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A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 8:16 
1.- Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, Boğazevci Beldesinin 

orman bölgesi kapsamına alınması sonucunda ortaya çıkan sıkıntılara; es
nafın, kredi faizleri ile Bağ-Kur primlerinin yüksek oluşundan dolayı kar
şılaştıkları sorunlara ilişkin gündemdışı konuşması 8:10 

2.- Konya Milletvekili Remzi Çetin'in, Kıbrıs'taki son siyasî gelişmeler 
ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki ekonomik ilerlemelere ilişkin 
gündemdışı konuşması 10:12 

3.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu'nun, Sarımsaklı 
Tohum Üretme Çiftliğinin özelleştirme kapsamına alınarak faaliyetinin dur
durulması sonucunda ortaya çıkan olumsuzluklara ilişkin gündemdışı 
konuşması ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in 
cevabı 12:16 
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V.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLAR
DAN GELEN DİĞER İŞLER 16, 25, 99 

1.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu (3/879) (S. Sayısı: 1169) 16:17 

2.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu (3/899) (S. Sayısı: 1170) 17:18 

3.- Ordu Milletvekilleri Eyüp Fatsa ile Enver Yılmaz'm yasama 
dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon 
Raporları (3/914) (S. Sayısı: 1171) 18:20 

4.- Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kinay ve 39 milletvekilinin, 
geleneksel Türk el sanatları üretici ve sanatkârlarının sorunlarının araş
tırılarak, el sanatlarının geliştirilmesi, korunması ve gelecek kuşaklara ak
tarılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi ve Meclis Araştırması Komisyonu 
Raporu (10/128) (S. Sayısı: 1006) 25:51 

5.- Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 23 milletvekili, Adana Millet
vekili N. Gaye Erbatur ve 68 milletvekili, Gaziantep Milletvekili Fatma 
Şahin ve 46 milletvekili, İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 28 millet
vekili ile İstanbul Milletvekili Güldal Okuducu ve 27 milletvekilinin, töre 
ve namus cinayetleri ile kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin sebep
lerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri ve Meclis Araştırması 
Komisyonu Raporu (10/148, 182, 187, 284, 285) (S. Sayısı: 1140) 52:97, 99:105 

VI.- ÖNERİLER 20 
A) SİYASÎ PARTİ GRUP ÖNERİLERİ 20:25 
1.-(10/233) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin öngörüş-

mesinin, Genel Kurulun 1.6.2006 Perşembe günkü birleşiminde yapıl
masına ilişkin CHP Grup önerisi 20:25 

VII.- AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞ
MALAR 98 

1.- İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Gaziantep Milletvekili Fat
ma Şahin'in, konuşmasında, Genel Başkanlarına ve Partisine sataşması 
nedeniyle konuşması 98:99 

VIII.- SORULAR VE CEVAPLAR 106 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 106:150 
1.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, televizyon yayınlarına ve 

eğitici programlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Beşir 
ATALAY'ın cevabı (7/13717) 106:108 

2.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, TRT'nin bandrol 
geliri tahsilatına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı 
(7/13755) 109:116 
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3.- Tunceli Milletvekili V. Sinan YERLİKAYA'mn, TRT Genel Müdür 
Vekilinin uygulamalarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın 
cevabı (7/13756) 117:120 

4.- Osmaniye Milletvekili Necati UZDİL'in, yerfıstığı ithaline, 
- Mersin Milletvekili Ersoy BULUT'un, Erdemli Alata Bahçe Kültür

leri Araştırma Enstitüsüne, 
- Balıkesir Milletvekili Orhan SÜR'ün, Atatürk Orman Çiftliğine 

dökülen hafriyat toprağına, 
- Ordu Milletvekili Kâzım TÜRKMEN'in, petekli bal üreticisinin teş

vik edilmesine ve arıcılıkla ilgili düzenleme çalışmalarına, 
- Hatay Milletvekili Gökhan DURGUN'un, 2003'ten itibaren Hatay'da 

yapılan ihalelere, 
- Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER'in, tarım sektörünün sorun

larına, 
- Muğla Milletvekili Gürol ERGİN'in, sınır ticaretiyle girişine izin 

verilen tarım ürünlerine, bazı kaçak ürünlere ve alternatif ürün projesine, 
- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, Adana'daki kaçak et 

denetimine, 
- Manisa Milletvekili Ufuk ÖZKAN'ın, özelleştirilecek şeker fab

rikalarına, şeker üretimine ve kaçakçılığına, 
İlişkin sorulan ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in 

cevabı (7/13816,13817,13818,13819,13820,13821,13822,13823,13824) 121:138 
5.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, TRT'de bir yönetim 

kurulu üyesinin yakını personelin kayırıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı (7/13873) 139:141 

6.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, TRT lojmanlarının 
yönetim kurulu üyelerine tahsisine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Beşir 
ATALAY'ın cevabı (7/13874) 142:143 

7.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN'in, TRT-3 yayınlarının 
Digiturk'ten kaldırılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Beşir 
ATALAY'ın cevabı (7/13875) 144:146 

8.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat YÜCESAN'ın, 6.5.2006 
tarihinde TRT yayınlarında meydana gelen kesintiye ilişkin sorusu ve Dev
let Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı (7/14224) 147:148 

9.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, basın müşavirliğine 
yapılan atamalara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in 
cevabı (7/14277) 149:150 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak altı oturum yaptı. 

Birinci, İkinci, Üçüncü, Dördüncü ve Beşinci Oturumlar 
Antalya Milletvekili Nail Kamacı, Antalya Lara Kumul Kent Parkın bazı bölümlerinin inşaat 

alanı olarak kullanıma açılması amacıyla özel firmalara ihaleye çıkarılmasından dolayı duyulan en
dişelere ilişkin gündemdışı bir konuşma yaptı; Antalya Milletvekilleri Burhan Kılıç ve Feridun Fik
ret Baloğlu da aynı konuda kişisel görüşlerini açıkladı. 

Düzce Milletvekili Yaşar Yakış, Türkiye'nin Avrupa Birliğine katılım süreciyle ilgili gelişmeler 
ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Heyeti olarak Portekiz ve İspanya'ya yaptıkları ziyaretlerdeki 
izlenimlerine, 

Yozgat Milletvekili Emin Koç, bölgedeki çiftçilere doğrudan gelir desteği yapılmamış ol
masından dolayı karşılaşılan sıkıntılara, 

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar. 
Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kısmının 

292 nci sırasında yer alan (10/354) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin öngörüşmesinin 
Genel Kurulun 31.5.2006 Çarşamba günkü birleşimde yapılmasına ilişkin CHP Grubu önerisinin, 
yapılan görüşmelerden sonra, kabul edilmediği açıklandı. 

Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin, Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, konuşmasında, şahsına 
sataştığı iddiasıyla bir açıklamada bulundu. 

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 alman maddelere ilişkin komisyon 
raporu henüz gelmediğinden; 

2 nci sırasında bulunan, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin (1/1030) (S. Sayısı: 904), 
3 üncü sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 

Arasında Yayılmanın Önlenmesi Amaçlarına Yönelik Yardım Sağlanmasının Kolaylaştırılması İçin İşbir
liğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/1115) (S. Sayısı: 1147), 

Kanun Tasarılarının görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulun
madığından, 

Ertelendi. 
4 üncü sırasında bulunan ve İçtüzüğün 91 inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel 

kanun olarak bölümler halinde görüşülmesi kararlaştınlmiş bulunan, Cumhurbaşkanınca bir kez 
daha görüşülmek üzere geri gönderilen, 19.4.2006 Tarihli ve 5489 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanununun (1/1206) (S. Sayısı: 1189), görüşmeleri tamamlanarak, 

5 inci sırasında bulunan, Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle 
Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının (1/1201) (S. 
Sayısı: 1191), görüşmelerini müteakiben, 

Kabul edilip kanunlaştıkları açıklandı. 
6 nci sırasında bulunan, İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerini Korumaya Dair Sözleşmenin 

Oluşturduğu Denetim Mekanizmasının Değiştirilmesine İlişkin 14 Nolu Protokolün Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının (1/1022) (S. Sayısı: 1007), tümü üzerindeki 
görüşmeler tamamlanarak maddelerine geçilmesi kabul edildi. 
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Saat 23.30'da toplanmak üzere, Beşinci Oturuma 23.28'de son verildi. 
Ali Dinçer 

Başkanvekili 
Ahmet Küçük Harun Tüfekçi 

Çanakkale Konya 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

Altıncı Oturum 
TBMM Genel Kurulu saat 23.33'te açıldı. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 
6 ncı sırasında bulunan, İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerini Korumaya Dair Sözleşmenin 

Oluşturduğu Denetim Mekanizmasının Değiştirilmesine İlişkin 14 Nolu Protokolün Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının (1/1022) (S. Sayısı: 1007), görüşmelerine 
devam olunarak; 

7 nci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının (1/1093) (S. Sayısı: 1126), 

8 inci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek Arasında Gelir ve Servet 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının (1/1103) (S. Sayısı: 1127), 

9 uncu sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti ile Portekiz Cumhuriyeti arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma 
Anlaşması ve Eki Protokolün (1/1175) (S. Sayısı:1158), 

10 uncu sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda 
Programı Arasındaki Temel Anlaşmaya Ekin (1/1114) (S. Sayısı: 1091), 

11 inci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın (1/1064) (S. Sayısı: 1034), 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarılarının, görüşmelerini müteakiben; 
Elektronik cihazla yapılan açıkoylamalardan sonra, kabul edilip kanunlaştıkları açıklandı. 
1 Haziran 2006 Perşembe günü, alınan karar gereğince saat 14.00'te toplanmak üzere, bir

leşime 00.36'da son verildi. 
Sadık Yakut 

Başkanvekili 
Harun Tüfekçi Ahmet Küçük 

Konya Çanakkale 
Kâtip Üye Kâtip Üye 



TBMM B: 110 1 .6 .2006 O: 1 

No.: 153 
II. - GELEN KÂĞITLAR 
1 Haziran 2006 Perşembe 

Tasarılar 
1.- Petrol Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/1215) (Adalet; 

İçişleri; Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyon
larına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2006) 

2.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı (1/1216) (Plan ve Bütçe ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 29.5.2006) 

3.- Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı (1/1217) (Millî Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 30.5.2006) 

Teklifler 
1.- Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül'ün; Hususi Hastaneler Kanunu ile Sağlık Hizmetleri 

Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/808) (Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal îşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.5.2006) 

2.- Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin'in; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi (2/809) (Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 29.5.2006) 

3.- Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan'ın; Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi (2/810) (Millî Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 30.5.2006) 

4.- Düzce Milletvekili Yaşar Yakış ve 3 Milletvekilinin; Avrupa Birliği İşleri Komisyonu 
Kuruluş Kanunu Teklifi (2/811) (Avrupa Birliği Uyum; Plan ve Bütçe ile Anayasa Komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 31.5.2006) 

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş ve 9 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanunu Teklifi (2/812) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; İçişleri ile Plan ve 
Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.5.2006) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.04 

1 Haziran 2006 Perşembe 
BAŞKAN: Başkanvekili Ali DİNÇER 

KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKÇİ (Konya), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 110 uncu Birleşimini açıyorum. 
III. - YOKLAMA 

BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağız. 
Yoklama için 5 dakika süre vereceğim. Sayın milletvekillerinin, oy düğmelerine basarak salon

da bulunduklarını bildirmelerini; bu süre içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin, 
salonda hazır bulunan teknik personelden yardım istemelerini; buna rağmen sisteme giremeyen 
üyelerin ise, yoklama pusulalarını görevli personel aracılığıyla, 5 dakikalık süre içerisinde Başkan
lığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Toplantı yetersayısı yoktur; 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 14.12 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.26 

BAŞKAN: Başkanvekili Ali DİNÇER 
KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKÇİ (Konya), Bayram ÖZÇELİK (Burdur) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 110 uncu Birleşiminin 
İkinci Oturumunu açıyorum. 

III.- YOKLAMA 
BAŞKAN - Açılışta yapılan yoklamada toplantı yetersayısı bulunamamıştı. Şimdi, yoklama iş

lemini tekrar başlatacağım. 
Yoklama için 5 dakika süre veriyorum. Sayın milletvekillerinin, oy düğmelerine basarak salon

da bulunduklarını bildirmelerini; bu süre içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin, 
salonda hazır bulunan teknik personelden yardım istemelerini; buna rağmen sisteme giremeyen 
üyelerin ise, yoklama pusulalarını görevli personel aracılığıyla, 5 dakikalık süre içerisinde Başkan
lığa ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündemdışı söz vereceğim. 
Gündemdışı ilk söz, esnafın sorunları hakkında söz isteyen, ahiliğin merkezi Ahi Evran'm, 

Cacabey'in, Aşık Paşa'nın memleketi Kırşehir'in Milletvekili Hüseyin Bayındır'a aittir. 
Buyurun Saym Bayındır. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika. 

IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
/.- Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, Boğazevci Beldesinin orman bölgesi kapsamına 

alınması sonucunda ortaya çıkan sıkıntılara; esnafın, kredi faizleri ile Bağ-Kur primlerinin yüksek 
oluşundan dolayı karşılaştıkları sorunlara ilişkin gündemdışı konuşması 

HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; öncelikle Yüce 
Heyetinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

Konuşmama başlamadan önce, geçen hafta bir dizi ziyarette bulunduğum Çiçekdağı ve Ak-
çakent bölgesindeki yoksulluğa dikkatinizi çekerek, Boğazevci Beldemizin beldeye özgü sorun
larını sizlerle paylaşmak istiyorum. Orman Bakanının da, bu beldeyle ilgili dikkatini çekmek is
tiyorum. 

Boğazevci'de, bu beldemizde tarla yok, mera yok, tek başına geçim kaynağı olan hayvancılığı 
var. Onu da, beldeyi orman kapsamına aldırarak, vatandaşı açlığa mahkûm etmişsiniz. Yoksulluk 
yetmiyormuş gibi, ormanla ilgili kesilen cezalar ve verilen hapis kararları da Boğazevcili yurttaş
larımızın çığlığı ve feryadı olmuştur. 

Aynı zamanda, yıllardır çözüm bulunamayan Boğazevci Göletinin de derhal faaliyete geçiril
mesi şarttır, esastır. 

Hemen Boğazevci'nin yanındaki Kilimli Köyümüzden de feryatlar yükseliyor ve onların da 
ricası, diyorlar ki Sayın Tarım Bakanına "Sayın Tarım Bakanı, duyuyoruz İsrail'desin, duyuyoruz 
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Almanya'dasın, bari bir de Türkiye'ye gel de doğrudan 2005 yılı gelir desteğimizi ver" diyor ve ay
nı zamanda, bugün, Hatay'da, Adana'da hububat mevsimi başladı; ama, henüz taban fiyattan haber 
yok, "taban fiyatını Sayın Bakan açıklasın" diyorlar; ben de Sayın Bakana buradan sesleniyorum. 

Sanayi Bakanımızın da dikkatini çekmek istiyorum: Kırşehir'deki Şeker Fabrikasını kapatmak
tan, peşkeş çekmekten vazgeçin. Petlas'ı sattınız, çalışanları mağdur ettiniz, şimdi de şekere tuz 
katıyorsunuz Kırşehir'de. Kırşehir Şeker Fabrikasını satmayı aklınızdan çıkarın; sattırmayacak Kır
şehir halkı, Kırşehir işçisi; bunu da bilin. 

Gelelim, özelinde Kırşehir'in, genelinde de Türk esnafının içinde bulunduğu koşullara. Ülkenin 
ekonomik ve sosyal yapısında esnaflarımızın vazgeçilmez bir yeri ve önemi vardır. Esnaf ve sanat
kârların ülke ekonomisi içinde hak ettiği yeri almalarını sağlamak, onların var olan tüm sorunlarının 
çözümüyle mümkün olacaktır. 

İşletme sayısı, istihdam içindeki payı, üretim düzeyi ve yaratılan katmadeğer bakımından es
naf ve sanatkârlar, sosyoekonomik dengelerin kurulmasında, tarımsal ve sınaî ürünlerin tüketiciye 
ulaştırılmasında, tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizin de ekonomik ve sosyal yapısında önemli rol 
oynamaktadırlar. 

Bugün, kayıtdışı ve seyyar çalışan esnafın kayıt altına alınamayışı, bununla birlikte, vergi, 
Bağ-Kur primlerinin ve uygulanan kredi faiz oranlarının çok yüksek olması, esnaf ve sanatkârların 
önde gelen sorunları arasında yer almaktadır. 

Yürürlükte olan vergi sistemi esnaf ve sanatkârlara ağır bir yük getirmektedir. Bu nedenle, 
mevcut vergi sistemi yeniden gözden geçirilerek, tüm işyeri kiralarının kira stopajları yüzde 22'den 
yüzde 10'lara düşürülmeli, çek defterinden alınan harçlar kaldırılmalıdır. Gerekli vergisel teşvikler 
sağlanarak, esnafın üzerindeki istihdam maliyeti aşağıya çekilmelidir. Sektör aleyhine olan rekabet 
dengesizliği de ortadan kaldırılmalıdır. 

Çalışanların yüzde 60'mdan fazlasını istihdam eden, katmadeğerin de yüzde 32'sinden fazlasını 
yaratan esnaf ve sanatkârlar, Türkiye'de, maalesef, kredi pastasının da dörtte l'ini ancak alabilmektedir. 

Gerek yatırımlarını gerekse giderlerini, yani, tüm ticarî hayatlarını genelde özsermayeleriyle 
gerçekleştiren esnaf ve sanatkârların, yeterli düzeyde kredi alabilme olanakları bulunmamaktadır. 
Esnaf kefalet kredi kooperatifleri aracılığıyla kullandırılan kredilerin şahıs limitleri 25 000 YTL'den 
50 000 YTL'ye çıkarılmalıdır. 

Kırşehir'de 1 600, Esnaf ve Kredi Kooperatifler Birliğine üye insan var. Dün oradaydım, ev
velsi gün oradaydım, inanın buna, en az 1 400 tanesinin dükkânını açacak hali de kalmamış, der
manı da kalmamış; bunu da, bilgilerinize sunmak isterim. 

2001 yılında enflasyon oranı yüzde 70 iken, kredi kooperatiflerinde esnafa kullandırılan faiz 
oranı yüzde 50'lerdeydi; yani, enflasyon daha yukarıda olmasına rağmen, kredi faizleri daha 
aşağıdaydı. Şimdi yüzde 8 olmasına rağmen, kredi faizleri yüzde 15'lerde. Dikkatinizi, yine, bu 
konuda da çekmek istiyorum ve esnafın içinde bulunduğu durumu da gözler önüne sererek, onların 
bu yoksulluğuna, onların bu feryadına aracılık etmek istiyorum, dile getirmek istiyorum; tabiî, 
duyacak, dinleyecek kulak varsa, bu işleri yapacak yürek varsa; AKP'lilere söylüyorum. (CHP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Uzakdoğu ülkelerinden kalite ve standartlara uygun olmayan binbir çeşit ürün ülkemize getiril
mektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Toparlayın Sayın Bayındır. 
HÜSEYİN BAYINDIR (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan. 
Bu ürünler piyasada istediği gibi yer almakta, ondan dolayı, hem esnafımız hem de tüketici hal

kımız mağdur edilmektedir. Milyonlarca dövizimizin yurt dışına çıkmasına sebep olan bu ürünlerin 
yurt dışından girişine izin verilmemelidir. 
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Esnafım siftahsız dükkân kapatıyor. Bu basit bir cümle değildir. Esnaf kendi evine ekmek 
götüremiyor. Esnaf, geçindirmekle yükümlü olduğu çocuklarına, eşine bakmaktan acze düşmüş 
durumda. Esnafın Kırşehir'de kepengi kapandı, esnafın, Türkiye'de dizlerinin, ayaklarının üzerinde 
duracak dermanı kalmamıştır; bunu da bilgilerinize sunarım. 

Ben, buradan, sözlerimi çok fazla uzatmadan, Bağ-Kur primleri çok yüksektir diyorum. Bağ-
Kur primlerinden dolayı, çek ve senetlerinden dolayı, bunları ödeyemediğinden dolayı esnafımız 
zordadır, cezaevlerine düşmektedir. Sizden bir ricam var; Sayın Adalet Bakanını da göreve 
çağırıyorum buradan. Sayın Adalet Bakanı, anlaşıldı, AKP İktidarı esnafa dışarıda destek ver
meyecek. Onların ayakta tutunmalarına, ayakta kalmalarına olanak bırakmıyorsunuz; cezaevlerine 
düşürdünüz esnafı; hiç değilse, cezaevinde bir esnaf koğuşu kurun da, tefrişini de biz yapalım. 

BAŞKAN - Toparlayın lütfen. 
HÜSEYİN BAYINDIR (Devamla) - Hiç değilse orada bari otuz kırk yıllık azılı mahkûmlarla 

esnafımızı yan yana yatırmayın diyorum. 
Esnafların tüm selamı sizlerle beraber olsun; ama, esnafa gidecek yüzünüzün kalmadığını da 

gördüm; dileyen Kırşehir'e gelir, esnafa da gider, halinizi görürsünüz diyor, Yüce Heyetinizi say
gıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN - Gündemdışı ikinci söz, Kıbrıs'taki son gelişmeler hakkında söz isteyen Konya Mil
letvekili Remzi Çetin'e aittir. 

