

Tabloya göre çocukların ailelerinin %37,8'
%19,4'ü Anadolu Yakasında, %42,7'si İstanbul
Avrupa Yakasında: Büyükçekmece, Kanarya,
Sultançiftliği, Arnavutköy; Anadolu Yakasında: Pen
Sahra; İstanbul dışında ise yoğunluk Gebze de olma
bir çok ilinde ikamet etmektedirler.

S O K A K T A YAŞAYAN Ç O C U K L A R I N A İ L E L E R İ N İ
B Ö L G E L E R (%)

Tabloda görüldüğü gibi göç edilen bölgelerde
Güneydoğu Anadolu, %27 ile Doğu Anadolu ve %17.2
almıştır. Marmara bölgesinin büyük bir çoğunluğunu doğ
ailesi yoğunlukla Gebze'de oturan çocukların oluşturduğu g
Tabloda istatistikleri verilmiş olan inceleme, ailesi
1260 çocuğun şahsi dosyaları ve görüşme formları
yapılmıştır.

SOKAĞA Ç I K M A YAŞI (%)
40,3
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YAŞ
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13-15
YAŞ
ARASI

16-18
YAŞ
ARASI

1

Tablodaki veriler incelendiğinde 9 yaş ve Altı ol
(%10,5), 10-12 yaş aralığında olan çocukların oranı (%28
olan çocukların oranı (%40,3), 16-18 Yaş aralığında olan
(%20,1), 18 Yaş Üstü olan çocukların oranı (%0,6)
Sokakta yaşayan çocukların çoğunluğu 13-15 Yaş
Nitekim bu alanda yapılan çalışmalarda da benzer so
bilinmektedir.

SOKAKTA YAŞAYAN ÇOCUKLARIN SOKAĞA ÇIKMA

Tabloda ortaya konmuş olan istatistikler dikkate
sokakta yaşamayı tercih etmesinde Aile İçi Şiddetin (%20
(%20J), Zorla Çalıştırılmanın fli17t1) ve Aile Parçalan
olduğu görülmektedir.

ÇOCUKLARIN EĞİTİM DURUMU (%
_.39,7

Tablo incelendiğinde çocukların %59,8'inin okulu ara sını
eğitime hiç başlamadığı görülmektedir. Sokakta yaşamayı tercih e
bağlantı, yapılacak çalışmalarda mutlaka göz önüne alınması gerek
çıkmıştır.
Ayrıca %39J gibi büyük bir oranla çocukların ilkokul ara s
alındığında, çocukların okulda tutulmasını, eğitime devam etme
önem verilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

ÇOCUKLARIN MADDE KULLANIM DURU
6
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35,3

EVET

HAYIR

Tabloda görüldüğü gibi Sokakta Yaşayan Çocuklard
oranı %35,3 iken kullanmayanlarının oranı %64J olarak
kullanmayan çocukların oranı göz önünde bulundurulduğ
her çocuğun sanıldığının aksine madde kullanmadığı a
yaşayan çocukların çoğunluğunun kullanıyor olması ned
dikkate alınmamıştır.

KULLANILAN MADDE TURU (%)
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ıllt
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TİNER

BALLY

UYUŞTURUC
HAP

Tabloda görüldüğü üzere madde kullanan
çoğunluğunun uçucu madde olarak tiner kullandığı an
bally'nin tercih edilmesinin en önemli sebebi ucuz ve
olmasıdır. Uyuşturucu ve hap olarak da yoğunlukla esra
bulabildikleri haplar kullanılmaktadır.

SİGARA KULLANIM DURUMU (%
75,3

EVET

HAYIR

Tabloda belirtilen oranlar göz önünde bulunduruldu
çocukların %75,3'ünün sigara kullandığı, %24.7'sinin
görülmüştün

SOKAKTA YAŞAYAN ÇOCUKLARIN MERKEZLER
(%)

Tabloda belirtilen oranlar göz önünde bulunduruldu
çocukların Merkezlere giriş şekli %51,2'sinin Sokak çalı
%41'İnin Emniyet Birimleri tarafından, ile kuruluşlara geld