Buyurun Sayın Çetin. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
2.- Konya Milletvekili Remzi Çetin'in, Kıbrıs'taki son siyasî gelişmeler ile Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyetindeki ekonomik ilerlemelere ilişkin gündemdışı konuşması 
REMZİ ÇETİN (Konya) - Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; Doğu Akdeniz'e 

açılan kapımız olan Kıbrıs, her açıdan hayatî öneme sahip bir adadır. Geride kalan çeşitli tarihî 
gelişmelerden sonra bugünkü duruma gelinmiştir. 

Sayın Başbakanımız ve Dışişleri Bakanımızın yüksek gayretleri sonucu kayda değer kazanım
lar elde edilmiştir. 24 Nisan 2004'te eşzamanlı yapılan Arınan Planı referandumunu, Rumlar, kahir 
ekseriyetle reddetmişlerdir. Barış temelinde hareket eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, önemli 
bir çoğunlukla planı kabul etmiştir. Böylece, bütün dünya, Rum propagandasının aksine, anlaşmaz 
tarafın Rumlar olduğunu açık seçik görmüştür. Ayrıca, referandumun akabinde uluslararası camiada 
şu müspet gelişmeler cereyan etmiştir: 

Arınan, uluslararası camiaya "izolasyonları kaldırın" çağrısı yapmıştır. Güvenlik Konseyi 
henüz bir karar almamıştır. AB Konseyi de izolasyonların kaldırılması yönünde komisyona görev 
vermiştir. Yeşil Hat Tüzüğü çıkmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Devleti adamları uluslararası her zemin
de siyasî eşdeğerlik çerçevesinde kabul görmeye başlamışlardır. 

Amerika Birleşik Devletleri yönetimi de ciddî adımlar atmıştır. Bir Kongre heyeti KKTC'yi 
ziyaret etmiştir. KKTC'de büyükelçilik şartlan iyileştirilmiştir. Vize kolaylığı getirilmiştir. Sayın 
Powell ve Rice, Sayın Talat'la görüşmüştür. 

İslam Konferansı Örgütü, Kıbrıs Türk Devleti isimlendirmesini kabul etmiştir, izolasyonlara 
son verilmesi çağrısını yinelemiştir. Sierra Leone Dışişleri Bakanı, Oman ticaret heyeti, bir Kazak 
spor kafilesi, Kırgız meclis heyeti doğrudan ziyaret gerçekleştirmişlerdir. Kuzey Kıbrıs Türk Cum
huriyeti uçağı Pakistan'a ve Azerbaycan'a gitmiştir. Bunlara benzer pek çok müspet gelişmeler ol
muş ve olmaya devam etmektedir. 

Ekonomik alanda da ciddî iyileştirmeler görülmektedir. Büyüme hızı 2002'de yüzde 7'yken, 
2005'te yüzde 11 seviyesine çıkmıştır. Kişi başına millî gelir 2001'de 4 300 dolar iken, 2005'te 11 000 
dolar seviyesine yaklaşmıştır. Sanayi, tarım ve hizmetler sektöründe ciddî artışlar söz konusudur. 
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Dışticaret hacmi 1 milyar dolan geçmiştir. Turizmdeki yatak sayısı 12 000 olup, üç yıl içinde 20 000'e çık
ması hedeflenmiştir. Üniversitelerde 42 000 öğrenci okumaktadır. İnşaat sektöründe de yüzde 30'u aşan 
büyüme söz konusudur. Araç, telefon ve beyaz eşya ürünlerindeki artış son derece kayda değerdir. 

Kıbrıs Türk Devletinde refaha, barışa, huzura yönelik bu gelişmeler kaydedilirken, Rum 
tarafında oldukça farklı bir durum söz konusudur. Kıbrıs Rum tarafında 21 Mayıs 2006 tarihinde 
yapılan genel seçimlerde, Kıbns meselesinin çözümünü reddedenler galip çıkmıştır. Anketlerde 18-
25 yaş arası Rumların Türklerle yaşamayı reddettikleri görülmektedir. 

Rumların Birleşmiş Milletler çerçevesinde bir çözüme yanaşmayacakları ve Türklerle eşitlik 
temelinde yetki paylaşımına gitme niyetinde olmadıkları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Tür
kiye tarafından önemle ele alınmalıdır. 

Rumlar, 1 Nisan 1955'te EOKA terör örgütünü kurmuşlardır. Bu örgüt Ada'da sayısız katliam
lar yapmıştır. Rumlar, 2005'i EOKA yılı ilan etmişlerdir. Tasos Papadopulos'a ve diğer EOKA'cılara 
onur madalyası verilmiştir. Makarios "Ada'da bir tek Türk kalmaymcaya kadar EOKA'nın görevi 
bitmiş sayılmaz" diyerek, niyetlerini açıklamıştır. 

Nitekim, 1974 yılı ağustos ayına kadar Ayvasıl, Geçitkale, Muratağa, Atlılar, Taşkent gibi Türk 
yerleşim yerlerinde toplu katliamlar gerçekleştirilir. Bu soykırım tarihe kara bir leke olarak geçmiştir. 

Bugünlerde Limasol yakınlarında Palodya Köyünde bir EOKA sarayı açma kararı alınmıştır. 
RIK-1 Kanalında halka duyurulmuş, yardım toplanmaya başlanmıştır. Burada terör örgütü mensup
ları kalacaktır. 

Bu gelişmelerin ışığı altında, Türk Barış Harekâtının ne kadar önemli olduğu ve aradan geçen 
zaman içinde Ada'da var olan barış ve huzurun bu sayede sağlandığı görülmektedir. 

Rumlar, boş durmamaktadırlar. Son yirmibeş yılda 5 milyar Kıbns Lirasını savunma için har
camışlardır. Türkiye'nin ve KKTC'nin, soydaşlarımızı ve millî menfaatlarımızı Rumlann insafına 
terk etmeyeceği kesindir. Rumlar hiçbir zaman iyi niyetli olmamışlardır. 

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Birleşmiş Milletlerin bütün çabalarına destek ver
miştir. 8 Mayıs-31 Temmuz 1975'te, Kurt Waldheim'in gözetiminde nüfus mübadelesi imzalanır. 
Buna göre, Türkler kuzeyde, Rumlar güneyde yerleşir. 1977 ve 1979 yıllarında Birleşmiş Milletler 
himayesinde iki önemli anlaşma imzalanır. Buna göre, iki kesimlilik önşart olarak belirtilir. 1990'h 
yıllarda Butros Gali Fikirler Dizisi gündeme gelir; fakat, Rumlarca reddedilir. Beş kez revize edilen 
Annan Planının da reddi hepimizin malumudur. Rum Yönetimi Enosis'i kafasından bir türlü 
çıkaramamıştır. Rum lider, Eylül 2005'te Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, bütün dünyanın 
gözünün içine baka baka "osmosis"den bahsedebilmiştir; yani, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini 
zaman içinde Rum yönetimi içinde eriteceklerini söylemiştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
NURETTİN SÖZEN (Sivas) - Remzi Bey, ek sözleşmeden de bahsedin lütfen. 
BAŞKAN - Toparlayalım lütfen. 
Müdahale etmeyin. 
REMZİ ÇETİN (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Fransız gazetesinde verdiği bir demeçte de, iki taraf arasında eşitlik temelinde bir ortaklık 

kurulmasını istemediğini açıkça ifade etmiştir. 
Kırk yılı aşan Kıbrıs meselesinde Rumları bu kadar anlaşmaz, katı tutuma iten asıl sebep, 1 

Mayıs 2004'te AB'ye girmeleri olmuştur. Garanti ve İttifak Anlaşmasında yer alan "Türkiye ve 
Yunanistan'ın aynı anda üye olmadığı bir uluslararası organizasyona Kıbrıs taraf olamaz" açık hük
müne rağmen, Rum tarafı AB'ye kabul edilmiştir. Bu, çok vahim siyasî bir hata olmuştur. Aynca, 
uluslararası hukuk da çiğnenmiştir. 
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İzolasyonlar devam ediyor. AB, vermeyi vaat ettiği malî yardımda ciddî tadilatlar yapıyor. Tür
kiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin çok yüksek değerli barış gayretleri hak ettiği şekil
de cevap bulamıyor. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi, AB dönem başkanı ile Rum yönetimi, Maraş'a 
mukabil Magosa Limanının Rum yönetiminde açılmasını teklif etmeyi düşünebiliyor. Bunlar, Tür
kiye'yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini ne zannediyorlar, izah etmek mümkün değil. Böyle, 
her türlü ferasetten yoksun bir teklifi ancak Rum yönetimi yapabilir diye teselli buluyoruz. 

Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk Devletinin kararlı, azimli tavrını sürdüreceğine olan yüksek inan
cımı ifade etmek isterim. 

Zaman zaman basında okuduğumuz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkililerine atfen 
Maraş'la ilgili haberlerin kesinlikle doğru olmayacağına inanıyorum. 

Son günlerde, Papadopulos, birkaç kez Annan'la görüştü; katı ve anlaşmaz tavrında herhangi 
bir değişiklik olmadı. Yunanistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Dora Bakoyani "Annan Planı ölmüştür, 
tarih olmuştur" dedi. Kırk yıldır varlığıyla Ada'da barışı sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında 
haksız nitelendirmeler yapılıyor. Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk Devletinin bu gelişmeleri çok iyi 
değerlendireceğine inanıyoruz. 

Kıbrıs, Türkiye'nin millî davasıdır; herhangi bir şekilde geri adım atılması, anlaşmalardan kay
naklanan hak ve yükümlülüklerinden, Kıbrıs Türk Devletine yönelik tarihî ve ahdî sorumlulukların
dan feragat etmesi söz konusu değildir. Türkiye, bu yöndeki bazı taleplere rağmen, Ada'da tek bir 
askerini dahi çekmemiştir. AK Parti Hükümeti "ne pahasına olursa olsun çözüm" anlayışıyla 
hareket etmemektedir. 

Annan Planının, Türk tarafının yapabileceği fedakârlıkların son noktası olduğunu bilmekten 
duyduğumuz memnuniyeti ifade eder, tekrar, hepinizi saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, teşekkür ederim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Gündemdışı üçüncü söz, Sarımsaklı Tohum Üretme Çiftliğinin özelleştirilmesi 

hakkında söz isteyen Kırklareli Milletvekili Mehmet Kesimoğlu'na aittir. 
Buyurun Sayın Kesimoğlu. (CHP sıralarından alkışlar) 
3.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu'nun, Sarımsaklı Tohum Üretme Çiftliğinin 

özelleştirme kapsamına alınarak faaliyetinin durdurulması sonucunda ortaya çıkan olumsuzluklara 
ilişkin gündemdışı konuşması ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet A li Şahin 'in cevabı 

MEHMET S. KESİMOĞLU (Kırklareli) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Lüleburgaz İl
çesinde, 1926 yılından bu yana faaliyette olan ve her dönemde kârlılığını muhafaza etmiş; ancak, 
1 Aralık 2005 tarihinde özelleştirme kararı verilen Sarımsaklı Tohum Üretme Çiftliği hakkında 
gündemdışı söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, dört yıldan bu yana yaşam mücadelesi veren işletmeyi ve bu 
özelleştirme kararına karşı onurlu mücadele ortaya koyan Lüleburgaz halkının, Kırklareli halkının 
mücadelesini, takdir edersiniz ki, beş dakikada sizlerle paylaşmam mümkün değil. Ancak, kısaca, 
başlıklar halinde, bunu yapmaya çalışacağım. 

Sayın milletvekilleri, Sarımsaklı Tohum Üretme Çiftliği, Alpullu Şeker Fabrikasının şekerpan
carı ihtiyacını karşılamak düşüncesiyle, 1926 yılında, cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mus
tafa Kemal Atatürk tarafından kurdurulmuştur. 15 500 dönümü ekilebilir, 12 000 dönümü 
sulanabilir nitelikte, yaklaşık 18 000 dönüm büyüklüğe sahiptir. Trakya çiftçisinin tüm tohum ih
tiyacı bu çiftlikten karşılanmaktadır. 

Çiftlikte sadece tohum üretilmemekte, tarım yapılmakta, modern tarım uygulamaları geliştiril
mekte, Avrupa'da en iyi seçilen damızlık hayvanlar yetiştirilmektedir. İşletmede, 2005 yılında ekim 
yapılan alanlarda tüm ürünlerdeki verim Türkiye ortalamasının çok üzerindedir. 
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Hal böyleyken, sayın milletvekilleri, işletme 1.12.2005 tarihinde, Özelleştirme Yüksek 
Kurulunun kararıyla özelleştirme kapsamına alınmıştır. Karar 6.12.2005 tarihinde Resmî Gazetede 
yayımlanmış ve benim Sayın Sanayi Bakanı Ali Coşkun'a yönelttiğim soru önergesinden aldığım 
yanıtta öğrendiğim kadarıyla da, Sümer Holding Anonim Şirketine devri yapılmıştır. Özelleştirme 
süreci onsekiz ayda tamamlanacaktır. 

Sayın milletvekilleri, bu aşamadan sonra, bu çiftlikte faaliyet durduruldu. Artık tohum üretil
mez hale geldi ve dışarıdan alım başladı. Çiftliğin en iyi damızlık hayvanları alelacele satıldı, 
çalışanları mağdur edildi. 2005-2006 döneminde de yaklaşık 10 000 dönüm birinci sınıf tarım 
arazisi boş bırakılarak, ülke ekonomisi tam 2 trilyon lira zarara uğratılmıştır. 

Sonuçta, sayın milletvekilleri, "babalar gibi satarım" anlayışı Sarımsaklı Tohum Üretme Çift
liğinin kapısına geldi dayandı. Hükümet böyle diyor, böyle istiyor; ama, yöre halkı böyle düşün
müyor sayın milletvekilleri. "KİT'ler, nüfus kâğıdında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yazan her
kesin malıdır" diyor. "Bizi yabancı tohum tekellerine biraz daha muhtaç edecek, sadece ülkemizin 
yoksullaşmasına katkısı olacak böyle bir özelleştirmeye karşıyız, kabul etmiyoruz" diyor. "Sar
mısakh Tarım İşletmesi halkındır, satılamaz, sattırmayacağız" diyor sayın milletvekilleri. Birinci 
sınıf tarım topraklarının bir kısmında sürüm ve ekim yapılmayınca da cumhuriyet savcılığının 
kapısına dayanıyorlar. "Böyle bir avantajı yok etmekle suç işliyorlar. Eğer, Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti sosyal hukuk devletidir diyorsak, insanlar doğdukları yerde mutlu edilmelidir" diyor 
Lüleburgaz halkı, sayın milletvekilleri. 

Yani, sayın milletvekilleri, Lüleburgaz halkı, doğduğu ve doyduğu yerde mutlu olmak istiyor, 
bunu hak ettiğine inanıyor, hak ediyor da. Bunu ortaya koymak için de büyük bir mücadele baş
latıyorlar; ayırım yapmaksızın siyasî parti temsilcilerinden, dernek, sendika temsilcilerinden, çiftçi 
kurumlarından, sivil toplum örgütü temsilcilerinden demokrasi platformu oluşturuyorlar. Onlar ön
de, Lüleburgaz halkı, Kırklareli halkı arkada, çalmadık kapı, gitmedik yer bırakmıyorlar. Binlerce 
bildiri dağıtıyorlar. Her gün gazetelerde tepkilerini dile getiriyorlar. Onlarca panel, açıkoturum, bil
gilendirme toplantıları düzenliyorlar. Mitingler yapıyorlar. En son 2 Nisan mitinginde, üreticisi, 
çiftçisi, işçisi, bir parti hariç, çeşitli parti temsilcileri Lüleburgaz'da tek yürek, tek ses oluyorlar, 
"Sarmısakh halkındır, satılamaz" diyorlar sayın milletvekilleri; ama, Hükümete seslerini 
duyuramıyorlar. İşte ben bugün, o sesi aldım, milletin kürsüsüne getirdim. 

Sayın milletvekilleri, bu konuda ilgili bakanlara çok sayıda soru önergesi yönelttim. Birçoğun
da olduğu gibi aldığım cevaplar, suya sabuna dokunmayan cevaplar. Bütçe görüşmelerinde Maliye 
Bakanı Sayın Kemal Unakıtan, konuyla ilgili olarak... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Toparlayın lütfen. 
MEHMET S. KESİMOĞLU (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
..."parayı veren düdüğü çalar" dedi; hatta ekledi: "Yabancı bir grup bile alabilir." 
Değerli milletvekili arkadaşlarım, bu Çiftlikte tohum üretilir. Tohum deyince, dünyada akla İs

rail gelir, İsrail denince de Ofer Ailesi. Sayın Bakan yabancı bir gruptan bahsederken, umarım, Ofer 
Ailesinden bahsetmemiştir; çünkü, bu halk, Unakıtan-Ofer filmini seyretmekten bıktı. (CHP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, bir kamu kuruluşu olan Sarmısaklı'nın özelleştirilmesi, hem amaç açısın
dan hem de Özelleştirme Yüksek Kurulunun yetkileri açısından hukuka aykırıdır, yasal değildir. 
Sarmısaklı'nın özelleştirme kararında yer alan "taşınmaz hisselerin satışı" diye bir usul Özelleştir
me Yasasında yoktur. Taşınmazların satış yoluyla özelleştirilmesi hukuken mümkün değildir. İşlem 
bu nedenle amaç yönünden hukuka aykırıdır. 
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Diğer yandan, bu taşınmazlar, kamu hizmetine tahsis edilmiş mallardır. Özelleştirme Yüksek 
Kurulunun, bir tarım işletmesinin taşınmazlarını tahsis amacı dışına çıkarak satma yetkisi yoktur. 
Yani, Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı yetki yönünden de hukuka aykırıdır. 

Ben, bu iddialarımı hukuka taşıdım sayın milletvekilleri, Danıştay 13. Dairede yürütmeyi dur
durma talepli iptal davası açtım. Yürüyen bir dava olduğu için ayrıntılarına girmiyorum. 

Değerli milletvekilleri, özetle, Lüleburgaz halkı, özelleştirme gerçekleşirse tohumda dışa 
bağımlılığın artacağına inanıyor. Kanserojen maddeler içeren tohumların kullanılacağına inanıyor. 
Çiftliğin amaç dışı kullanılması durumunda, kirlilikten zaten yeterince yorulmuş Lüleburgaz ve 
çevresinin yeni kirlilikler içerisine sürükleneceğine inanıyor. 

Sözlerimi tamamlamak istiyorum sayın milletvekilleri. Geçenlerde bir yerde okumuştum, ithal 
edilen soğuğa dayanıklı domates tohumunun içerisine balık geni konuluyormuş. O domatesleri 
yiyenlerin ne olacağı şimdilik bilinmiyor. Biyoteknoloji uzmanları, bunun son derece tehlikeli ol
duğunu söylüyorlar; ama, geçmişte ülkemize sokulan bir tohum çeşidinin paslı mısır hastalığına yol 
açtığı ve bu yüzden bütün mısır rekoltesinin mahvolduğu bilinen bir gerçek... 

BAŞKAN - Toparlayın. 
MEHMET S. KESİMOĞLU (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
İşin daha kötü yönü, bu yolla bulaşan tarım hastalıklarıyla mücadele ilaçlarını imal edenlerin 

de, çoğu zaman da, tohumlarda gen değişikliğini yapan aynı yabancı firmalar olması. Yani, bizim 
gibi ülkeleri önce deneme tahtası yapıp, hastalığa yol açan tohum satışıyla para kazanıyorlar, sonra 
da o hastalık için ilaç satarak... Bu açıdan bakarsak, 18 000 dönümlük Sarımsaklı Tohum Üretme 
Çiftliğinin satılması bir cinayettir! Bir cinayettir sayın milletvekilleri ve Lüleburgaz halkı, bu 
cinayetin mağduru olmak istemiyor. 

Sayın Başkan, hoşgörünüzden dolayı size teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum; Yüce 
Heyeti, saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Gündeme geçiyoruz... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Sayın Başkan, izin verirseniz, arkadaşımın konuşmasıyla ilgili kısa bir değerlendirme yapmak is
tiyorum. 

BAŞKAN - Gündeme geçmeden önce, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet 
Ali Şahin, Sayın Mehmet Kesimoğlu'nun konuşması üzerine söz istedi. 

Buyurun Sayın Şahin. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Kırklareli Milletvekili arkadaşımız Sayın Mehmet Kesimoğlu, 
Sarımsaklı Tohum Üretme Çiftliğinin özelleştirilmesiyle ilgili gündemdışı düşüncelerini ortaya 
koydu. Ben de, kısaca, bu işletmeyle ilgili kısa bilgi arz etmek ve özelleştirme süreciyle ilgili Genel 
Kurulu bilgilendirmek istiyorum. 

Biraz önce, Sayın Kesimoğlu'nun da ifade ettikleri gibi, Sarmısaklı Tarım İşletmesi, 1925 yılın
da, Alpullu Şeker Fabrikasının pancar ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulmuş. 1930'lu yıllarda 
başlayan hayvancılık ve tarla ziraatı faaliyetleriyle, yöre üreticilerine modern tarım teknikleri öğretil
mesinde ve damızlık hayvan yetiştirilerek hayvancılığın geliştirilmesinde öncülük etmiştir; ancak, 
söz konusu işletmenin, zaman içinde, kuruluş amacındaki işlevleri ortadan kalkmıştır. Bunun 
üzerine, TURKŞEKER'in malî ve hukukî yönden özelleştirmeye hazırlık çalışmaları kapsamında, 
faaliyeti ve kullanımıyla doğrudan ilgisi olmayan işletme dışı atıl durumdaki. varlıkların ve şeker 
üretimiyle ilgisi olmayan birimlerin TÜRKŞEKER tarafından satılması yönündeki 2003/35 ve 
2003/40 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu kararlan doğrultusunda, satış yetkisi TÜRKŞEKER'e veril-
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mistir. Şöyle ki: TÜRKŞEKER tarafından, bu hükümler çerçevesinde, Sarımsaklı Tarım İşlet
mesinin arazileriyle, üzerindeki mütemmimlerinin satışı için, muhtelif tarihlerde, yani, 23.12.2003, 
25.8.2004 ve 8.8.2005 tarihlerinde yapılan ihalelerde verilen teklifler muhammen bedelden düşük 
olduğundan, satış gerçekleşmemiştir. Ancak, arazilerin boş kalmaması için tarımsal faaliyetlere de 
devam edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, işletmenin son beş yıllık kâr-zarar durumu incelendiğinde şu görülmek
tedir: 2001 yılında bu işletme 593 000 YTL, yani, 593 milyar Türk Lirası, 2002 yılında 677 000 YTL, 
yani, 677 milyar Türk Lirası, 2005 yılında 478 000 YTL zarar etmiştir. 

İşletmede mevcut 835 baş sığır, bedeli mukabilinde, 2003 yılı kasım ayında Tarım İşletmeleri 
Genel Müdürlüğüne, yani, TİGEM'e satılmıştır. 

Özelleştirme Yüksek Kurulunun 1.12.2005 tarihli ve 2005/133 sayılı kararlarıyla, TÜRK-
ŞEKER'e ait Sarımsaklı Tarım İşletmesinin, işletme TÜRKŞEKER bünyesinde kalacak şekilde kul
lanımında bulunan ve karar eki listede yer alan taşınmaz hisselerinin özelleştirme programına alın
masına, alınan varlıkların satış yöntemiyle onsekiz ay içerisinde özelleştirilmesine karar verilmiş
tir. İdare, 6.12.2005 tarihli ve 1687 sayılı olurlarıyla da, söz konusu varlıkların Sümer Holding 
AŞ'ye, yani, Sümer Holdinge devredilmesine karar vermiş ve devre yönelik işlemlerin de Sümer 
Holding tarafından yürütülmesi sağlanmıştır. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, artık, dünyada, çağdaş dünyada devletler, kamu, üretim işiyle 
meşgul olmaz. Bunu, artık, özel sektör yapar; yani, devlet tüccarlığı bırakır. Türkiye de böyle bir 
tercihte bulunmuştur. O bakımdan, devletin şunu üretmesi, bunu üretmesi, ürettiğini satması devri, 
bugün, çağdaş ekonomik anlayışın bir gereği değildir. 

Şimdi, biraz önce ifade ettim; bu işletme, her yıl zarar ediyor. Her yıl zarar etmesi demek, 
kamuya bu kadar yeni yük yüklemesi demektir. O bakımdan, böylesine zarar eden bir işletmenin 
özelleştirilerek elden çıkarılmasının kamuya ne zararı olacaktır; üstelik faydası olacaktır. 

MEHMET S. KESİMOĞLU (Kırklareli) - Hem zarar ediyor hem nasıl satıyorsunuz Sayın 
Bakan?! 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Her 
yıl, yani Sayın Kesimoğlu'nun mantığıyla hareket ederek burayı elde tutacak olursak, zarar edecek, 
her yıl Hazineden buraya, bu zararı kapatmak için para aktaracaksınız, buna da bir ekonomik yeni 
yaklaşım diyeceksiniz!.. 

MEHMET S. KESİMOĞLU (Kırklareli) - Zarar etmiyor Sayın Bakan, zarar etmiyor! 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Biz, 

Hükümet olarak ve Parti olarak kabul etmiyoruz böyle bir anlayışı; böyle bir ekonomik anlayış olmaz. 
MEHMET S. KESİMOĞLU (Kırklareli) - Sayın Bakan, o zaman çiftçi de zarar ediyor, sizin 

mantığınızla bakarsak. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Per

sonelden bahsedildi... Arkadaşlar, burada, 3 memur var, 13 sözleşmeli memur var, 11 sözleşmeli yar
dımcı hizmetli var, 17 daimî işçi var, 26 geçici işçi var; toplam 70. Bununla ilgili, mevcut Özelleş
tirme Yasası bağlamında, bu arkadaşlarımız başka kurumlara gönderilerek bunların mağduriyetleri 
kuşkusuz ki giderilir ve giderilecektir. Dolayısıyla, kamu, bu özelleştirmeyle bir yükten kurtuluyor. 

Şimdi, Sayın Kesimoğlu diyor ki: "İşte, bunları Oferlere satıyorsunuz" falan... Kardeşim, bak 
bunu nereye vermişiz, biraz önce söyledim; bunu TİGEM'e vermişiz, Tanm İşletmeleri Genel 
Müdürlüğüne vermişiz. Yani, Ofer'e falan vermedik. Yani, gelip burada, milletin kafasını karıştır
mak için hiç alakası olmayan şeyler söylüyorsunuz. Nereye vermişiz bunu; Sümer Holdinge ver
mişiz. Sümer Holding, allahaşkına, hangi uluslararası kuruluşun, hangi ülkenin kuruluşudur; bu ül
kenin kuruluşudur. 

- 1 5 -



TBMM B: 110 1 .6 .2006 0 : 2 

MEHMET S. KESİMOĞLU (Kırklareli) - O zaman, vermeyeceğinizi söyleyin. 
TUNCAY ERCENK (Antalya) - Sürprizlere hazır olun!.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - O 

nedenle, bu tür beyanlar, konuşmalar, Türkiye gerçekleriyle, ekonomik gerçeklerle asla bağdaş
mamaktadır. Ekonomik gerçeklerle bağdaşan neyse, dünyanın ekonomide gittiği istikamet neyse, 
Hükümetimiz de o istikamete doğru gitmektedir. Bunlar, yapılması gereken işlerdir; kamunun üs
tündeki birtakım kamburlardan kurtulma işlemleridir. Hükümet olarak, bu doğrultuda, bu anlayışla 
özelleştirme uygulamalarına kararlılıkla devam edeceğiz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Gündeme geçiyoruz. 
Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. 
Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyonun, bazı sayın millet

vekillerinin yasama dokunulmazlıkları hakkında 3 adet raporu vardır; sırasıyla okutup, bilgilerinize 
sunacağım. 

İlk raporu okutuyorum: 
V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 
1.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş

bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/879) (S. Sayısı: 1169) (x) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Hakaret suçunu işlediği iddia olunan İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü hakkında düzenlenen 

yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve eki dosya hakkındaki 
hazırlık komisyonu raporu, Karma Komisyonumuzun 3 Mayıs 2006 tarihli toplantısında görüşül
müştür. 

İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü Komisyonumuza yazılı olarak savunmasını göndermiştir. 
Karma Komisyonumuz isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak İzmir Milletvekili Hak

kı Ülkü hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar 
vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

Karşı Oy Yazısı 
Anayasanın 83 üncü maddesinin ikinci ve sonraki fıkralarında kurala bağlanan yasama 

dokunulmazlığı; yasama organı üyelerinin sorumsuz ve cezasız kalmaları için değil, görevlerini her 
yönden özgür, bağımsız ve endişesiz yerine getirmelerini sağlamak için öngörülmüştür. Yasama 
sorumsuzluğundan farklı olarak dokunulmazlık, nispî ve geçici nitelikte bir ayrıcalıktır. 

Gerek kapsamı ve kaldırılma usulü gerek uygulamadaki aksaklıklar nedeniyle yasama dokunul
mazlığı, TBMM'nin saygınlığını zedeler bir kurum haline gelmiştir. Kamu yararı dikkate alınarak 
milletvekillerine görevlerinin gereği tanınmış bir ayrıcalık olan yasama dokunulmazlığının, kişisel 
bir ayrıcalığa dönüşmesi, bir hukuk devletinde asla kabul edilmesi mümkün olmayan bir husustur. 

(x) 1169 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Kamu yaran ile açıklanamayacak ölçüde ceza adaleti ve dolayısıyla "temiz toplum" özlemi 
aleyhine sergilenen bu ayrıcalıklı durumun ortadan kaldırılması için gereken Anayasa değişikliğinin 
şu güne kadar gerçekleştirilememiş olması karşısında, başvurulabilecek tek yol olarak, "hakkında 
dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekillerinin dokunulmazlıklarının TBMM 
tarafından derhal kaldırılması" kalmıştır. Bu, aynı zamanda dokunulmazlığının kaldırılması istenen 
milletvekillerinin savunma hakkından bir an önce yararlanabilmelerine de imkân verecektir. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma 
Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesi yolundaki 
kararına katılmıyoruz. 

OyaAraslı M. ZiyaYergök Feridun Ayvazoğlu 
Ankara Adana Çorum 

Sezai Önder Feridun Baloğlu Mehmet Küçükaşık 
Samsun Antalya Bursa 

Muharrem Kılıç Uğur Aksöz Atilla Kart 
Malatya Adana Konya 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer raporu okutuyorum: 
2.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş

bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (S/899) (S. Sayısı: 1170) (x) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aslî ve sürekli kamu hizmetlerini geçici işçiler vasıtasıyla yürütmek suçunu işlediği iddia 

olunan İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü hakkında düzenlenen yasama dokunulmazlığının kaldırıl
masına dair Başbakanlık tezkeresi ve eki dosya hakkındaki hazırlık komisyonu raporu, Karma 
Komisyonumuzun 3 Mayıs 2006 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü Komisyonumuza yazılı olarak savunmasını göndermiştir. 
Karma Komisyonumuz isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak İzmir Milletvekili Hak

kı Ülkü hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar 
vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

Karşı Oy Yazısı 
Anayasanın 83 üncü maddesinin ikinci ve sonraki fıkralarında kurala bağlanan yasama 

dokunulmazlığı; yasama organı üyelerinin sorumsuz ve cezasız kalmaları için değil, görevlerini her 
yönden özgür, bağımsız ve endişesiz yerine getirmelerini sağlamak için öngörülmüştür. Yasama 
sorumsuzluğundan farklı olarak dokunulmazlık, nispî ve geçici nitelikte bir ayrıcalıktır. 

Gerek kapsamı ve kaldırılma usulü gerek uygulamadaki aksaklıklar nedeniyle yasama dokunul
mazlığı, TBMM'nin saygınlığını zedeler bir kurum haline gelmiştir. Kamu yararı dikkate alınarak 
milletvekillerine görevlerinin gereği tanınmış bir ayrıcalık olan yasama dokunulmazlığının, kişisel 
bir ayrıcalığa dönüşmesi, bir hukuk devletinde asla kabul edilmesi mümkün olmayan bir husustur. 

(x) 1170 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Kamu yararı ile açıklanamayacak ölçüde ceza adaleti ve dolayısıyla "temiz toplum" özlemi 
aleyhine sergilenen bu ayrıcalıklı durumun ortadan kaldırılması için gereken Anayasa değişikliğinin 
şu güne kadar gerçekleştirilememiş olması karşısında, başvurulabilecek tek yol olarak, "hakkında 
dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekillerinin dokunulmazlıklarının TBMM 
tarafından derhal kaldırılması" kalmıştır. Bu, aynı zamanda dokunulmazlığının kaldırılması istenen 
milletvekillerinin savunma hakkından bir an önce yararlanabilmelerine de imkân verecektir. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu karma 
komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesi yolundaki 
kararına katılmıyoruz. 

Oya Araslı M. Ziya Yergök Feridun Ayvazoğlu 
Ankara Adana Çorum 

Sezai Önder Feridun Baloğlu Mehmet Küçükaşık 
Samsun Antalya Bursa 

Muharrem Kılıç Uğur Aksöz Atilla Kart 
Malatya Adana Konya 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
3 üncü raporu okutuyorum: 
3.- Ordu Milletvekilleri Eyüp Fatsa ile Enver Yılmaz'in Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırıl

ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyon Raporları (3/914) (S. Sayısı: 1171) (x) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Havaya silahla ateş etmek suçunu işlediği iddia olunan Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa hakkın

da düzenlenen yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve eki dosya 
hakkındaki hazırlık komisyonu raporu, Karma Komisyonumuzun 3 Mayıs 2006 tarihli toplantısın
da görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Ordu Milletvekili Eyüp 
Fatsa hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar 
vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

Karşı Oy Yazısı 
Anayasanın 83 üncü maddesinin ikinci ve sonraki fıkralarında kurala bağlanan yasama 

dokunulmazlığı; yasama organı üyelerinin sorumsuz ve cezasız kalmaları için değil, görevlerini her 
yönden özgür, bağımsız ve endişesiz yerine getirmelerini sağlamak için öngörülmüştür. Yasama 
sorumsuzluğundan farklı olarak dokunulmazlık, nispî ve geçici nitelikte bir ayrıcalıktır. 

Gerek kapsamı ve kaldırılma usulü gerek uygulamadaki aksaklıklar nedeniyle yasama 
dokunulmazlığı, TBMM'nin saygınlığını zedeler bir kurum haline gelmiştir. Kamu yaran dikkate 
alınarak milletvekillerine görevlerinin gereği tanınmış bir ayrıcalık olan yasama dokunulmaz
lığının, kişisel bir ayncalığa dönüşmesi, bir hukuk devletinde asla kabul edilmesi mümkün olmayan 
bir husustur. 

(x) 1171 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Kamu yararı ile açıklanamayacak ölçüde ceza adaleti ve dolayısıyla "temiz toplum" özlemi 
aleyhine sergilenen bu ayrıcalıklı durumun ortadan kaldırılması için gereken Anayasa değişikliğinin 
şu güne kadar gerçekleştirilememiş olması karşısında, başvurulabilecek tek yol olarak "hakkında 
dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekillerinin dokunulmazlıklarının TBMM 
tarafından derhal kaldırılması" kalmıştır. Bu, aynı zamanda dokunulmazlığının kaldırılması istenen 
milletvekillerinin savunma hakkından bir an önce yararlanabilmelerine de imkân verecektir. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma 
Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesi yolundaki 
kararma katılmıyoruz. 

Oya Araslı M. Ziya Yergök Feridun Ayvazoğlu 
Ankara Adana Çorum 

Sezai Önder Feridun Baloğlu Mehmet Küçükaşık 
Samsun Antalya Bursa 

Muharrem Kılıç Uğur Aksöz Atilla Kart 
Malatya Adana Konya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Havaya silah ile ateş etmek suçunu işlediği iddia olunan Ordu Milletvekili Enver Yılmaz hak

kında düzenlenen yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve eki dos
ya hakkındaki hazırlık komisyonu raporu, Karma Komisyonumuzun 3 Mayıs 2006 tarihli toplan
tısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Ordu Milletvekili Enver 
Yılmaz hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar 
vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Komisyon Başkanı ve Üyeler 

Karşı Oy Yazısı 
Anayasanın 83 üncü maddesinin ikinci ve sonraki fıkralarında kurala bağlanan yasama 

dokunulmazlığı; yasama organı üyelerinin sorumsuz ve cezasız kalmaları için değil, görevlerini her 
yönden özgür, bağımsız ve endişesiz yerine getirmelerini sağlamak için öngörülmüştür. Yasama 
sorumsuzluğundan farklı olarak dokunulmazlık, nispi ve geçici nitelikte bir ayrıcalıktır. 

Gerek kapsamı ve kaldırılma usulü gerek uygulamadaki aksaklıklar nedeniyle yasama dokunul
mazlığı, TBMM'nin saygınlığını zedeler bir kurum haline gelmiştir. Kamu yararı dikkate alınarak 
milletvekillerine görevlerinin gereği tanınmış bir ayrıcalık olan yasama dokunulmazlığının, kişisel 
bir ayrıcalığa dönüşmesi, bir hukuk devletinde asla kabul edilmesi mümkün olmayan bir husustur. 

Kamu yaran ile açıklanamayacak ölçüde ceza adaleti ve dolayısıyla "temiz toplum" özlemi 
aleyhine sergilenen bu ayrıcalıklı durumun ortadan kaldırılması için gereken Anayasa değişikliğinin 
şu güne kadar gerçekleştirilememiş olması karşısında, başvurulabilecek tek yol olarak, "hakkında 
dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekillerinin dokunulmazlıklarının TBMM 
tarafından derhal kaldırılması" kalmıştır. Bu, aynı zamanda dokunulmazlığının kaldırılması istenen 
milletvekillerinin savunma hakkından bir an önce yararlanabilmelerine de imkân verecektir. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma 
Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesi yolundaki 
kararına katılmıyoruz. 
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Oya Araslı M. Ziya Yergök Feridun Ayvazoğlu 
Ankara Adana Çorum 

Sezai Önder Feridun Baloğlu Mehmet Küçükaşık 
Samsun Antalya Bursa 

Muharrem Kılıç Uğur Aksöz Atilla Kart 
Malatya Adana Konya 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun, İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi 

vardır; okutup, oylarınıza sunacağım. 
VI.- ÖNERİLER 

A) SİYASÎ PARTİ GRUP ÖNERİLERİ 
1.- (10/233) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin öngörüşmesinin, Genel Kurulun 

1.6.2006 Perşembe günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin CHP Grup önerisi 
1:6.2006 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Danışma Kurulunun, 1.6.2006 Perşembe günü (bugün) yaptığı toplantısında, siyasî parti grup

ları arasında oybirliği sağlanamadığından, Grubumuzun aşağıdaki önerisinin, İçtüzüğün 19 uncu 
maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını saygılarımla arz ederim. 

K. Kemal Anadol 
İzmir 

Grup Başkanvekili 
Öneri: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapıl

masına Dair Öngörüşmeler" kısmının 181 inci sırasında yer alan (10/233) esas numaralı Meclis 
araştırma önergesinin görüşmesinin, Genel Kurulun, 1.6.2006 Perşembe günlü birleşiminde yapıl
ması önerilmiştir. 

BAŞKAN - Lehte ve aleyhte 2'şer milletvekilinin söz alma durumu var. 
Lehte söz isteyenler, Sayın Feridun Ayvazoğlu, Çorum Milletvekili; Sayın Hüseyin Bayındır, 

Kırşehir Milletvekili. 
İlk söz, Sayın Feridun Ayvazoğlu'nun, Çorum Milletvekilimizin. 
Buyurun Sayın Ayvazoğlu. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakika. 
FERİDUN AYVAZOĞLU (Çorum) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk 

Partisi Grubu olarak, Danışma Kurulu önerisinin lehinde söz almış bulunuyorum. 
Danışma Kurulu önerisi, Cumhuriyet Halk Partisi Kırşehir Milletvekili ve 50 milletvekili... 
BAŞKAN - Feridun Bey, öneri, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun önerisi. 
FERİDUN AYVAZOĞLU (Devamla) - Evet... Biliyorum Sayın Başkanım. 
Önerinin nedeni, Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır ve 50 milletvekili arkadaşımızın 

24.11.2004 tarihinde Meclis Başkanlığına vermiş olduğu bir araştırma önergesinin görüşülmesine 
ilişkin Cumhuriyet Halk Partisinin önerisidir. Yani, bugün görüşülmesi istenilen önerinin özü budur. 
24.11.2004 tarihli araştırma isteğine bakıldığında, Kızılırmak... Irmak olarak bunun çevresinde 
meydana gelen, bugüne kadar meydana getirilmiş bulunan kirliliğin önlenmesine dair bir araştırma 
önergesidir. 
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Kızılırmak, Türkiyemizin, ülkemizin, 1151 kilometre uzunluğunda, Sivas-Kızıldağ'dan çıkan 
ve 10 ilin sınırları içerisinden geçtikten sonra, buradaki havzaları suladıktan sonra Bafra'dan 
Karadeniz'e dökülen bir ırmağımızdır. Bütün mesele, bu ırmağın, çıktığı yerden döküldüğü 
Karadeniz'e kadar, havzalarında meydana getirmiş olduğu faydaların yanı sıra, ne gibi tehlikelerle 
karşı karşıya geldiği sorunudur, sorun burada yatmaktadır. 

Burada, çevre kirliliğinin ne şekilde meydana gelmiş olduğunun, gerçekten, araştırıldığında, 
sanki, böyle bir araştırma önergesinin gayet masumane bir şekilde, milletvekili arkadaşlarımız 
tarafından, sanki, sıradan verilmiş bir araştırma önergesi gibi algılanması, şu andaki Adalet ve Kal
kınma Partisinin anlayışı doğrultusunda kabul edilebilir; ancak, işin özüne bakıldığında ve Kızılır
mak gibi, Türkiye'nin en uzun nehri olan böyle bir nehrin kirletmeyle böyle bir tehlikenin altında 
bırakılmış olması Türkiye'ye ne gibi şeyleri kaybettirdiğini de, ciddî bir şekilde, bu Mecliste araş
tırmanın gerekli olduğunu görmekteyiz. 