SOKAKTA YAŞAYAN ÇOCUKLARIN C
DAĞILIMI (%)
/
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mmt
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Tabloda ortaya konan istatistikler incelendiğin
çocukların %92,6 gibi büyük bir çoğunluğunu erkek
görülmektedir.
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Sayın «.Öner ERGENÇ
S i i r t Milletvekili
193S dokumlu Ümer Faruk Aydogan acında b i r o^lum bulunmaktaöı :•
Oğlum 1 ve 5 yasanda iken Menenjit h a s t a l ı s ı gsgirdi.Qgiu.Tiu üzel okul
koyduğum halde Ortaokul 2.sınıftan sonra okulu b ı r a k t ı , ç e ş i t l i meslek
guruplarına koyduğum halde bir meslek tutmadı,Bir ara ona c a l l i C î i n e r
koklarken yakaladım, hiç vakit kaybetmeden İ s t a n b u l Bakırköy Ruh ve
Sinir Ksâtalıklsra Hastanesine,İzmir üge üniversitesine,Diyarbakır
Tıp fakültesine,Ankara Dış Kspı Hastanesine,Llazıgı Akıl ve Ruh Hsst a l ı k l s r ı hastanesine ç e ş i t j i Doktorlara ve hastanelerce a r a l ı k l a r l a
y a t ı r ı l d ı ve tedavi edildi,Ancak bu 3alli(îiner)kûklaa53ina yine deva.
etti.ü'n 3on o l a r a k ' t a Amerika'da 32 y ı l P s i k i y a t r i Doktoru olarak gö
rev yapan Prf.Dr.Erol ÜyfiR'bey'e -larraariste bulu:;sn ikâmetgâhına götü;
dura, burada'da ç e ş i t l i tedavi ve muayene3i yapıldı «Ancak oğlum yine
bu kötü alı.jkanlaklarına devam e t t i .Ancak Allah'a şükürler olsun'ki
eski durumuna göre çok çok i y i d i r .
Türkiye'de toplumsal yara olan ve Allah korusun i l e r i d e ksngre:
haline dönüşmesi beklenen bu b a l l i ( î i n e r ) s a t ı ş ı n ı n yasaklanması ve ge
r e k l i önlemlerin almma3ı için.Sayın Cumhurbaşkanı,Başbakan,iieclis Ba
kanı,Sağlık Bakanı • na mektup yazdım,ve Prf .Dr. Sayın Yıldırıcı AKBULCT':
da görüşmelerimiz oldu,
Sayın Suyuğum,televizyon haberlerinde izlediğimiz haberlerde
her gün onlarca olay meydana gelmektedir,bu olayların başında t i n e r v;
b a l l i çeken çocuklar tarafından işlenmektedir.Katta ve hatts ÎSrkeye';
milyarlarca liraya mal olan SAîT? yüzbaşısı yine bu t i n e r c i l e r t a r a f ı n 
dan katledildi .Benim oğlum her zaman benim takibim alnında ve g ö z e t i 
mim altında bulunmaktadır.Ancak bu yola düşen çocukların tedavisi ger
mekte olup,aile bütçeleri müsait olmayan bazı a i l e l e r ise çocuklarına
gerekli tedaviyi yapamadıklarından dolayı bu kötü alışkanlalclarına bi;
türlü engel oiunaaıyor.
Sayıp. Büyüğüm benim oğlum bu yola düşmüşse, bori başka çocuk
l a r bu yola düşme3sin ve snne ve babaların y-'rgği yan.ms33in.3u b a l l i
ve t i n e r s a t ı ş l a r ı kontrol altına alınmadığı t a k t i r d e Allah korusun
Türkiye'nin başına büyük sorun açacaktır.İstanbul'da yapılan bir araş
tırmaya göre 25 bin çocuk bu aiışkenlakları yapmaktadırlar.Ve diğer
i l l e r ' i n araştırmaları göze nünde bulundurulduğu vakit bu rakam ürkütü
cü duruma gelecektir.
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Sayın Büyüğüm bir baba olarak ben'kendi oğluma gerekli tedavi
leri yaptım ve halen devam etmekteyinuCehabı Allah hiç kimseye böyle
bir evlat vermeBsin, fakat ben büyük bir sabır m u * metanet ve mücad
leci bir şekilde yine oğlumun îürk toplumuna kazandın İması ijin ger
l i gayret ve çabayı, sarfetinekteyim.Hatta ve hatta tüm Siirt Halkı be
tanıyan kişiler bana dua etmekte ve sabır dilemektedirler.
Sayın Büyüğüm tekrar tekrar sizlerden rica ediyor ve tekrarlıyorum.Allah korusun bu Balli ve Tiner satışları bil'belge, karşılığın
da belli bir noktada satılmadıktan sonra ve caydırıcı önlem alınmasa;
Türkiye bu sorunla'da mücadele etmeğe başlayacaktır.
Tinerci ve balliciler tarafından işlenen olayları konu alan
gazete kupürlerinin fotokopilerini sizlere gönderiyorum.
tlütfen toplumsal yara olan bu uçucu madde konusuna eğilin
bir.yetkili olarak gerekli düzenlemelerin yapılması için T.B.M.M.Bin?
•teklif verilmesi i l e birlikte bu kötü alışkanlıkların bilhassa balli
ve tiner satışlarının yasaklanması için gerekli önlemlerin alınması
hususunda en derin saygılarımı sunar ellerinizden öpüyorum.
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Dönem : 22

Yasama Yılı: 2

T.B.M.M.

(S. Sayısı: 580)

Antalya Milletvekili Osman Özcan ve 10 Milletvekilinin;
Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan
Gündeme Alınma Önergesi (2/112)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
8.4.2003 tarih ve 78 sayı ile vermiş bulunduğum 2/112 esas numaralı Siyasî Partiler Kanunun
da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifim, 45 gün süresi içinde Anayasa Komisyonunda
görüşülmemiştir. İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan gündeme alınması için gereğini arz
ederim.
Saygılarımla.

21.4.2004
Osman Özcan
Antalya
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifimiz ve Gerekçesi
ilişikte sunulmuştur.
Gereğini arz ederiz.
Saygılarımızla.
Hüseyin Ekmekçioğlu
Osman Özcan
Antalya
Antalya
Feridun Baloğlu
Osman Kaptan
Antalya
Antalya
Atila Emek
Ramazan Kerim Özkan
Antalya
Burdur
Muharrem Eskiyapan
Kayseri
GEREKÇE

Osman Coşkunoğlu
Uşak
Nail Kamacı
Antalya
Mustafa Gazalcı
Denizli
Tuncay Ercenk
Antalya

1. Ülkemiz ekonomik açıdan bunalımlı bir dönemden geçmektedir. IMF ile yapılan stand-by
anlaşmasına dayalı olarak uygulamaya konulan ekonomik program kaynak sıkıntısına bağlı,
ekonomik ve malî problemlere çözüm üretmede yeterince başarılı olamamıştır. İç ve dış borçlar, ül
keyi dış yardımlara bağımlı hale getirmiştir. Böyle sıkıntılı bir ekonomik ve malî duruma sahip, par
tileşme olgusunun tam olarak yerleşemediği ülkemizde, bu şekilde kurulan siyasî partilere, yapılan
hazine yardımının yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.
2. Bölgesinde veya partisinde sorunu olan "küskünler" gibi, gelecek seçimlerde seçilme şansı
olmayan milletvekilleri, devlet yardımından yararlanabilmek için, seçimlerden önce yeni parti kur
maktadırlar. Devletçe, siyasî partilere yapılan yardımı düzenleyen yasanın çekiciliği de, milletvekil
lerini yeni parti kurmaya özendirmektedir.
3. İptalini istediğimiz geçici madde, halkımız üzerinde olumsuz bir etki bıraktığı ve bu neden
den dolayı, Meclisin itibarına gölge düşürdüğü, daha önceki dönemlerde de sık sık gündeme getiril
diği halde herhangi bir düzeltme yoluna gidilmediği görülmüştür.

—2—
ANTALYA MİLLETVEKİLİ OSMAN ÖZCAN VE 10 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ
SİYASÎ PARTİLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA
KANUN TEKLİFİ
MADDE 1. - 22.4.1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun Geçici 16 ncı maddesi
yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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