Sebebine bakıldığında, her şeyden önce, çevre kirliliği adı altında böyle bir araştırmanın isten
miş olmasının dayanağı Anayasamızın 56 ncı maddesinde yerini bulmaktadır. Anayasamızın 56 ncı 
maddesi açık bir biçimde "Sağlık, çevre ve konut" şeklinde başlık olarak yer almış ve açıkça şunu 
ifade etmektedir: "Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştir
mek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir" 
şeklindedir. Önce, hak olarak böyle bir hakkı, dengeli bir çevrede, sağlıklı bir çevrede yaşama hak
kını herkese veriyor; daha sonra da bunun denetimini ve bunun yerine getirilme görevini ise dev
lete veriyor. Ancak, bugüne kadar, baktığımız kadarıyla, verilen bu araştırma önergesinin tarihine 
de bakıldığında, bu tür araştırma önergelerinin, çevrenin kirliliğine dönük, Adalet ve Kalkınma Par
tisinin olayın bu şekilde üzerine ne derece titizlikle gidilip gidilmediğinin de göstergesi olarak, 
maalesef, 2004 tarihinden bugüne kadar ele alınmamış olması, Cumhuriyet Halk Partisini grup 
olarak bunu gündeme aldırmak için harekete geçirmesine sebep olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız; 
olay budur değerli arkadaşlarım. 

Şimdi, çevre dediğimizde ve Kızılırmak dediğimizde, somut bir şekilde, böyle bir ırmağın Tür-
kiyemize kazanımları ne olabilir ve bu ırmağın şu andaki bulunduğu tehlikeyle karşı karşıya bulun
masının Türkiye'ye ne gibi kaybettireceği konular, değerler olabilir; bunu, gerçekten araştırmamız 
gerekir, gerçekten bunun bilimsel bir şekilde ele alınması gerekir. Bu yol da, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin değerli üyelerinin buradaki tavırlarıyla ortaya çıkacaktır, ortaya konulacaktır. 

Ama, bir baktığımızda, gerçekten, değerli arkadaşlarım, bu kirlenmenin, tarımsal yönden, en
düstriyel yönden ve yine, çarpık kentleşme dediğimiz bu kentleşmenin, Kızılırmak gibi, böyle, 
önemli bir ırmağın ne şekilde tehlike altında bırakıldığını 1998'den sonra özellikle görmekteyiz. 
Dünyanın ekolojik dengesinin, iklimlerinin değişmesinden tutunuz da, her türlü değişikliğe uğ
rayabilecek diğer doğal şartlan içerisinde Kızılırmak'ın da bu şekilde tehdit altında bulundurulması, 
Türkiye'ye çok önemli kayıplar verecektir; çünkü, böyle bir ırmağın üzerinde Hirfanlı gibi çok 
önemli hidroelektrik santralının bulunduğu ve bundan sonra da üzerinde oldukça hidroelektrik san
tralının yapılmasıyla ilgili çalışmalarının bulunduğu da bir gerçektir. 

Biz, en yakını olarak Çorum sınırları ve havzasından geçen Kızılırmak üzerinde de, 1995 yılın
da ihalesi yapılmış olan Obruk Barajının da, hidroelektrik açısından, gerçekten Türkiye'ye çok 
büyük katkı sağlayabileceği bir baraj olduğunu burada vurgulamak istiyoruz; ancak, maalesef, 
1995'ten bugüne kadar Obruk Barajının da, hidroelektrik üretimi açısından, Çorum'da olumlu bir 
şekilde bugüne kadar bir sonuç alınabilmiş olamamanın da üzüntüsünü çekmekteyiz; bunu ifade et
mek istiyorum değerli arkadaşlarım. 

Hidroelektrik olayının, termik santrallarla ilgili yaratılan tehlikelerin yüzde 1 'i kadar olmadığı 
gerçeğini de artık bilimsel veriler ortaya çıkartmıştır. Ama, bir bakıyoruz ki, Adalet ve Kalkınma 
Partisi, Sinop gibi, Türkiyemizin en gözde illerinden, Karadenizimizin incisi bir ilimizin, gerçek
ten, termik santral kurulmak suretiyle, oranın hem denizini öldürmek hem çevresini öldürmek gibi 
bir kararını vermesinden de, çevreye vermiş olduğu önemin ne derece olduğunu bütün kamuoyu bil
mektedir, biliyor. 
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Yine, yakında çıkarılmış bulunan Çevre Kanununda, Sayın Çevre Bakanımızın, Meclis 
sıralarında yapayalnız, boynu bükük bir şekilde kalmış olmasını da kamuoyu çok çok iyi bilmek
tedir; çünkü, çıkarılan Çevre Kanunuyla, gerçekten, amacına ulaşamayacak bir çevre korumasının 
da ortaya çıkmış olduğunu bizler görüyoruz, kamuoyu biliyor, çok iyi okuyor bunu. 

Biz, o zaman söyledik, Türk Ceza Kanununun 184 üncü maddesindeki, çevrenin kirletilmesine 
ilişkin olmak üzere verilen hapis cezalarının ertelenmiş olmasının sebebini anlayabilmenin mümkün 
olmadığını, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, dile getirdik; ama, maalesef, Adalet ve Kalkınma Par
tisi, şu andaki îktidar bunu hiçe saydı, elinin tersiyle görmezlikten geldi ve Çevre Kanunu adı altın
da yeni bir kanun çıkarmakla, sözümona, çevreyi koruyacaktı, çevreye verilen tahribatı önlemeye 
çalışacaktı; ama, öyle bir kanunun da dayanağı olmadan, temeli olmadan, boşlukta yüzen bir yaprak 
gibi, burada, Sayın Bakanımızın Meclis sıralarında yapayalnız kalmış olması da, öyle bir kanunun 
Türkiye'ye hiç de olumlu bir şeyler getirmediğini gözlemledik; bu, tarihe geçti değerli arkadaşlarım. 

Cumhuriyet Halk Partisinin, her konuda olduğu gibi, çevre konusunda da vermiş olduğu, yap
mış olduğu uyarılara Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından hiçbir şekilde ciddî olarak yaklaşılmadı. 
Biz istiyoruz ki, uluslararası çerçevelerde olmak üzere, Anayasamızda az önce belirtmiş olduğumuz 
amir hükümler çerçeveleri doğrultusunda olmak üzere, böyle bir araştırma önergesinin, mutlaka ve 
mutlaka, hiçbir siyasî ayırım gözetmeksizin, şu anda bulunan değerli milletvekili arkadaşlarımızın 
oylarıyla bu araştırma önergesinin gündeme alınmasının, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, el
bette, biz, lehinde olduğumuzu ve bu şekilde oy vereceğimizi bildiriyoruz ve sizlerden de buna des
tek vermenizi özellikle istirham ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, uluslararası... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
FERİDUN AYVAZOĞLU (Devamla) - Sayın Başkanım, bitiriyorum. 
Dünyadaki ekolojik dengeler çerçevesinde bozulan, dünyanın dengesinin Türkiye çapında ve 

dünya çapında, Birleşmiş Milletler çerçevesinde olmak üzere ele alınan ve Kyoto Sözleşmesi 
dediğimiz, iklimlerin değişikliğine ilişkin sözleşmeler kapsamında da Türkiyemizin daha fazla 
olumsuz etkilenmemesi için bu tür araştırma önergelerine lütfen ciddî bir şekilde kulak veriniz. Lüt
fen, artık, burada, bu tür araştırma önergelerinin görüşülmesine, sizler, siyasî parti, İktidar Partisi 
olarak taraf tutmayınız. Geliniz, biz böyle bir önerge verdiysek, bunun ciddî bir şekilde bugün 
Kızılırmak üzerindeki tehditleri oluşturduğunu söylüyoruz, yarın bir gün, Sakaryasından tutunuz 
Fıratına kadar, Diclesine kadar bütün akarsulanmıza ve denizlerimize de böyle tehditlerin devam 
edeceğini, ekolojik dengelerin değişmekte olduğunu, burada hep birlikte hüküm altına alalım, hep 
birlikte Meclis iradesini imza altına alalım değerli arkadaşlarım. 

Adalet ve Kalkınma Partisi olarak sizlerden bunu bekliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubunun vermiş olduğu bu Danışma Kurulu önerisini şahsım adına desteklediğimi ifade 
ediyorum. Geliniz, siz de elinizi vicdanınıza koyunuz. Yarin bir gün, çevre hususunda ne yaptınız 
denildiğinde, sizlerin verebileceği ve belki onlarca, Anadolu'ya giden milletvekili arkadaşlarımızın, 
Anadolu'ya giderken, Karadeniz'e giderken üzerinden geçmiş olduğu Kızılırmak'a karşı vermiş ol
duğumuz, verebileceğimiz o sorumluluğu, türkülere konu olmuş o ırmağımıza hiç olmazsa gereğini 
öyle yerine getirelim ve ekonomik yönden, sosyal yönden, stratejik yönden çok olumlu bir şekilde 
hidroelektrik kaynağı olabilecek bu ırmağın kirletilmesinin sebeplerini Meclis araştırması olarak 
hep birlikte olumlu bir şekilde değerlendirelim ve bu şekilde oy verelim diyorum; şahsım adına ve 
Cumhuriyet Halk Partisi adına da teşekkürlerimi sunarak, hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Lehte ikinci söz istemi, Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın. 
Buyurun Sayın Bayındır. (CHP sıralarından alkışlar) 
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HÜSEYÎN BAYINDIR (Kırşehir) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Yüce Heyetinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

24.11.2004 tarihinde verdiğimiz Kızılırmak'la ilgili araştırma komisyonu kurulması yönündeki 
önergemiz, bugün buraya tekrar Cumhuriyet Halk Partisi Danışma Kurulu önerisi olarak getirildi. 
Kızılırmak'ın sorunlarını, Kızılırmak'tan akan sudaki kirliliği, insanlara, geçtiği yerlere, bölgeye 
hayat veren bu pınarın sorunlarını yerinde görmek, incelemek için sizinle iki yıla yakındır mücadele 
ediyoruz. Bugün de burada Cumhuriyet Halk Partisi Grubu bu öneriyi getirdi. 

Şimdi ben merak ediyorum... Çevreye duyarlı olması gereken, hele bölgesinde Kızılırmak'ın 
geçtiği hem Cumhuriyet Halk Partili hem de AKP'li milletvekillerine sesleniyorum: Bir araştırma 
komisyonu kurulduğunda, bu komisyon sorunları yerinde inceleyip irdelediğinde, bu sorunlarla il
gili bilim adamlarından faydalanıldığında, çözüm önerileri bulunduğunda, bu çözüm önerileri 
yaşama, hayata geçirildiğinde ne gibi kaybınız olabilir?! İktidarın ne gibi kaybı olabilir, AKP 
Grubunun ne gibi kaybı olabilir; doğrusu ben merak ediyorum. 

Kızılırmak, adına türküler yazılan bir ırmaktır. Irmak boyunca 9 tane ilden; Sivas'tan, Kay-
seri'den, Nevşehir'den, Kırşehir'den, Kırıkkale'den, Ankara'dan, Çankırı'dan, Çorum'dan, Sam
sun'dan geçer Kızılırmak ve bölgeye, geçtiği yerlere hayat verir, yaşam verir. Ama, son dönemler
de, Kızılırmak'ın içinde bulunduğu bu kirliliği, yeniden kurtarma adına bu araştırma önergemizin 
gündeme alınmasını Yüce Heyetinizden bir kez daha talep ediyoruz. 

Bir zararınız olmayacak, korkmayın bundan; kurulacak komisyon Meclise çok fazla külfet ve 
yük getirmeyecek; ama, içinde bulunduğu Kızılırmak'ın sorunlarının çözümüne katkı sunacaktır 
diye düşünüyorum. 

Anadolu bozkırının hayat suyudur Kızılırmak Nehri; cana can katar, çiçeğe, böceğe, Anadolu 
insanına, toprağına... Kızılırmak, 1 355 kilometre uzunluğuyla ve kendisine katılan sayısız dereleri, 
çaylarıyla Türkiye'nin en uzun nehridir. Son zamanlarda, Kızılırmak'taki suda ağır metallerin bulun
duğu ve bu nedenle, hiçbir şekilde içilmesinin mümkün olmadığı söylenmektedir. Kızılırmak'a, geç
tiği bölgelerdeki sanayi kuruluşları tarafından bırakılan atıklar, nehrin suyunu kirletmektedir ve kir
lilik her geçen gün artmaktadır. Yaklaşık iki yıl önce Kızılırmak'ta ciddî şekilde toplu balık ölüm
leri gerçekleşmiş ve o günden bu yana kirlilik için önlem alınmadığını hep birlikte gördük, buna da 
destek sunmadınız. 

Kızılırmak'ın geçtiği bölgelerdeki sanayi tesislerinden nehre atık bırakılması en önemli kirlilik 
nedenidir. Irmak suyunda ciddî oranda ağır metal vardır. Cıva ve kurşun gibi maddeler, balıklarda 
da bulunuyor. İçme suyu olarak arıtılıp kullanılamıyor ve artık bundan sonra da, tarım alanında kul
lanılamayacak kadar kirlendiğini düşünüyoruz. 

Dedik ya, adına şiirler yazıldı Kızılırmak'ın ve bir şair dörtlüğünde diyor ki: 
"Daima bulanın, asla durulman, 
Nedir bu sendeki hal, Kızılırmak? 
Çağlayıp akarsın, hiç mi yorulman? 
Seni zapteylemez göl, Kızılırmak. 

Bahar gelir, bulanırsın, coşarsın, 
Dalga vurur, kenarlara taşarsın. 
Dünya kurulalı böyle yaşarsın, 
Tükenmez ömrün var, bol, Kızılırmak." 
Bu şiirde olduğu gibi, bu Kızılırmak'ın ömrünü tüketmeyelim diyorum. 
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Bugün, Kızılırmak havzasında gerektiği gibi kontrol altında tutulamayan tarımsal, evrensel ve 
endüstriyel atıklar nedeniyle oluşan kirliliğin korkunç boyutlara ulaştığı açık açık görülmektedir. 
Bölgedeki kirliliğin en önemli nedenlerinden birisi, altyapısız ve plansız kentleşme olgusudur. 1998 
yılında Kızılırmak boyunca sıralanan yerleşim birimlerinin hiçbirinde evrensel atık su arıtma tesisi 
bulunmadığı düşünüldüğünde, çevre kirliliğinin ulaştığı boyut daha iyi görülecektir. Belirtilen yıl
dan sonra kirliliğin önlenmesi için çeşitli önlemler alınmasına karşın, kirliliğin kabul edilebilir sınır
lar içine çekilemediği de görülmektedir. 

Bölgedeki çevre kirliliğinin bir diğer önemli nedeni de, havza etrafında sıralanan sanayi tesis
leridir. Sanayiden kaynaklanan ve antılmaksızın deşarj edilen atıkların çevreye verdikleri zarar 
önemli boyutlardadır. Ayrıca, tarımsal faaliyetler ve hayvancılıktan kaynaklanan etmenler de önem
li çevre kirliliğine neden olmaktadır. Kızılırmak'ın neden olduğu tarımsal, evrensel ve endüstriyel 
kirlilik Hirfanlı Baraj Gölü gibi bölgede yer alan sulak alanları da tehdit etmektedir. 

Günümüzde, su, sürdürülebilir kalkınma için gerekli, önemli kaynaklardan birisidir. Rakamlar, 
ülkemizin sınırlı miktarda su varlığına sahip olduğunu göstermektedir. Türkiye'nin gelecek nesillere 
sağlıklı ve yeterli su bırakabilmesi için, kaynaklarını çok iyi koruyup, akılcı kullanması gerekmek
tedir. Bu ise, sürdürülebilir kalkınma anlayışı çerçevesinde bu kaynakların rasyonel bir biçimde kul
lanılması amacına, ancak çevreyle ilgili stratejilerle uyum sağlanması durumunda ulaşılabileceğini 
ortaya koymaktadır. Ne yazık ki, hayata geçirilen uygulamalarda bu uyuma özen gösterildiğini de 
söylemek, maalesef, mümkün değildir. 

Kısacası, Kızılırmak'ın boynu büküktür. İçerisinden geçtiği 9 tane il, 30'un üzerinde ilçe ve 
100'ün üzerinde Kızılırmak köylüsü, bugün, bizim konuşmalarımızı dikkatle dinlemektedirler. 
Bugün, burada, alınacak kararla, Kızılırmak'ın kirliliğine bir çözüm bulunabilmesi için önerimizin 
gündeme alınmasını tüm Heyetinizden açık yürekle rica ediyorum ve bundan korkulacak bir şey ol
madığını da söylüyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun bu önerisine benim de katkım olsun diyen sayın millet
vekillerine hodri meydan diyorum ve son sözüm de şu: Lütfen, elinizi vicdanınıza koyun, geçerken 
yollarda Kızılırmak'a bakarken, utanmayın, Kızılırmak sizi utandırmasın verdiğiniz oylarla diyor, 
Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Süreniz içinde kaldığınızdan dolayı teşekkür ediyorum. 
Kabul edenler... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Karar yetersayısı istiyorum. 
BAŞKAN - Karar yetersayısı arayacağım. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun, İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi 

vardır; okuttum, şimdi oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısı arayacağım. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Karar yetersayısı yoktur; 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 15.33 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 15.46 

BAŞKAN: Başkanvekili Ali DİNÇER 
KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKCÎ (Konya), Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 110 uncu Birleşiminin 
Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

VI.- ÖNERİLER (Devam) 
A) SİYASÎ PARTİ GRUP ÖNERİLERİ (Devam) 
1.- (10/233) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin öngörüşmesinin, Genel Kurulun 

1.6.2006 Perşembe günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin CHP Grup önerisi (Devam) 
BAŞKAN - Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun, İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre verdiği 

önerinin oylamasında karar yetersayısı bulunamamıştı. Şimdi oylamayı tekrarlayacağım ve karar 
yetersayısı arayacağım. 

Cumhuriyet Halk Partisinin önerisini kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı 
vardır; kabul edilmemiştir. 

Alınan karar gereğince, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına geçiyoruz. 
Bu kısmın 1 inci sırasında yer alan, geleneksel Türk el sanatları üretici ve sanatkârlarının 

sorunlarının araştırılarak, el sanatlarının geliştirilmesi, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca kurulan (10/128) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun 1006 
sıra sayılı raporu üzerindeki genel görüşmeye başlıyoruz. 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

4.- Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kinay ve 39 milletvekilinin, geleneksel Türk el sanatları 
üretici ve sanatkârlarının sorunlarının araştırılarak, el sanatlarının geliştirilmesi, korunması ve gelecek 
kuşaklara aktarılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması Açıl
masına İlişkin Önergesi ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/128) (S. Sayısı: 1006) (x) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
İçtüzüğümüze göre Meclis araştırması komisyonunun raporu üzerindeki genel görüşmede ilk 

söz hakkı önerge sahibine aittir. Daha sonra, İçtüzüğümüzün 72 nci maddesine göre siyasî parti 
grupları adına 1 'er üyeye, şahısları adına 2 üyeye söz verilecektir. Ayrıca, istemleri halinde Komis
yon ve Hükümete de söz verilecek, bu suretle Meclis araştırması komisyonu raporu üzerindeki 
genel görüşme tamamlanmış olacaktır. 

Konuşma süreleri Komisyon, Hükümet ve siyasî parti grupları için 20'şer dakika; önerge sahibi 
ve şahıslar için 10'ar dakikadır. 

Komisyon raporu 1006 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Rapor üzerinde söz alan sayın milletvekillerinin isimlerini okuyorum: Önerge sahibi henüz is

tekte bulunmadı. Gruplar adına Nadir Saraç, Zonguldak Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu adına; Muharrem Doğan, Mardin Milletvekili, Anavatan Partisi Grubu adına; Hasan Fehmi 
Kinay, Kütahya Milletvekili, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına. 

(x) 1006 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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İlk söz Sayın Nadir Saraç'ın, Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili. 
Bir dakika yalnız, önerge sahibi henüz bizden söz isteminde bulunmadı. Şimdi geliyor önerge 

sahibinin talebi. 
Önerge sahibi olarak Alim Tunç Bey mi görüşecek? 
Şahısları adına da Mevlüt Coşkuner, İsparta Milletvekili ve Mehmet Kılıç, Konya Milletvekili 

sıradalar. 
Şimdi, ilk söz, önerge sahibi Sayın Alim Tunç'ta, Adalet ve Kalkınma Partisi Uşak Milletvekili. 
Buyurun Sayın Tunç. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakika. 
ALİM TUNÇ (Uşak) - Teşekkür ediyorum. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kütahya Milletvekilimiz Hasan Fehmi Kinay ve 39 ar

kadaşımız tarafından 25 Eylül 2003 tarihinde verilen, geleneksel Türk el sanatlarının geliştirilmesi, 
korunması, gelecek kuşaklara aktarılması ve bu sanat dallarında çalışarak geçimini temin eden 
üreticilerin içerisinde bulunduğu sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerle ilgili kurulan 
araştırma komisyonu raporu üzerinde önerge sahipleri adına söz almış bulunuyorum; hepinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Üzerinde yaşadığımız bu topraklar, tarih boyunca, birçok kültürün beşiği sayılmıştır; bunun 
yanı sıra, çok çeşitli ve zengin el sanatlarının merkezi olarak da ün yapmıştır. 

Anadolu topraklarının insanı, sevdasını, acısını, sevincini çeşitli biçimlerde ortaya koymuştur. 
Sözde anlatamadıklarını, çoraba, kilime, dokumalara bir küçük nakışla dile getirmişlerdir. Gelenek
sel Türk el sanatları, Anadolu'nun binlerce yıllık tarihinden gelen çeşitli uygarlıkların kültür mirası 
ile kendi öz değerlerini birleştirerek, zengin bir mozaik oluşturmuştur. 

Değerli arkadaşlar, ülkemizde, hemen her yörede, halkımızın icra ettiği çeşitli el sanatları mev
cuttur. Geleneksel el sanatları, kültürümüzün bir parçası olmakla birlikte, bu sanatlarla uğraşanların 
geçim kaynağı olmuştur. Özellikle dokumacılık, Anadolu'da çok eskiden beri yapılagelen, çoğu 
yörede geçim kaynağı olmuş ve olmaya devam eden bir el sanatıdır. 

Geleneksel Türk el sanatlarına ilişkin tüm sorun ve eksikliklerin giderilmesi, ancak çeşitli 
kurum ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelmesiyle yürütülecek bir geniş katılımlı proje çer
çevesiyle gerçekleşebilecektir. 

Bugün, ülkemizin çeşitli yörelerinde genellikle usta-çırak ilişkisi ve eğitim yoluyla geçmişten 
günümüze ulaşan yörelere özgü el sanatlarımızın bazı alanları devam etmekte, bazısı ise yok ol
maya yüz tutmaktadır. Örneğin, 17 nci, 18 inci ve 19 uncu Yüzyıllarda Uşak halı ve kilimleri İngil
tere ve Fransa'ya kadar ulaşmış, Hollanda ve İngiltere'deki yüksek sınıfa mensup ailelerin evlerin
de Uşak halıları yer almıştır. Yine, İzmir Atatürk Müzesi salonu da Uşak halısıyla döşelidir. Avus
turya'da bağımsızlık anlaşması Uşak halısı üzerinde imzalanmıştır. Yine, Birleşmiş Milletlerin bir
çok odasında Uşak halısı serilidir. Ancak, bugün, ucuz makine halısı, Çin, Hindistan ve Pakistan 
gibi ülkelerde üretilen taklitlerle ve ucuz işçilikler nedeniyle bu halılarımız unutulmaya yüz tutmak
tadır, üretimi gittikçe azalmaktadır. 

Yine, Uşak-Eşme İlçemizde tamamen el emeği, göz nuru vt . . "k boyasıyla yapılan kilimler, 
desen, dokuma ve kalite olarak diğer kilimlerden çok farklıdır. Kız çocukları 7-8 yaşlarında an
nelerinin yanında tezgâha oturur ve kilim dokumaya başlarlar Eşme'de. Dokuduğu kilime duy
gularını, umutlarını, hayallerini katarlar. Yani, kilimi hayatın bir parçası haline getirmişlerdir. 

On yıldır uluslararası kilim festivali yapılmasına rağmen, kilimcilik sektörümüz bir türlü can-
lanamamıştır. 
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Değerli arkadaşlar, söz sırası gelmişken, 23-24-25 Haziranda Uluslararası Eşme Kilim Fes
tivalimizin 11 incisi yapılacaktır; tüm arkadaşlarımızı ve tüm vatandaşlarımızı buraya davet 
ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, öncelikle kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarımızla uğraşan ustalarımıza 
sahip çıkarak, onların sağlıklı çalışma ortamlarında sanatlarını icra etmelerini, çeşitli sosyal imkân
lara sahip olmalarını, bilgi ve tecrübelerinin ilgili eğitim kurumlarıyla iç içe değerlendirilmesini 
sağlamalıyız. 

Modern yaşamın gereği pek çok ürünün hizmete sunulduğu bir ortamda, el sanatları, ihtiyaç
tan çok, zevke hitap etmekte; son yıllarda geleneksel el sanatlarının önem kazanması, ülkemizde 
kültüre olan ilginin artmasından değil, diğer ülkelerden gelen talep etkisiyle oluşan modadan kay
naklanmaktadır. Bu ilginin canlı tutulması ve süreklilik gösterme yollarının aranmasıyla ülkemize 
ekonomik açıdan küçümsenmeyecek boyutta girdiler sağlanacaktır. 

Değerli arkadaşlar, geçmişten bugüne kadar taşınan ve ülkemizin kültür tarihi açısından önem
li olan kültürün maddî ürünlerinin, ülke tanıtımında ve ekonomik değer anlamında tüketimine 
sunulurken, bu ürünlerin kültürel boyutunun bilinmesi ve geleceğe taşınmalarında gerekli özenin 
gösterilmesi de gerekmektedir. 

Kendi öz kültürümüzü tanımayı ve tanıtmayı amaçlayan, aynı zamanda da bilimsel, düşensel 
ve duyarlı güce sahip bireyler yetiştiren geleneksel Türk el sanatları bölümlerinin eğitim 
seviyelerinin yükseltilmesi de gerekmektedir. 

Geleneksel el sanatlarımızın yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasında karşılaşılan kül
türel, tarihsel ve sanatsal sorunlar yanında, önemli sorunlarından biri de ekonomik sorunlardır. 
Bacasız sanayi olarak da nitelendirilen, en az sabit yatırımla en çok istihdam sağlayan el sanatları 
sektörü, ekonomik istikrarın sağlanması, iç göçlerin önlenmesi, sosyal dayanışmanın sürdürülebil
mesi açısından da günlük yaşantımızda oldukça önemli yer tutmaktadır, 

Üretimde kullanılan işgücüne ödenen ücretlerdeki artışlar ve işgücünün sosyal güvenlik zorun
luluğunun getirdiği ek maliyetler yanında, geleneksel Türk el sanatı ve halk plastik sanatı ürünlerin
deki talebin daralması, kalfa ya da çırak gibi yardımcı işgücü istihdamı yerine, bu ihtiyacın, bizzat 
usta tarafından giderilmesi sonucunu doğurmaktadır. Ayrıca, bu ürünlerin hammadde tedariki ve 
pazar sorununun yanı sıra, günlük hayatta yeterli kullanım alanı bulunmaması nedeniyle, ekonomik 
getirişinin düşük olması, üreticileri geçim sıkıntısına düşürmekte, bunun sonucu olarak da zaman 
içerisinde bazı el sanatı dallarında yeni ustalar yetişememektedir. 

Değerli milletvekilleri, geleneksel el sanatları dallan hayatın içinde barınarak bugünlere gel
miştir. Sanat, kullanım eşyasına dönüşerek yaşamış, tüketicisine sadece bir ihtiyacı gidermek üzere 
değil, onu estetik yapan tüm unsurlarıyla birlikte yaşamıştır. 

El sanatlarında yaşanan en önemli sorunlardan bir tanesi de hammadde teminidir. Değişen 
üretim şartlan yeni meslek gruplarını oluştururken var olan bazı meslekleri de olumsuz etkilemek
tedir. Örneğin, geçmiş yıllarda ülkemizde hayvancılık önemli bir geçim kaynağıyken, hayvancılık
taki azalma ya da sanayinin artması, dokumada hammadde sıkıntısı yaşanmasına sebep olmaktadır. 

El sanatlannın yaşadığı bir diğer sorun da, çok farklı kurum ve kuruluşların belirli el sanatlan 
üzerinde yoğunlaşarak, geri kalanlara hiç değinmeden, birbirlerinden habersiz aynı el sanatını des
teklemesi ve sonuçta masrafın boşa çıkmasıdır. Yani, genellikle hah kilim konusunda çalışmalar 
yapılmakta, kurslar açılmaktadır; ancak, yeni öğrenilerek dokunmuş bir halı -çok iyi örnekleri mev
cutken- alıcı bulamamaktadır. Bu sebeple, harcanan emek, zaman ve imkânlar boşa gitmektedir. 

Değerli arkadaşlar, günümüzde geleneksel el sanatlanmızm yaşadığı sorunları hafifletmek 
amacıyla daha çok destek unsuru bulunmaktadır. Bu destek, devletimizin yürüttüğü çalışmaların 
yanı sıra, özel sektör ve sanatsever kişilerin yakın ilgisiyle oluşmaktadır. 
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Günümüzde geleneksel el sanatlarımızın yaşadığı sorunları hafifletmek adına eskiye oranla 
daha çok destek unsuru bulunduğunu belirtmeliyim. Her ilde vali, belediye başkanlarımız gelenek
sel Türk el sanatlarının korunması, geliştirilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla sergiler 
düzenlemekte, tanıtım faaliyetlerine katkılar sağlamaktadır. Bundan da önemlisi, Kültür ve Turizm 
Bakanlığımızın konuya bütün yönleriyle sahip çıkmasıdır. Yüce Meclisimiz de Kültür Yatırımları 
ve Girişimlerini Teşvik Kanununu çıkarmıştır. 

Şunu unutmayalım ki, milletçe sahip olduğumuz kültürel değerlerin korunması ancak yaşatıl-
masıyla mümkündür. Bu kültürel mirası yaşatan kişilerin, eşsiz sevgi ve sabır duygularıyla ve hep
sinden önemlisi, yetenekleriyle bu işi başardığını unutmayalım. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı. 
BAŞKAN - Buyurun. 
ALİM TUNÇ (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Değerli arkadaşlar, bu konuda altı aydır emek veren değerli komisyon üyeleri, çok değerli 

çalışmalarını, bugün, burada sunacaktır. 
Ben, çok önemli olan el sanatlarımızın korunması, geliştirilmesi adına, bu çalışmada emeği 

geçen bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. 
Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Komisyonun da söz istemi var. 
İstediği an konuşma hakkına sahip olduğu için soruyorum: Şimdi mi konuşmak istiyor Komis

yon adına İsparta Milletvekilimiz Sayın Recep Özel, sonra mı? 
(10/128) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI RECEP 

ÖZEL (İsparta) - Sonra konuşacağım. 
BAŞKAN - Peki. 
Şimdi, gruplar adına konuşmalara geçiyoruz. 
Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 

adına konuşacak. 
Buyurun. 
Süreniz 20 dakika Nadir Bey. 
CHP GRUBU ADINA NADİR SARAÇ (Zonguldak) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

geleneksel Türk el sanatları üretici ve sanatkârlarının sorunlarının araştırılarak el sanatlarının geliş
tirilmesi, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla, Kütahya Milletvekilimiz Sayın Hasan Fehmi Kinay ve 39 arkadaşımızca verilen Meclis 
Araştırması Komisyonu raporuna ilişkin görüşlerimi ifade etmek üzere, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu adına söz almış bulunuyorum; hepinizi, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, gündemimizdeki komisyon raporu, öncelikle, yüzbinleri aşan sanatkâr
larımızın içinde yaşadıkları sorunları, olası çözüm yollarını irdelemekle kalmayıp, kültürel 
mirasımızın temel yapı taşlarından olan ve maalesef kaybolmaya yüz tutan el sanatlarımızı gelecek 
kuşaklara aktarmak ve daha olumlu koşullarda buna katkı verecek kişi ve kurumların etkinliğini ar
tırma hedefini yaşama geçirebilmektir. Böylece, kültürel değerlerimizi de sahiplenerek, ulusal bir 
perspektifle, sahip olduğumuz kazanımlan, Türkiye Büyük Millet Meclisi ölçeğinde, halkımızla 
paylaşmaktır. 

Bu arada, böylesine önemli, yaşamsal gördüğümüz bir konunun ilk kez Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde görüşülebilme olanağını veren, her konuda duyarlılık gösterip, emek veren, önerge 
sahibi ve komisyonda görev yapan tüm milletvekili arkadaşlarımız ile komisyon çalışmalarımıza 
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katkı koyan tüm kurum çalışanlarına; bizzat komisyona gelerek bilgi sunan, bürokrat, kurum ve 
kuruluş temsilcilerine; özellikle, çalışma sürecinin tamamında bizlere büyük katkılar sağlayan 
Sayın Prof. Dr. Örcün Barışta Hocamıza şükranlarımızı sunmayı bir görev biliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, kaybolmaya yüz tutan kültürel değerlerimizi korumanın hepimiz için ön
celikli görev olduğunu, tabiî ki, biliyoruz. Bu kültürel birikimi yaşatan, geliştiren insanların hemen 
hepsi, eşsiz sevgi ve sabır duygularıyla, daha önemlisi yetenekleriyle, tüm olumsuzluklara karşın 
mücadele vermektedirler. El emeklerini, göz nurlarını, nakış nakış, toprağa, bakıra, deriye ve de 
ağaca yansıtırken, bir tür, geçmişimizi de geleceğimize taşıma çabalarını sürdürmekteler. 

Hammaddeyi temin etmekle başlayan süreç, çalışma hayatının öngördüğü koşullara uyma, 
ekonomilerini irdeleme, müşterilerine karşı sorumluluklarını yerine getirme uğraşı içindeler hepsi. 
O mütevazı gelirlerine karşın, ürünlerinin tanıtımına yönelik sergi ve fuarları izlemek durumun
dadırlar. Gelecek kuşaklara aktarılması adına da, yeni bireyler yetiştirme görevlerini de yerine 
getirirler. 

Peki, bu işlevi yerine getirirlerken, kimden, hangi kurumdan, ne oranda katkı almaktadırlar? İş
te, tartışılması ve çözümü konusunda -ki, biraz sonra değineceğim- neler yapılabileceğinin yanıtı, 
maalesef, halen bulunamamıştır. 

Milletimizin, yüzyıllardır, eşsiz sevgi ve sabır duygularıyla kuşattığı, yetenekleriyle abideleş-
tirdiği ve günümüze taşıdığı kültürel kimlik miraslarımızdan Türk el sanatları, insanlığın kültür 
mirasına ilham kaynağı olagelmiştir; ancak, geçmişten günümüze yaşayan el sanatlarımız, 
maalesef, günümüzde, kaybolmaya yüz tutmaktadır. Bunun, pek çok nedeni olmakla birlikte, en 
önemli nedeni, bu el sanatı ürünlerini üreten ustaların giderek yetişememesi, onların çalışmalarını 
devam ettirecek yeni ustaların yetiştirilememesidir. 

Her biri el emeği, göz nuru bu ürünlerin üretim aşamaları oldukça zahmetlidir. Ayrıca, 
günümüzde, bu ürünlerin malzemelerinin, yani, hammaddelerin tedarik edilmesinde de inanılmaz 
sıkıntılar çekilmektedir. Malzemelerin pahalı olması, üretim aşamasının uzun zaman ve emek getir
mesi, üretilen ürünün de pahalı olmasına neden olmaktadır. Bu da satışları olumsuz etkilemekte ve 
elde edilecek gelirleri azaltmaktadır. 

El sanatları ürünlerinin üretimlerinin artırılması ve üretilen ürünlere piyasa bulunarak satışların 
artırılmasının sağlanması için, yeni yapılacak tasarımlara devlet desteği zorunlu bulunmaktadır. Ay
rıca, bu sanatları icra eden insanların yetiştirilmesine özel önem verilmesi, usta-çırak ilişkisine 
dayalı eğitim yöntemini destekleyecek, sanatkârları ve sanatkâr adaylarımızı motive edecek eğitim 
ve teşvik politikalarının uygulanması kesinlikle zorunludur. 

Anadolu ve çevresinde gelişen tarihî akış şeridi içinde, 11 inci Yüzyıldan günümüze on yüz
yıllık bir zaman dilimi içinde, hiç kopmadan, akıp gelen bir çığ gibi büyüyen ürün ve eserlerden 
oluşan Türk el sanatları, dünya sanatının kayda değer bir parçasını oluşturmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, 9 Martta başlayıp bir aylık ek süreyle Meclis Başkanlığımıza sunulan ve 
bugün Genel Kurul gündemine getirilen Komisyon raporu, el sanatlarımızın geniş bir şekilde değer
lendirilmesine zemin hazırladı. 

Komisyon çalışmalarımızda, el sanatları potansiyelimizin belirlenmesi, ilgili kurum ve 
kuruluşların, amaç, ilke ve politikalarının tespiti, el sanatlarımızın tanıtım aracı olarak kullanılması 
ve bunun etkinliği üzerinde geliştirilmesi gereken politikalar, aynı zamanda turistik eşya olan el 
sanatlarının turizmde satış olanaklarının artırılması ve benzeri konular alabildiğince irdelendi. 

Komisyonca, kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları temsil
cilerinden, el sanatları ve ilgili faaliyetler hakkında bilgi alındı, sorunlar ve çözüm önerilerine iliş
kin görüşleri dinlendi. 
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Bu değerlendirmelerde "el sanatları" kavramından ne ânlaşıldığıyla ilgili belirsizlik olduğunu, 
şu anda, piyasada, genellikle imitasyon, ticarî mahiyetteki ürünlere el sanatı denildiğini, oysa, ger
çek el sanatlarının, bizim mahallî zanaatkarlarımızın usta-çırak ilişkisi içerisinde, mahallî coğraf
yamızın verdiği malzemeyle ortaya konulan etnografik ürünler olduğunu, bunların da daha sonra 
ticarî ürüne dönüşmüş olduğunu, bu kavramların da ayıklanması, yani, el sanatları denildiğinde, 
gerçekten, ikibin yıllık kültürel birikimle Anadolu'ya getirdiği, coğrafyanın verdiği malzemeyle 
yapılmış ürünlerin ortaya konularak bu el sanatlarının betimlenmesi ve ortaya konulması gerektiği 
vurgulanmıştır. \ 

El sanatlarımızda çok önemli bir konunun da, el sanatlarındaki pazar ve hammadde açısından 
devam etmesi gerekenler ile artık müzelerde izlediğiniz gerekenlerin, bir yol ayrımının tespit edil
mesi gereğini ortaya çıkarmıştır. 

Değerli milletvekilleri, yine, bilgilendirme toplantılarına katılan kamu ve özel kuruluş temsil
cilerine göre, Türkiye'de, kamu ya da özel kuruluşların birlikte yer alacağı bir el sanatları kon
seyinin kurulmasının zorunlu olduğu; piyasanın talebi olan ve yeni tasarımların devreye sokulması, 
yani, geleneksellikten yola çıkarak yeni tasarımlar hazırlanması veya yeni tasarımlar konusunda 
üretici ve sanatçıların yönlendirilmesi gerekliliği... El sanatlarının kültürümüzün bir parçası ol
masının ürünlere farklı önem yüklediğini, el sanatlarının kültürel mirasımız olma nitelikleri 
nedeniyle, gelecek nesillere aktarılmasının zorunlu olması ve el sanatlarımızın koleksiyon değeri 
taşıyor olmasının önemli olduğu ve bu özelliklerin, el sanatlarına, aynı zamanda yüksek ekonomik 
girdiler sağladığı da saptanmıştır. Türkiye'de, el sanatlarının, yüzyıllardır usta-çırak ilişkisi sonucu 
gelişen zanaatların sürdürüldüğü dükkânlarda ve evlerimizde icra edildiğini, el sanatları üretimiyle 
uğraşan işletmelerin çoğunun aile işletmesi olduğu ve ürünlerin daha çok, geleneksel özellik taşıdığı 
da unutulmamalıdır. 

Geleneksel Türk el sanatlarına ilişkin tüm sorun ve eksikliklerin giderilmesi, ancak, asıl sorum
luluğu üstlenecek koordinatör bir kurum liderliğinde konuyla ilgili çalışmış, çalışmakta olan veya 
projeye katkı sağlayabilecek kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelmesiyle 
yürütülebilecek geniş katılımlı proje çerçevesiyle yaşama geçirilebilecektir. Türkiye'deki tüm el 
sanatlarının ayrıntılı bir ürün ve üretici envanterinin çıkarılması için, ilgili kuruluşların katkılarıyla 
envanter bilgi alanlarının tespitinin yapılması, daha sonra yurt sathında yapılacak ürün ve usta en
vanteri çalışmasında elde edilebilecek olan geleneksel Türk el sanatı veri tabanının, ilgili kuruluş
ların ortak kullanımına açılmasının zorunlu olduğu tespit edilmiştir. 

Projenin uygulandığı yörelerdeki el sanatlarının ürün ve meslek standartlarının, Türk Standard-
ları Enstitüsü tarafından koordine edilecek çalışma gruplarınca belirlenmesinin kesinlikle zorunlu 
olduğu görülmüştür. 

Ekonomik olarak kalkınmamış yörelerde söz konusu eğitimlerde ve sürekli üretim aşamaların
da kullanılmak üzere bazı yörelerde ortak kullanım atölyeleri kurulmasının önemi tartışılmıştır. 

Sonuç olarak, el sanatları üretiminin temelinin ekonomik bir işletme faaliyeti olduğunu, bu 
nedenle, faaliyetlerin, araştırma, organizasyon, eğitim, üretim, pazarlama aşamalarının, birbirini iz
leyen fonksiyonlar halinde planlı yapılmasının gerekliliği görülmüştür. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de, şu an, yeni açılanlar dahil, resmî ve özel 93 üniversitemiz 
içinde el sanatları programı olan 16 üniversitemiz bulunmaktadır. Araştırmaların, üniversitelerin il
gili fakülte ve bölümlerinden yardım alınarak, el sanatlarının geliştirilmesinin, öncelikli konuların 
tespit edilmesi için, bilimsel araştırmaların da dikkate alınarak, elde edilen bulguların değerlen
dirilerek, çalışmaya yön verilmesi gerekmektedir. 

Komisyon çalışmalarımızda, el sanatlarımızın konum ve koşullarının, bilgilerin derlenmesi 
adına, tüm illerden bilgi talep edildi ve gerçekten üzücü ki, bazı illerimizden -isimlerini burada ver
mek istemiyorum- Komisyonumuza bilgi aktarım duyarlılığı bile gösterilmedi. 78 ilimizden Komis-

- 3 0 -



TBMM B:110 1 .6 .2006 0 : 3 

yona gelen bilgiler değerlendirilmiş ve bu bilgilerin, birkaç il dışında, istenilen düzeyde hazır-
lanamadığına tanık olduk. Sürecin kısıtlı olması nedeniyle, Ankara Olgunlaşma Enstitüsü, Bey
pazarı, Denizli, Kütahya, İsparta, Eskişehir, Konya ve İstanbul illeri, ancak yerlerine gidilerek, el 
sanatlarımızın içinde bulunduğu koşullan irdeleme olanağı bulunabildi. Ülkemizin çok farklı böl
gelerindeki farklı el sanatları, yerinde incelenip, sorunları bire bir tespit edilemedi. Örneğin, Zon-
guldak'a gidilip, Karadeniz Ereğlimizin Elpek bezi, Çaycuma Pelemek'i, Bartınlınızın tel kırması, 
Amasramızın ağaç işleri yerinde izlenemedi. Ünü, ulusal kimliği de aşarak uluslararası platformda 
da büyük ilgi gören ve halen birçok devlet başkanımızın elinde bulunup, binlerce konuğa takdim 
edilen Devrek bastonunun üretimi ve sorunları ve çözüm yolları gerektiği şekilde incelenemedi. 

Uzun yıllar, Zonguldak'ın şirin ilçesi Devrek'te belediye başkanlığı yaptık. Bu süreçte, özellik
le, Türk el sanatlarının, gerçekten, çok nadide örneklerinden birisi olan Devrek bastonunun 
tanıtımına yönelik, yerel yönetim olarak inanılmaz çabalar içine girdik. Bunların bazılarında 
başarılı olduk, bazılarında olamadık. Örneğin, kızılcık ağacından yapılan Devrek bastonunun ham
maddesinin, halen, bulunmasında birtakım zorluklar yaşanıyor. 

Tanıtımına yönelik, yıllardır -bu yıl 25'incisi kutlanacak olan- "Devrek Baston Festivalini yap
tık; ama, Devrek'te, baston çarşıları, bastoncularını günde yaklaşık 3 000-5 000 insan ziyaret 
ederek, en azından, Devrek bastonunun hangi noktalarda olduğu vurgulanıyor; ama, bir Ayasofya 
Müzemizde bir tek Devrek bastonu veya diğer el sanatlarımızın tanıtımı yapılamıyor. 

Ben, her şeye karşın, bastonumuzun ve diğer tüm el sanatlarımızın gelişimine katkı veren ve 
ebediyete intikal eden tüm ustalarımızı huzurunuzda şükranla anıyor ve halen, bu yüce uğraşı sürdüren 
çok değerli baston ve diğer el sanattan ustalanmıza da huzurunuzda şükranlanmı sunmak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, bütün bu çalışmalar sonucunda, sorun ve öneri olarak; el sanatları çalış
malarının, değişik bakanlıklarda, değişik şekillerde yürütülmekte olduğunu; bakanlık olarak, kırsal 
alanda, köylerde yaşayan, kasabaya, şehre inme olanağı hiç bulmamış, okuma olanağı olmamış 
çocuklara yatılı olarak, Türkiye genelinde, sadece 7 el sanatları eğitim merkezi müdürlüğünde, 
sadece eğitim verilmek suretiyle meslek kazandırıldığını.,. El sanatları çalışmalarının bir çatı altın
da toplanıp, bir üst kurul oluşmasının, kesinlikle, gereği ortadadır. 

Türkiye'de, eğitim sisteminde, el sanatlannda bir çözüm ve geliştirme ışığının görülmediğini; 
sanatın, kendi halkının kültürü temeli üzerinde kurulup bugünkü durumuyla eğitim verilmesi gerek
tiğini, bizde, Avrupa'dan taşınan temel bilgilerin sanat diye üretilmekte olduğunu... Halkımızın 
sanatına hiçbir zaman değinilmemesi nedeniyle oluşan aksaklıklar saptandı. 

Günümüz eğitim sistemiyle el sanatlannın eğitim-öğretiminin yapılacak durumda olmadığını, 
geliştirilecek gibi hiç görünmediğini; yüzyirmi yıldır, el sanatlarına yahut diğer bir deyişle ulusal 
sanatlara değinilmediğini; halihazırdaki eğitim kurumunda tekrar ele alınıp, daha sağlıklı bir 
duruma getirilmesinin düşünülmesi gerektiği... "Ulusal sanatlar akademisi" yahut "ulusal sanatlar 
enstitüsü" adı verilerek, kendi halkımızın kültürü üzerine kurulacak bir eğitimin gündemimize yer
leşme zorunluluğu bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, bir sanatın geleneksel olabilmesi için, halk tabanından destek alıp sevil
mesi, özenle yapılması ve böylece, kuşaktan kuşağa aktanlmasıyla mümkün olabilir. Yaptığımız tes
pitlerde, el sanattan tanımında herhangi birliğe vanlamamıştır, doğru bir adlandırma ve sınıflandırma 
yapılamamıştır. Bugüne kadar yapılan çalışmalann kıyıda köşede münferit olarak kalması, öncelikle 
el sanatlannın ciddî bir enstitü bünyesinde araştınlamamış olmasındandır. Bankalann, el sanatlanyla 
iştigal eden sanatkârlann, projelerde, hangi şekilde ve ne kadar kredi kullandığıyla ilgili bir istatistikî 
bilgileri bile elimizde bulunmamaktadır. Geleneksel Türk el sanatlanna ilişkin, ülkemizde, bugüne 
kadar sağlıklı bir envanter çalışması, maalesef, yapılamamıştır. Geleneksel el sanatlanna ilişkin 
günümüze kadar yapılan araştırmalarda, konunun bütünlüğünün olmaması, herhangi bir konu 
seçiminin yapılamaması, araştırma yönteminin oluşturulamaması tespit edilebilen diğer sorunlardır. 
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Değerli arkadaşlarım, üniversitelerimiz, kamu kuruluşlarımız, özel sektör, ülkemizin dört bir 
yanında kurulan dernek ve vakıflar, birbirinden habersiz, kendilerince, el sanatlarının kaybol
maması, hatta gelişimine yönelik çabalarını sürdürmelerine karşın sonuç ortadadır; el sanatları yok 
olmakta ve bu övülesi çalışmalar da, el sanatlarımızın yok olmaya doğru gitmesini engel-
leyememektedir. Bu anlamda, el sanatları, insanların bulundukları, yaşadıkları, ürettiği ürünler ol
duğundan, istihdamı kendileri oluşturmaktadırlar. Kaybolmaya yüz tutan el sanatlarının sahiplenil-
mesi, -reel ekonomiye kazanç sağlanmakta- istihdam sorununun çözümüne, kısmî de olsa bir katkı 
sağlayacaktır. Bu sahiplenmeyle, kültürel gelenekler, örneklerimiz yaşatılacak, gizli ya da açık iş
sizlik azaltılacak, mevcut ve atıl duran hammaddelerin üretime kazandırılması halinde millî gelire 
önemli katkı sağlanacak, halkın gelir ve yaşam seviyeleriyle birlikte, eğitim seviyeleri yükselecek, 
her türlü göçün kısmen önüne geçilecek, kadınlarımızın, geleneksel el sanatlarının üretime kazan
dırılması nedeniyle refah ve eğitim seviyeleri yükselecek, kırsal kesimde yaşayan ve tarımla uğ
raşan nüfusun boş zamanlarını üretime yönlendirmesi sonucunu getirecektir. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisinde ilk kez oluşturulan bu Komisyonun, 
televizyon ve radyolar yoluyla el sanatlarımızın tanıtımına, el sanatlarıyla ilgili koordinasyonu sağ
layacak bir kurulun oluşumuna, finansman sorunlarının çözümüne katkı verecek düşük faizli kredi 
teminine, pazarlama sorununun çözümüne, kaybolmaya yüz tutan bu değerleri koruyacak tasarım 
enstitüsü kurulmasına, ulusal ve uluslararası fuarlar düzenlenip, bu fuarlara sanatçılarımızın 
katılımına, el sanatları uğraşısı veren insanımızın eğitim kurumlarındaki istihdamına, sosyal güven
lik sorunlarının aşımına, el sanatlarımıza yönelik atölyelerin oluşumuna, el sanatlarının endüstriyel 
dönüşümüne, standardizasyon, markalaşma, envanter ve sınıflamaya somut çözümler getirmesi 
dileğimi yineliyor; Meclisimizin, el sanatlarımızın yaşanan sorunlarının çözümüne somut ve olum
lu katkılar sağlayacağına olan inancımla, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Hükümet adına, Sanayi Bakanımız Sayın Ali Coşkun söz istedi. 
Buyurun Sayın Coşkun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ALİ COŞKUN (İstanbul) - Sayın BaşKan, çok değerli mil

letvekili arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
El sanatlarımız gibi, bizi millet yapan, kültürümüzün bir önemli parçası olan konuyu Yüce 

Meclisin Komisyonunda derinlemesine inceleyerek, Hükümetimizin çalışmalarına, özellikle 
Bakanlığımın çalışmalarına ışık tutacak böylesine bir çalışmayı yaptıkları için Değerli Başkana ve 
üyelerine huzurunuzda teşekkür ediyorum; çünkü, hakikaten, bu konu, yıllarca ihmal edilmiştir. 

Bakanlığımız olarak, önemli bir el sanatı olan halı ve kilimcilik konusundaki çalışmalar bir 
anonim şirket statüsüne kavuşturulmuş; fakat, devlet yapısı içinde, adı anonim şirket olduğu halde 
arzu edilen gelişme sağlanamamıştı. Zarardan büyük ölçüde kurtardık, stoklan yüzde 30 nispetine 
indirebildik. Özellikle Güneydoğu Anadoluda, tezgâh başında, evlerde veya atölyelerde istihdam 
sağlayan ve aynı zamanda, pazar bakımından talep olan desenleri dokutmaya başladık; çünkü, daha 
önce ölçüsüz olarak dokutulduğu için, maalesef, elde büyük stoklar oluşmuştu; ama, bu çalış
malar... Baktık ki, Bakanlığımızda, sayılarca el sanatları ve hah var, tezgâhlarda, depolarda 
duruyor. Özelleştirme kararı alınmış vaziyetteydi bizden önce. Bu özelleştirme kararını kaldırdık ve 
halıcılık el sanatları enstitüsü kurulmak üzere yasayı hazırladık; şu anda Başbakanlıkta. Ümit 
ediyorum, kısa zamanda Yüce Meclisimize sunulur ve böylece, bu el sanatlarımızı ve halıcılığı, 
biraz ticarî düşüncenin dışında, kültürümüzün bir önemli parçası olarak ve ticarî anlamda da istih
dam sağlayan bir yapıya kavuştururuz. 

Bu bakımdan, Komisyonun bu raporu bize ışık tutacaktır. Yakında, Mecliste bu enstitü yasası 
tartışılırken daha geniş anlamda, zannediyorum, katkılar olacaktır. 

Tekrar teşekkür ediyorum; saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
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BAŞKAN - Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi 
Kinay. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Buyurun Sayın Kinay. 
MUHARREM DOĞAN (Mardin) - Sayın Başkan, sizin sıralamanızda Anavatan Partisi 

sıradaydı; neden değişti? 
BAŞKAN - Bir dakika Hasan Bey. 
Bazı özel durumlar nedeniyle sıra değiştirebiliyoruz talepler üzerine. 
MUHARREM DOĞAN (Mardin) - Nasıl değiştirirsiniz efendim? 
BAŞKAN - Zaten, sırayı belirleme bizim yetkimizde. O nedenle, evet, değiştirerek, Hasan Feh

mi Beye söz verdik; arkasından size söz vereceğiz. 
MUHARREM DOĞAN (Mardin) - Zaten, vermeseniz bile ben çıkacaktım. 
BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, bazen hepinizin benzer talebi olabiliyor. İçtüzük, Divana 

yetki veriyor. Bu talepleri karşılarken, sizin istekleriniz doğrultusunda değişiklikler yapabiliyoruz. 
Bugün Hasan Fehmi Bey için yaptık, yarın sizin için yaparız Muharrem Bey; sizin de bir ihtiyacınız 
olabilir, size de lazım olabilir bu yetki. Bu yetkiyi, sizin için de kullanırız. 

REYHAN BALANDI (Afyonkarahisar) - Adalet istiyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun Hasan Bey. 
AK PARTÎ GRUBU ADINA HASAN FEHMİ KİNAY (Kütahya)- Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; hepinizi, Ak Parti Grubu adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 
Benden önce değerlendirme yapan Komisyon üyesi arkadaşlarım, imza sahipleri adına Sayın 

Alim Tunç'a, Değerli CHP Milletvekilimiz Nadir Beye yapmış oldukları kapsamlı değerlendirme 
için, AK Parti adına ve şahsım adına şükranlarımı arz ediyorum. 

Bu yapılan değerlendirmeler göstermiştir ki, geleneksel Türk el sanatlarıyla ilgili kurulması 
yönünde, şahsım ve 39 milletvekili arkadaşım adına vermiş olduğumuz önerge, ülkemizin geleneksel 
el sanatlarıyla ilgili, iştigal eden değerli yurttaşlarımızın önemli bir ihtiyacını gidermek durumundadır. 

Biraz evvel, Değerli Bakanımız Ali Coşkun Bey de, özellikle halıyla ilgili kurulacak olan ens
titü konusunda bir müjdeyi paylaşmıştır Genel Kurulumuzla. Bu da göstermektedir ki, ilgili bakan
larımız, Komisyon tarafından hazırlanan kapsamlı rapor üzerine, şimdiden bir yol haritası oluştur
ma gayreti içindedir. Bu da, yapmış olduğumuz bu çalışmanın, inşallah, ülkemize, fiilen, pratik an
lamda önemli kazanımlar sağlayacağını göstermektedir. 

Söz geleneksel el sanatlarından açıldığında, ülkemizin yetiştirdiği büyük şair; ama, ondan ön
ce fikir ve aksiyon adamı Değerli Üstat Necip Fasıl Kısakürek'in plastik el sanatlarıyla ilgili yap
mış olduğu değerlendirmede, en büyük sanatın edebiyat olduğu yönündeki muhteşem değerlendir
mesini, siz, Genel Kurul üyelerimizle paylaşıyorum. Ne yazık ki, edebiyat konusunda yeterli bir 
yeteneğim olmadığı için, geleneksel el sanatları gibi çok önemli bir sanatsal derinliği haiz konuyu 
gereği biçiminde savunamayabilirim; bu nedenle, gerek sanatçılarımızdan gerekse siz değerli mil-
letvekillerimizden şimdiden özür diliyorum. 

Değerli arkadaşlar, önergenin verilme süreciyle ilgili, bu konuyla ilgili bir durumu sizlerle pay
laşmak istiyorum. Bundan yaklaşık onbeş yıl kadar önce, o zaman Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası 
Genel Sekreteri olarak görev yaptığım esnada -Kütahya'da, biliyorsunuz, yoğun olarak, geleneksel 
Türk el sanatlarımızın içerisinde Türkiye'nin tanıtımına büyük katkı sağlayan çini üretimi yapılmak
tadır- çiniciliğin dünü, bugünü ve yarınıyla ilgili kapsamlı bir çalışma yapmıştık. Bu araştırma, sek
törün içinde bulunduğu sorunlarla ilgili, yakından tanıma imkânı vermişti, daha sonra da,özellikle 
çini sektöründe çalışma imkânı, fırsatı -iş olarak- bulmuştuk. 
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Yaşanan sorunları yerinde yaşayarak görmenin etkisiyle, sayıları yüzbinlere varan plastik el 
sanatçılarının sorunlarını, öncelikle gönüllü bir milletvekili grubu tarafından Mecliste desteklen
mesi suretiyle bir çalışma başlatmayı planlamıştık; ama, bir vesileyle, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanımız Sayın Bülent Annç'ı ziyaretimde konuyu kendisiyle paylaştığımda, Sayın Meclis 
Başkanımızın şöyle bir önerisi oldu: "Bunu, gönüllü bir destek grubu yerine, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tarihinde ilk kez yapılacak bir araştırma komisyonuna dönüştürelim Hasan Bey" dedi ve 
böylece, 39 milletvekili arkadaşımızın da imzasını almak suretiyle, başta Sayın Bülent Annç'ın, 
Değerli Başkanımızın imzası olmak üzere, böyle bir çalışma başlatılmış oldu. 

Değerli arkadaşlar, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 104 üncü maddeleri uyarınca, geleneksel Türk 
el sanatlarının geliştirilmesi, korunması, gelecek kuşaklara aktarılması ve bu sanat dallarında 
çalışarak geçimini temin eden üreticilerin içinde bulunduğu sorunların araştırılarak, alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi, sanatkârların içinde bulundukları sıkıntıların ortadan kaldırılması 
için, malumunuz olduğu üzere, bir komisyon teşekkül etmiştir. Komisyonun Başkanlığına, İsparta 
Milletvekilimiz Sayın Recep Özel Bey getirilmiştir ve Komisyonumuzda çok sayıda değerli üye 
görev almıştır. 

Öncelikle, samimî gayretlerine bizzat şahit olduğum bu değerli komisyon üyesi arkadaşlarımı 
kutluyorum. Ayrıca, Komisyona, yoğun mesaileri olmasına rağmen, büyük bir özveriyle, kurumlan 
adına katılarak, sadece bir resmî görevi yerine getirmenin üstünde, kültürümüze, milletimize karşı 
tarihî bir sorumluluk taşımanın bilinciyle Komisyon çalışmalarına katkıda bulunan değerli kamu 
görevlilerine, akademisyenlerimize, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altındaki idarî görevlerde 
bulunan arkadaşlarımıza, AK Parti Grubu adına teşekkür ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, komisyon raporu, geleneksel el sanatlarımız için tarihî bir dönüm nok
tası teşkil edecektir. Bu, bir milattır; bundan öncesi ve sonrası olacaktır. O halde, bu Komisyonun 
kurulmasından önceki duruma bir göz atmalıyız. Esasen, şu anda da geleneksel el sanatlarıyla ilgili 
faaliyetlerini sürdüren değerli yurttaşlarımızın yaşadığı sorunlar devam etmektedir; ancak, son tah
lilde göreceğiz ki, bu sorunların giderilmesi yönünde verilen çabalar somut önerilere dönüşmüştür. 
Biraz evvel, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz alan Değerli Milletvekilimiz Nadir Bey de 
Komisyon tarafından ortaya konulan önerilere kapsamlı bir şekilde değinmiştir. Ben de, biraz son
ra bunları, belki de, biraz farklı açıdan değerlendirme fırsatı bulacağım. 

El sanatlarıyla ilgili ne yapılmalıdır; bu, artık, ortaya çıkmıştır. Bundan sonra, ilgili kurumlar 
gereğini yapmalı ve biz milletvekilleri ise yapılması gerekenleri özenle takip etmeliyiz. Bunda par
ti farkı gözetilmemelidir. Zira, sayılan yüzbinlere veren sanatkârlarımızın gözü Meclisin üzerin
dedir. Onlar, iktidarıyla muhalefetiyle kendi sorunlarına sahip çıkıldığını düşünmekte ve bundan da 
büyük mutluluk duymaktadır. Ülkelerine olan güveni artmış; Meclis, gözlerinde, yüreklerinde bir 
kez daha büyümüştür. 

Sayın milletvekilleri, siz değerli oylarınızla ve Komisyonumuz da yapmış olduğu samimî gay
retlerle öylesine büyük bir iş başarmıştır ki, el sanatlan ustalanmızın işlerine duyduğu saygı artmış
tır. Ustalarımızın gözlerinde umut ışığı yanmıştır, ufuk çizgisi genişlemiştir. Henüz yapılan bir şey 
yok diye düşünmeyiniz. Bu Yüce Meclisin çatısı altına gelen her gündem gibi, el sanatları 
üreticilerinin sorunları da çözüme kavuşacaktır; çünkü, burada, milletimizin iradesi tecelli etmek
tedir. Artık, ustalanmız yalnız değildir, onlara Yüce Meclisimiz sahip çıkmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, Komisyon raporu dikkatle incelendiğinde görülecektir ki, raporun 
amacı yalnızca sanatkârlann sorunlarını incelemekten ibaret olmamıştır; aynı zamanda, kültürel 
mirasımızın yapı taşlanndan biri olan el sanatlannı gelecek nesillere aktaracak kişi ve kurumların 
etkinliğini artıracak önlemleri belirlemek olmuştur. Bundan da önemlisi, bizleri millet olma 
onuruna götüren kültür değerlerinin tarihsel süreç içerisinde etkilendiği ve etkilediği medeniyet iz
lerini Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri aracılığıyla ulusal perspektifimize kazandırmıştır. 
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Değerli milletvekilleri, milletçe sahip olduğumuz kültürel değerlerin korunması, ancak yaşatıl-
masıyla mümkündür. Bu kültürel mirası yaşatan kişilerin eşsiz sevgi ve saygı, sabır duygularıyla ve 
hepsinden önemlisi yetenekleriyle bu işi başardığını unutmayalım. Diğer taraftan, geçimlerini el 
sanatlarına bağlamış bu sabırlı ve yetenek sahibi kişiler, mütevazı hayatlarını sürdürebilmek için, 
belki de herkesten daha çok çalışmak zorunda olmuşlardır. Zira, bir taraftan ustalıklarını el emeği, 
göz nuru ile taşa, toprağa ve ellerine geçirdikleri her türlü malzemeye derinlemesine yansıtırken, 
diğer taraftan herhangi bir işletmenin yürütülmesi gereken tüm mükellefiyetlerini de eksiksiz yerine 
getirmek mecburiyetindedir. Bu işletmelerimizi, geleneksel Türk el sanatlarıyla iştigal eden işlet
melerimizi diğer işkollarından ayıran temel unsur da budur. 

Geleneksel el sanatkârlarının üretim yapacağı hammaddeyi temin etmek, çalışma hayatıyla il
gili kurallara uymak, işkoluna göre bakanlıkların kendisinden istediği ilkelere uymak, 
muhasebesine bakmak, müşterilerine karşı sorumluluklarını yerine getirmek; hülasa, herhangi bir 
işyerinde yürüyen tüm işleri yerine getirmek konusunda herhangi bir ayrıcalığı yoktur. Sıra, ürün
lerin tanıtımına geldiğinde, müşteri bulabilmek için mütevazı gelirinden ayırabildiği kadarını, satış 
yapmayı umduğu firmalara tanıtmak amacıyla sergi ve fuarlara iştirak etmek üzere harcamaktadır. 
Bu, şanslı olan sanatkârlanmızdır; zira, bunu başarabilen sanatkârlarımızın sayılan oldukça azdır. 
Çoğunluğu ise, geliri yetmediği halde çalışma fırsatı bulabileceği bir başka iş olmadığı için, ken
disini sanatına mahkûm etmiştir. Her gün ustaca yaptığı işi satın alabilecek birileri çıkar umuduyla 
yaşamaktadır. Ne zaman umudunu kaybetse, ustasının "sabırlı ol, sabır imandandır" nasihatim hatır
lar. O, bu sanatı icra ederken, günlük iaşesinden çok Yaradan'ını anmaktadır. Eliyle verdiği her şek
lin zihnindeki izdüşümü, gönlündeki sevgiyle, inançla şekillenmektedir. 

Onu diğer işletme sahiplerinden ayıran bir başka sorumluluğu daha vardır; çırak yetiştirmek. 
Yaptığı işi ustalıkla tamamlamasının dışında, mesleği yaşatmak adına çırak yetiştirmek durumun
dadır; Ahilik geleneğini sürdürmenin bilinci içerisinde ve büyük bir duyarlılıkla. 

Gerek sanatın ustalıklarını kültürel değer sorumluluğuyla işlediği eşyaya aktarmak gerekse 
gelecek nesillere bu mirası aktarmak üzere insan yetiştirmek, bizleri, Türkiye Büyük Millet Mec
lisini, bu alana sahip çıkmak adına sorumlu kılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, günümüzde geleneksel el sanatlarımızın yaşadıkları sorunları hafiflet
mek adına, eskiye oranla daha çok destek unsuru bulunduğunu belirtmeliyim. Bu destek, dev
letimizin yürüttüğü çalışmaların yanı sıra, özel sektör ve sanatsever kişilerin yakın ilgisiyle oluş
maktadır. Her ilde vali ve belediye başkanlarımız, dar bir bütçeyle de olsa, geleneksel Türk el sanat
larının korunması, geliştirilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla sergiler düzenlemekte, 
tanıtım faaliyetlerine katkı sağlamaktadır. Bundan da önemlisi, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın, 
konuya bütün yönleriyle sahip çıkmasıdır, il kültür müdürlükleri ve halk eğitim merkezleri 
aracılığıyla, el sanatları kursları düzenlenmekte, ürünlerin sergilendiği ortamlar sağlanmaktadır. Bu 
yönde Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Atilla Koç'un gösterdiği yakın ilgi, her türlü takdirin üs
tündedir; kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. 

Bu çabalara, bazı kuruluşların kâr amacı gözetmeksizin sağladıkları maddî ve manevî destek
ler eklenmektedir. Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı dönersermaye işletmeleri ve Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığına bağlı El Sanatları Dairesi zaman zaman bu sanatkârlardan alım yapmakta, 
bunları yerli ve yabancı sanatsever müşterilere sunmaktadır. 

Bütün bu destekler, sayıları hakkında ancak yüzbinlerce diyerek tahmin yürütebileceğimiz 
sanatkârlarımızın sorunlarına tümüyle çare olmadığı için, Yüce Meclis, Kültürel Yatırımları ve 
Girişimleri Teşvik Kanunu çıkarmıştır. 
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Değerli milletvekilleri, bu kanunun sağlayacağı fırsatları takdim etmeden önce, zihinde 
oluşabilecek bazı sorulan gündeme getirmek istiyorum. Kültürel mirasın korunması, gelecek kuşak
lara aktarılması konusunda Türkiye başarılı mıdır; bu sorunun cevabı tereddütsüz evettir. Bu 
başarının ardında devlet tarafından sağlanan destekler yer almakta mıdır; bu sorunun cevabı ise, ne 
yazık ki hayırdır. Tartışmamıza anlam kazandıracak en önemli noktaya böylece gelmiş 
bulunuyoruz. Geleneksel Türk el sanatlarının bugünlere gelişi, aldığı mesafe, var oluş biçiminde, 
icraî sanatın amacında gizlidir. Bu sanat dallan hayatın içinde bannarak bugünlere gelmiştir; yani, 
Batı'daki gibi hayatın geleneklerinden, ihtiyaçlardan kendini soyutlamamış, bilakis, ihtiyaçları 
giderirken bunun içinde kendini bularak, koruyarak bugünlere ulaşmıştır. Yani, sanat, kullanım eş
yasına dönüşerek yaşamış, tüketicisine sadece bir ihtiyacı gidermek üzere değil, onu estetik yapan 
bütün sanatsal yönleriyle ulaşmıştır. 

Geleneksel Türk el sanatları diye bir kültürel değerden bahsedebiliyorsak, bunun yaşamasını 
kendi içinde oluşturduğu var oluş felsefesinden ayrı düşünmemiz mümkün değildir. Bir eşyayı kul
lanım amacıyla almak ayrı bir şey, onun fiziksel ve dekoratif özelliklerini oluşturan sanat değerini 
almak ayrı bir şeydir. Batı'da sanat soyutlaşırken, onu üretenler dar bir çevreye sıkışmış; bizde ise, 
sanat hayatın içinde somutlaşırken üreticilerin sayısı hızla artmıştır; bu nedenle de Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Araştırma Komisyonu, kendini, tarihî bir doku üzerinde araştırmada değil, yaşayan 
bir değerin zenginliği üzerinde bulmuştur. Komisyon, Anadolu'yu karış kanş büyük bir özveriyle 
dolaşmış ve her gittiği yerde sanatkârlanmızın gönül dolusu heyecanıyla karşılaşmıştır. Buna, Kütah
ya ziyareti esnasında tanık olan arkadaşlarınızdan biriyim. Kütahya'ya geldiklerinde Komisyon 
üyelerimiz, Belediye Kültür Sarayında çinici sanatkârlanmızın salonu hıncahınç doldurduğunu hep 
beraber gözlemledik ve sorunlannı da gerçekten çok büyük bir ustalıkla ortaya koyabilmişlerdi. 

Çinici arkadaşlarımız, o günden bu yana, Türkiye Büyük Millet Meclisini, parti gruplarını üç 
kez iadei ziyarette bulunmuşlardır. Büyük bir coşku yaşanmıştır, bir sevgi seli yaşanmıştır. Tüm ül
kemizden, Türkiye Büyük Millet Meclisine, geleneksel Türk el sanatlarıyla ilgili faaliyet gösteren 
yurttaşlarımız coşku dolu yürekleriyle ziyarette bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; daha önce burada da ifade edilen, 5225 sayılı, 
kültüre yatırımı teşvik eden bir önemli yasayı değerlendirme imkânı bulmuştuk. Bu yasa, kültür 
alanında yapılan yatırımlara, başta istihdam olmak üzere, bedelsiz arsa tahsisi olmak üzere, bu tür 
yatırımları yapan girişimcilere önemli avantajlar sağlamaktadır. Halen yürürlükte olan bir yasadır. 
Bu doğrultuda tüm girişimcilerimizi kültüre, sanata yatınm yapmaya Yüce Meclisin çatısı altında 
davette bulunuyorum. 

Biraz evvel, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili arkadaşımız ve imza sahipleri adına konuş
ma yapan Alim Tunç Bey, komisyon tarafından ortaya konan raporu, rapor başlığını değerlendir
mişlerdi. Oldukça kapsamlı bir şekilde değerlendirdiler. Benden sonra söz alacak Komisyon Baş
kanımız ve diğer milletvekili arkadaşlarımızın da, mutlaka bu konuya büyük açıklık getirmek 
durumunda olduğunu düşünüyorum. 

Kısaca, bundan sonra -bu raporun bir milat olduğunu biraz önce ifade etmiştim- geleneksel 
Türk el sanatlarında neler değişecek, bunlara değinerek sözlerimi tamamlayacağım. 

Tanım konusunda, gerçekten, geleneksel Türk el sanatlarının büyük bir karmaşa yaşadığını, bu 
konuya ilgili duyan veya bu konuyla ilgili olan çevreler gayet yakından bilmektedir. 

Efendim, tanım konusu niye bu kadar önemlidir; kendisini ifade konusunda, işte "geleneksel 
Türk el sanatı" ifadesiyle bu sektör kendini tanımlamış, bu yeterli değil midir diye, belki de 
düşünenler olabilir. Tanım konusu olmadığı için, değerli arkadaşlar, belki de, devlet kademelerinde, 
çok istenmesine rağmen, destek konusunda bir model, bir formül geliştirilememiştir. Bu cihetle, 
tanım konusu, sektörün kendini tarif etmesi büyük önem taşımaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Toparlayalım lütfen. 
HASAN FEHMİ KİNAY (Devamla) - Teşekkür ederim Başkanım; hemen toparlıyorum. 
Bu konuyla ilgili "plastik sanatçı" unvanı akademik çevreler tarafından bu alanla ilgili sanat

çılara verilmekte idi. Bu şekilde tanımlanmaktaydı sanatçılar. Buna bir ilave yaparak "halk plastik 
sanatçısı" unvanı teklif edilmektedir Komisyonumuz tarafından. Bu unvanın kullanılması halinde, 
belki de, birçok çalışma zincirleme olarak gerçekleşmiş olacaktır. 

Belgelemeyle ilgili sorunları vardır; bu yönde de Komisyonumuzun önemli önerileri olmuştur. 
Eğitim boyutu tartışılmıştır. 
Koruma, tanıtma ve sergileme konusunda Komisyonumuzun çok somut, doyurucu teklifleri ortadadır. 
Yaşatılması ve bundan sonrakilerin yararlanma boyutuyla ilgili değerlendirmeleri olmuştur. 
Organizasyon ve koordinasyon konusunda ortaya çıkan zaafların giderilmesine yönelik, 

hakeza, değerlendirmesi olmuştur. 
Hepsi, birbirinden kıymetli birçok öneriler ortaya çıkmıştır. Bunların hayata geçirilmesi yönün

de, değerli Hükümetimizin, ilgili bakanların yoğun çaba içerisinde olacaklarını düşünüyoruz ve mil
letvekilleri olarak da bizler, bu konuda geleneksel Türk el sanatkârlarımızın sorunlarına ilişkin 
çözüm önerilerini takip edeceğimizi bu vesileyle bir kez daha ifade ediyorum. 

Ekonomik boyutun ortaya çıkarttığı birçok sorun vardır, başta istihdam sorunu olmak üzere. Bu 
sektörle ilgili faaliyet sürdüren işletmeler, istihdamda vergi ve benzeri yasal yükümlülüklerin büyük 
bir malî külfet teşkil ettiklerini ifade etmektedir. Geleneksel el sanatlarıyla ilgili ürünlerin fiyatları, 
ne yazık ki, Uzakdoğu'dan gelen baskı nedeniyle düşme eğilimindedir. Zaten olağanüstü geçim 
sıkıntısı içerisinde olan bu vatandaşlarımızın, özellikle, çalıştırmış oldukları işçilerin vergi teşvik-
leriyle ve istihdam üzerinden alınan diğer teşviklerle ilişkilendirilerek üretim yükünün hafifletil
mesinde büyük yarar vardır. 

Finansman konusunda Komisyon raporunda yine çok ciddî öneriler yer almaktadır. 
Son olarak da, pazarlama konusunda öneriler yer almaktadır. 
Ben, sözlerime burada son verirken, Türkiye Büyük Millet Meclisinin vermiş olduğu destekle 

kurulmuş olan Komisyona, gerçekten bu Komisyonda büyük bir çaba içerisine giren, sadece resmî 
bir görev değil, onun ötesinde millete karşı oluşan sorumluluk bilinciyle hareket eden tüm katılım
cılara tekrar teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Anavatan Partisi Grubu adına Mardin Milletvekili Muharrem Doğan. (Anavatan 
Partisi sıralarından alkışlar) 

Bir durum nedeniyle de şahıslar arasında sıra değişikliği yaptık. Önce, Konya Milletvekili 
Mehmet Kılıç, sonra İsparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner konuşacak. 

Buyurun Sayın Doğan. 
Süreniz 20 dakika. 
ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA MUHARREM DOĞAN (Mardin) - Teşekkür 

ediyorum. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Geleneksel Türk el sanatları üretici ve sanatkârlarının 

sorunlarının araştırılarak, el sanatlarının geliştirilmesi, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Kütahya Milletvekilimiz Sayın Hasan 
Fehmi Kinay ve 39 arkadaşımızın vermiş olduğu Meclis araştırması önergesi ve Meclis Araştır
ması Komisyonu raporu üzerinde görüş belirtmek üzere Anavatan Partisi Grubu adına söz almış 
bulunuyorum; bu vesileyle Yüce Heyetinizi ve milletimizi şahsım ve Grubum adına saygıyla 
selamlıyorum. 
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Değerli milletvekilleri, üzerinde yaşadığımız Anadolu toprakları, tarih boyunca birçok kül
türün oluştuğu ve geliştiği bir yer olarak kendini göstermektedir. Güzel Anadolumuz, el sanatlarının 
beşiğidir; kültürlerin buluşma noktası, kökü insanlığın başına kadar giden bir zaman ve renk çem
beridir. 

Bu kültürel ve el sanatları zenginliği karşısında elbette sevinçliyiz; ancak, bu tarihî ve kültürel 
zenginliğimiz aynı zamanda büyük bir sorumluluğu da beraberinde getirmektedir. Bu sorumluluk, 
kültür ve el sanatlarının beşiği olan Anadolu'da geçmişte ortaya çıkan Türk el sanatlarının korun
ması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması, bütün milletvekillerimizin elbirliğiyle çözmeleri 
gereken ortak bir ülke sorunudur. 

Değerli milletvekilleri, geleneksel Türk el sanatları, Anadolu'nun binlerce yıllık tarihinden 
gelen çeşitli uygarlıkların kültür mirasıyla kendi öz değerlerimizin birleştirilmesi zengin bir mozaik 
oluşturmuştur. 

El sanatları, tarih boyunca ekonomik yaşamın bir parçası olarak ortaya çıkmış, bunun ötesin
de, kültürel değerlerin üretiminde de rol oynamış, uygarlıkların gelişmişlik düzeyleriyle paralel hale 
gelmiştir. 

Türk insanı, yetenekli olduğu gibi, aynı zamanda çalışkan ve zevk sahibidir. İşte, el sanatları, 
tüm bu zenginliklerimizin harmanlanması sonucu ortaya çıkmıştır. 

Günümüzde Türk el sanatları, görkemli geçmişine rağmen, ciddî sıkıntılar yaşamaktadır. 
Geleneksel el sanatlarımız, şehirleşme ve modern üretim usulleri nedeniyle zaman içerisinde ya 
gerilemiş ya da tümüyle kaybolma aşamasına gelmiştir. Oysa geleneksel el sanatlarımız iki açıdan 
yaşamsal bir öneme sahiptir. Birincisi, geleneksel el sanatlarımızın ekonomik ve sosyal boyutu var
dır. Halen yüzbinlerce insanımız geçimlerini el sanatları yoluyla elde etmektedirler, çocuklarını 
buralardan elde ettikleri gelirle okutmakta ve onurlu bir yaşam mücadelesi vermektedirler. Aynı 
zamanda el sanatları, ülkemizin istihdam sorununu çözmekte ve gençlerimize iş kapısı olmaktadır. 
Geleneksel el sanatları ürünlerinin hammaddesi bu ülkenin yerli malıdır. Bu vesileyle, yapılan 
üretimler ihraç edildiklerinde, ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlamaktadır. İkinci olarak, 
geleneksel el sanatları Türk kültürünün gelişmesine ve yaygınlaşmasına zemin hazırlamaktadır. 

Değerli milletvekilleri, şuna açıkyüreklilikle inanıyorum ki, başta geleneksel el sanatlarımız ol
mak üzere, kültürel zenginliğimizin dünyada bir benzeri bulunmamaktadır. Geleneksel el sanat
larımızın yeterince korunamamasının çokboyutlu değişik nedenleri vardır. Buna göre, el sanatların
da yaşanan en önemli sorun hammadde teminidir. Değişen üretim şartları yeni meslek gruplarını 
oluştururken, var olan bazı meslekleri de olumsuz yönde etkilemektedir. Örneğin, geçmiş yıllarda 
ülkemizde hayvancılık önemli bir geçim kaynağıyken, bugün hayvancılıkta ciddî bir azalma vardır. 
1970'li yıllarda ülkenin nüfusu 41 000 000 iken, küçük ve büyükbaş hayvan varlık olarak 80 000 000'un 
üzerinde idi. Bugün ülkemizin nüfusu 73 000 000 civarında olmasına rağmen, küçük ve büyükbaş 
hayvan varlık olarak 40 000 000 civarındadır; yani, yüzde 50 düşüş vardır. Hayvancılığa önem 
verilmemesinin meydana getirdiği olumsuz etki, dokumada da hammadde sıkıntısı yaşanmasına 
sebep olmuştur. Geçmişte Mardin'de üretilen keçe işlemeciliğini, şimdilerde babasından kalan mes
lek olduğu için, sürdüren sadece bir sanatçımız vardır. 

Değerli milletvekilleri, el sanatları ustalarının belirli bir sağlık güvencesi bulunmaması, gelir
lerinin sabit olmaması, çalıştıkları atölyelerin standartlarının çok düşük olması nedeniyle, birtakım 
meslek hastalıklarına yakalanmaları mesleğe olan ilginin her geçen gün azalmasına, kimi meslek 
gruplarının yok olmasına neden olmuştur. 

El sanatları, yıllardır, dededen toruna, babadan oğula geçerek usta-çırak geleneğiyle günümüze 
kadar gelmiştir. Bu geleneğin sürdürülmesi, istihdamın ve ekonominin güçlenmesi, ayrıca, işsiz 
gençlerimizin geleceği açısından son derece önemlidir. 
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Gençlerimiz, geleneksel el sanatlarının belirli geliri, sağlık güvencesinin olmadığını, ürettiğini 
satamadığı, daha doğrusu bu sanatlarda gelecek görmedikleri için bu mesleklere yönelmemektedirler. 

Oldukça geniş bir alanı olan el sanatlarımız, başta endüstrileşmenin etkisi olmak üzere, değişen 
hayat şartlarına, değer yargılarına, güncel ihtiyaçlara, modaya bağlı olarak ihtiyaçtan daha çok, zev
ke hitap etmesinin etkisiyle de, ya eski önemini kaybetmiştir ya da tümüyle ortadan kalkmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ankara'nın Beypazarı'nda ve Mardin İlinde yıllardır 
gümüş işleme tekniğiyle üretilen gümüş telkari, el sanatları tarihimize ve kültürümüze ışık tutmak
tadır. Telkari el sanatlarının Türk turizmine olan katkısı gözardı edilemez. Yurdumuzun en önemli 
telkari merkezleri olan Beypazarı ve Midyat İlçelerinde üretilen sigara ağızlıkları, tütün kutuları, 
çeşitli tepsiler, kemerler, vazolar, şekerlik ve takılar bu ilçelerimizi gezmeye gelen yerli ve yabancı 
turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşmakta olup, hoşgörü anlayışıyla el sanatçısını bütünleştirmektedir. 

Bu ilginin canlı tutulması ve süreklilik gösterme yollarının aranmasıyla ülkemize ekonomik 
açıdan küçümsenmeyecek boyutta girdiler sağlayacaktır. 

Değerli milletvekilleri, dünyada Venedik ve Kudüs'ten sonra UNESCO nezdinde dünya miras 
listesine aday olmuş tek il Mardin'dir. Sekizbin yıllık insanlık tarihi ve kültür ile özgün mimarînin 
yaşatılması ve korunması için Mardin'in tarihî taş evlerinin restorasyonunun çalışmaları, sayıları ol
dukça az olan ve yaşlan 70-80 olan taş ustaları tarafından yapılmaktadır. Taş sanatını sürdürecek 
nesillerin yetiştirilmemesi halinde sekizbin yıllık insanlık tarihi ve kültür ile özgün mimarî yok 
olacaktır. 

Ayrıca, inanç ve kültür turizminin birer cazibe merkezi konumunda olan Şanlıurfa, Adıyaman, 
Nemrut, Mardin, Hasankeyf, Bitlis ve Ahlat gibi il ve ilçelerimizde özgün mimarînin bozulmaması 
için özen gösterilmelidir. Aksi takdirde, Türk turizmi ve ekonomimiz büyük zarar görecektir. Bu il
ler, Millî Saraylarımıza bağlı tarihî eserlerin korunduğu gibi koruma altına alınmalıdır; hatta, bun
lar için özel yönetmelikler çıkarılmalıdır; çünkü, geçmişten geleceğe bir köprü niteliği taşıyan el 
sanatlarımız, kültürel ve ekonomik yaşam biçimimizi yansıtan en kalıcı ve anlamlı belgelerdir. 

Dünyada örneği ender bulunan Midyat ve Ahlat taşının, dış cephe kaplaması olarak resmî 
kurumlara ait binalarda, villalarda, okullarda, kütüphanelerde kullanılmasını öneriyorum; zira, 
tarihimizin ve kültürel değerlerimizin tanıtımını en iyi yapacak eşsiz yapı malzemesi bu taşlardır. 
Dış cephe kaplaması olarak kullanıldığı takdirde, hem taş sanatına olan ilgi artacak hem de gelenek
sel el sanatları reel ekonomiye kazanç sağlayacaktır. Bu nedenle, kısmen de olsa, ülkemizin istih
dam sorununun büyük ölçüde ortadan kalkacağına inanıyorum. 

Çözüm olarak, hammadde olarak bünyesinde kaynak bulunan Midyat ve Ahlat İlçelerinde taş 
işçiliği ve taş oymacılık yüksekokullarının açılması zarurîdir. Usta, sanatkâr, eğitilmiş, konusunda 
uzman olmuş sanatçı, zanaatkara ihtiyaç vardır. Bunlar yapıldığı takdirde, gizli ya da açık işsizliğin 
azalacağı, mevcut ve atıl duran hammaddelerin üretime kazandırılmasıyla millî gelire önemli katkı 
sağlayacağı, halkın gelir ve yaşam seviyesiyle birlikte eğitim seviyelerinin de yükseleceği aşikârdır. 

Değerli milletvekilleri, kırsal kesimde yaşayan ve tarımla uğraşan nüfusun, boş zamanlarında 
üretime yönlendirilmesinin sağlanacağı gerçeğinden hareketle, konuyla ilgili yasal düzenlemelerde, 
geleneksel el sanatçıları ve halk plastik sanatçılarının mutlaka gözümüz gibi korunması gerekmek
tedir. Daha önemlisi, el sanatları faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde yapılabilmesi için malî des
tek ve pazarlama imkânlarının ilgili bakanlıklarca sağlanması lazım. 

Kültürel değer taşıyan el sanatları yok olmuştur; çünkü, bu işi bilenler ve özveriyle yapanlar 
75-85 yaşlarına gelmiş olup, nesilleri tükenmek üzeredir. 

Ülkemizde Horasan sıvası işini bilen hemen hemen kalmadı. Horasan sıvası işini bilene Tür
kiye'nin her tarafında ihtiyaç vardır. 
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Tarihî eserlerin korunması, yaşatılması ve restorasyonlarının yapılabilmesi için, Kültür Bakan
lığı ve Millî Eğitim Bakanlığına büyük görevler düşmektedir. Buna bağlı olarak da, yerel yönetim
lerin, yerel yöneticilerin, yani valilerimizin ve kaymakamlarımızın mutlaka bu işe el atmaları 
gerekir. Tereddütler ve sıkıntılar ortadan kalksın, yoksa, sıkıntılar ve tereddütler devam edecektir. 

Geleneksel el sanatlarının, sanatçıların ve zanaatkarlarımızın ayakta durabilmesi için hammad
de ulaşımının sağlanması, pazarlama ve tanıtımın yapılması, teşvik kredilerinin amacına uygun 
olarak verilmesi gerekir. 

Başka bir sanat dalını gündeme getirecek olursak, halıcılık ve kilimciliğin karşı karşıya kaldığı 
sorunların en öncelikli çözümü ithal halıların yurda girişlerini önlemektir. ÇATOM'lar kapanma 
noktasına gelmiştir. Biraz önce değerli konuşmacı arkadaşlarımız da bu konuya değinmişlerdir. El 
emeği, göz nuru, kızlarımızın, kadınlarımızın ürettikleri kilimleri maliyet fiyatına satamamaktadır
lar. Dolayısıyla, motivasyonları da bozulmaktadır. Bunun için, benim teklifim, yurt dışından gelen 
halıların girişini önlemektir. 

Değerli arkadaşlar, Orta Anadolu ve Doğu, Güneydoğu Bölgelerimizde gittikçe azalmaya baş
layan küçük ve büyükbaş hayvancılığın teşvik edilerek, buna paralel olarak da yün üretiminin art
masının sağlanması gerekmektedir. 

Çözüm olarak, yün boyamasında kullanılan kök boyalarının teşvik edilmesi, ucuz ve uzun 
vadeli kredilerin verilmesiyle olabilir. İktidar olarak bunu yapmalısınız. 

Hammadde ve pazarlama sorununa devlet desteğiyle çözüm getirilmesini öneriyorum. 
Değerli milletvekilleri, geleneksel el sanatlarının korunması ve yaşatılabilmesi için köy köy, 

mahalle mahalle gezilerek eskiden günümüze kalan el sanatı ürünlerinin ortaya çıkarılması gerek
mektedir. Bunun için de çözüm önerisi olarak devlete ait televizyon kanallarında el sanatlarıyla il
gili programların sık sık yapılması ve tanıtımının ortaya konulması pekala mümkündür. TV kanal
ları da pazarlama ve tanıtım faaliyetlerine ağırlık verebilir. 

Bir başka çözüm ise, kaynakların verimli kullanılması için aynı konuda çalışan kurumların 
bakanlıklar düzeyinde koordinasyonunun sağlanması, talep olan el sanatı ürünlerinin üretiminin 
özendirilmesiyle mümkündür. 

Pazarlama şirketlerinin oluşturulması, uluslararası kuruluşların kredi ve hibelerinin nasıl sağ
lanacağı konusunda yardımcı olacak aktif bir birimin kurulması zarurîdir. Bu birimin en kısa sürede 
kurulmasını Anavatan Grubunun bir çözüm önerisi olarak sunuyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önem arz eden geleneksel el sanatları olarak lületaşı iş
lemeciliğinin, çömlekçiliğin, bakırcılığın, ahşap oymacılığının, dokumacılığın, taş işlemeciliğinin, 
süslemeciliğin, çorap işlemeciliğinin, oya ve gümüş işlemeciliğinin, el emeği, göz nuru olarak bir
çok ilimizde halen özenle ve özveriyle yapıldığına şahit olmaktayız. 

Bu dalda emek veren usta sanatçı, zanaatkar, restoratör ve konservatörler başta olmak üzere, 
yaptığım görüşmeler sonucunda, hepsinin sorunları aynıdır ve ortak görüşleri de budur. İdarî bir 
mekanizmanın oluşturulması, el sanatlarıyla uğraşan sanatçıların bir araya gelmesini sağlayacak bir 
mekân belirlenmesi ve finansal kaynağın sağlanmasını istiyorlar. 

Değerli milletvekilleri, Anavatan olarak, muhalefet anlayışımız, zorlaştırıcı olmak değil, kolay
laştırıcı olmaktır; daha önemlisi, çözüm önerilerimizi sunmaktır. Bu nedenle, önemli bir çözüm 
önerisi daha sunmak istiyorum. Kütahya Milletvekili Sayın Hasan Fehmi Kinay ve 39 millet
vekilinin, geleneksel Türk el sanatları üretici ve sanatkârlarının sorunlarının araştırılarak, el sanat
larının geliştirilmesi, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla, Anayasamızın 98 inci, İçtüzüğümüzün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ve (10/128) esas numaralı Meclis Araştırması Komis
yonu raporu, suya düşen bir hizmet olarak algılanmamalıdır. Emeği geçen milletvekili arkadaş
larımızın çalışmaları kâğıt üzerinde kalan bir çalışmadan ibaret olmamalıdır. Komisyon, üç ay gibi 
uzun ve yorucu bir çalışma yapmıştır -teşekkür ediyorum- gereği mutlaka yapılmalıdır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tütün üreticisine kota koyarak, şark tipi tütün mamul
lerine maktu ÖTV Vergisi getirerek, yerli tütünü ve üreticisini yok ettiğiniz gibi, lütfen, yanlış uy
gulamalarla geleneksel el sanatlarını da yok etmeyiniz. 

İthal halılara kota konulması, kursiyerlere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonunca gıda ve 
giyim yardımı yapılmasını, güzel sanatlar ya da el sanatları liseleri ve fakültelerinin açılması gerek
tiği inancındayım. 

Esnafa, tasarım konusunda destek sağlamak amacıyla usta ve çıraklara bilgisayar destekli 
eğitim verilmesi, düşük faizli ve uzun vadeli devlet kredisi sağlanmalıdır. 

Ayrıca, el sanatı ustalarının sosyal güvenceye kavuşturulmasını, patent almalarının kolaylaş
tırılmasını, hammadde temininde kolaylıklar tanınmasını Anavatan Grubu olarak öneriyorum. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, YÖK'ün tavsiye kararıyla -bu konuyla ilgili ve bu konunun 
temel altyapısını oluşturacak bir konu olduğu için sizin dikkatinizi çekmek istiyorum- Dicle Üniver
sitesine bağlı olarak Mardin'de kurulan Mimarlık Mühendislik Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakül
tesi için, bugüne kadar, röleve ve restorasyon çalışmalarıyla, fınans ve akademik kadro, akademik 
personel temini için ekbütçe desteği verilmemiştir. Bu durumda, her iki fakülte bu yıl öğrenci 
alamayacak, böylece, kâğıt üzerinde kurulan fakülteler olarak anılacaksa, ben, buna karşıyım. Her 
iki fakülte de en kısa zamanda hizmete sunulmalıdır ve ekbütçe mutlaka verilmelidir. 

Değerli arkadaşlar, vaktinizi almak istemiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sek
reterliği Millî Saraylar Daire Başkanlığı Geleneksel Sanatlar Restorasyon Uygulama Yönet
meliğinin 7 nci maddesinin (e) fıkrasını sizlerle paylaşmak istiyorum: "Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Genel Sekreterliği Millî Saraylar Daire Başkanlığı bünyesinde çalışan usta, sanatçı, zanaatkar, 
restoratör ve konservatörler..." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen, toparlayın. 
MUHARREM DOĞAN (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
"...başta olmak üzere, kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve diğer girişimlerle gerçekleş

tirilen kurslardan yetişmiş olanların bilgilerinin yer alacağı bir bilgi bankası oluşturmak. Bu sayede, 
yurtiçi ve yurt dışında, geleneksel sanatlarımızın uygulanması, tarihî eser restorasyonu ve konser-
vasyonu ile ilgili olanların, konusunda uzmanlaşmış usta, sanatçı, zanaatkar, restoratör ve konser-
vatörlere kolaylıkla ulaşmasını sağlayacak bilgi bankasından ihtiyaç duyacak kamu kurumlan, özel 
kurumlar ve sivil toplum örgütlerini yararlandırmak." 

Değerli arkadaşlar, işte, tüm arkadaşlarımızın yaptığı konuşmanın özeti burada. Ben, bu yönet
meliği hazırlayana da teşekkür ediyorum; ama, bunun kâğıt üzerinde kalmasını da istemiyorum. 
Lütfen, icraata geçilsin ve buna göre işlemler yapılsın. Bununla ilgili olarak sadece Türkiye Büyük 
Millet Meclisine bağlı Millî Saraylarla ilgili olarak değil, tüm bakanlıklar bünyesinde de aynı yönet
meliğin yapılmasını öneriyorum. 

Değerli arkadaşlar, sözlerime son verirken, Sayın Hasan Fehmi K-inay, konuşmasında, hizmet
lerinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanımıza teşekkür etmiştir; ancak, ben şunu size hatırlatmak is-

\ tiyorum: Sayın Bakanımız bundan altı ay önce -Türkiye'nin birçok bölgesinde, birçok ilinde, il-
\ i çesinde olduğu gibi, kültür merkezler^ 1993' ten beri bitirilmemiş ve hizmete sunulamamıştır- ken

dileri, bizzat bana, Ömerli Kültür Merkezinin hizmete sunulması ve turizm hizmetlerinin karşılan
ması noktasında 5 trilyon para gönderdiğini söyledi. Ben, Sayın valimize sordum, yetkililere sor
dum; bir kuruşun gönderilmediğini söylediler. Ben, kime inanacağımı da şaşırdım. 
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Geleneksel el sanatları üretici ve sanatkârlarının sorunlarının çözülmesi, korunması, gelecek 
kuşaklara aktarılması için bunların Anavatan iktidarında eksiksiz yapılacağını belirtir, sizlere ve 
Yüce Meclisimize tekrar saygılarımı arz ederim. Araştırma önergesinde ve Komisyon raporunda 
bilginlerimize, uzmanlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 

Tekrar saygılarımı sunuyorum. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Şahsı adına, Konya Milletvekili Sayın Mehmet Kılıç. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakika. 
MEHMET KILIÇ (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; geleneksel Türk el sanatları 

üretici ve sanatkârlarının sorunlarının araştırılarak, el sanatlarının geliştirilmesi, korunması ve 
gelecek kuşaklara aktarılması için alınması gereken önlemleri belirlemek amacıyla kurulan ve çalış
malarını tamamlayan Meclis Araştırması Komisyonunun raporuyla ilgili, şahsım adına söz almış 
bulunuyorum; bu vesileyle, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Kütahya Milletvekilimiz Hasan Fehmi Kinay ve 39 milletvekili arkadaşımızca, 25 Eylül 2003 
tarihinde, Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 104 üncü maddeleri gereğince bir Meclis araştırması is
tenmiş ve gerekçe olarak da aşağıdaki hususlar gösterilmiştir: 

Milletimizin yüzyıllardır yetenekleriyle abideleştirdiği ve günümüze taşıdığı kültürel miras
larımızdan biri olan Türk el sanatları, insanlığın kültür mirasına ilham kaynağı olagelmiştir. 

Ancak, geçmişten günümüze yaşayan el sanatlarımız günümüzde kaybolmaya yüz tutmuştur. 
Bunun pek çok nedeni olmakla birlikte, en önemli nedeni el sanatı ürünlerini üreten ustaların yok 
olması, onların çalışmalarını devam ettirecek yeni ustaların yetiştirilememesidir. 

Bu ürünlerin üretim aşamaları oldukça zahmetlidir. Ayrıca, bu ürünlerin üretim malzemelerinin 
tedarik edilmesinde de sıkıntılar çekilmektedir. Malzemelerin pahalı olması, üretim aşamasının 
uzun zaman ve emek gerektirmesi üretilen ürünün de pahalı olmasına neden olmaktadır. Bu da satış
ları olumsuz etkilemekte ve elde edilen kazançları azaltmaktadır. 

Üretilen ürünlerin yeterli kullanım alanı bulamadığı, üretim tasarımı konusunda gerekli destek 
sağlanamadığı için el sanatları üretimi giderek azalmakta, üreticileri ise geçim sıkıntısına düşmektedir. 

Değerli milletvekilleri, Meclis Araştırması Komisyonu 9 Eylül 2005 tarihinde çalışmalarına 
başlamıştır. Komisyon çalışmalarıyla, sayılan yüzbinlere varan sanatkârlarımızın yaşadıkları sıkın
tıları Yüce Meclisin huzuruna getirmek istedik. Amacımız yalnızca sanatkârların problemlerini tar
tışmaktan ibaret değildir. Aynı zamanda, kültürel mirasımızın yapı taşlarından biri olan el sanat
larını gelecek nesillere taşıyacak kişi ve kurumların etkinliğini artıracak çalışmalar yapmaktır. Bu 
kapsamda, el sanatlarının çeşitli alanlarında üretim faaliyetinde bulunan tüm kamu kuruluşlarını in
celemiş, bilgilerini almış, sunumlarını dinlemiş bulunmaktayız. 

Komisyon çalışmalarımızda, arkadaşlarımın da belirttiği gibi, 81 ildeki ilgili kuruluşlardan bil
gi istendi. Böylece, resmî kurumların gönderdiği belgelerden elde edilen veriler tablolara işlenerek 
bir durum tespiti yapıldı. Konuyla ilgili kurum temsilcileri, bilim adamları ve uzmanların görüşleri 
dinlendi, kayıt altına alındı, karşılıklı fikir alışverişinde de bulunuldu. Komisyona ulaşan bütün bel
gelerin yanı sıra, yukarıda zikredilen etkinlik ve toplantılarda ulaşılan bütün veriler değerlen
dirilerek çalışmalar tamamlandı. 

Saygıdeğer Başkan, değerli milletvekilleri; yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen başlıca 
sorunları sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Sanat, müzik, edebiyat gibi çok genel anlamlı bir tamlama olan ve çok geniş bir alanı kapsayan 
el sanatları tamlamasının tanımı, sınıflaması henüz yapılmamış "el sanatları adlandırması" başlığı 
altındaki geniş alanın dallan belli bir sistematikle kodlanmamış, kültürümüzün halk müziği, halk 
edebiyatı, halk dansları, halk oyunu dallarına kayıtlarda yer verildiği gibi, halk sanatlarına yer veril
memiş, bu dal "el sanatlan" adlandırmasıyla geçiştirilivermiştir. 
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2005 yılı durum tespitinde, genellikle, illerin, halıcılık, çömlekçilik, bakırcılık, bastonculuk, el 
işlemeciliği gibi halk plastik sanatları dalları konusunda birbirinden farklı yöntemlerle çalıştıkları 
görülmüştür. Kurumsal eğitim almadan, bir sanat dalını, atadan, ustadan, anadan, babadan, gelenek
sel yollarla öğrenen, yöresel düzeyde, yöreye özgü anonim ve özgün çalışmalar sürdüren halk plas
tik sanatçılarının, belli bir sistematikle, bir örnek biçimde kaydedilmemiş olduğu ortaya çıkmıştır. 

Kültür ve Turizm, Adalet, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlıkları, el sanatlarıyla il
gili yaygın eğitim yapmaktadır. Bunların bazıları, aynı zamanda, el sanatlarının ekonomik boyutuy
la da ilgili uğraş vermektedirler. Bütün bu kuruluşlar, aralannda bir koordinasyon olmadan çalış
maktadır. Adlandırılması problemlere neden olan, tanımı açık seçik belli olmayan el sanatlarının 
bilimsel bir sınıflaması da yapılamamıştır. Değişen estetik anlayış çerçevesinde, konuya, modern 
estetik anlayışla, bugüne kadar, yaklaşılamamıştır. 

Değerli milletvekilleri, Komisyonca, Ankara, Denizli, Kütahya, İsparta, Eskişehir ve Konya İl
lerimizde, en son olarak da İstanbul İlinde, yerinde incelemeler yapıldı. Bu illerde, usta ve sanat
kârlarla toplantılar düzenlendi, atölyeler gezildi, üretici ve sanatkârlar, sanatkâr kimlik belgesi 
aracılığıyla kaydedildi. Böylece oluşturulan bir gözlem fişi niteliğindeki kimlik belgelerinin, sanat
kâr, sanat dalıyla ilgili bilgiler veren maddeleri de değerlendirilerek, sanatkârlar listesi, geleneksel 
el sanatları tablosu, halk plastik sanatları tablosu oluşturuldu. Gözlem fişlerine sorunlar hanesindeki 
bilgiler de eklenerek, pilot merkezler olarak belirtilen 7 ilde görüşme yapılan sanatkârlardan elde 
edilen bilgiler ilk kez kaydedilmiş oldu. İllerde yapılan incelemelerde, el sanatlarında benzeşmeler 
gözlendi; ancak, bazı illerde bazı el sanatlarının önplana çıktığı görüldü; mesela, Kütahya'da çini, 
İsparta'da halı dokumacılığı, Denizli'de dokuma, Konya'da keçe, tezhip, ağaç oymacılığının önplana 
çıktığı gibi. 

Tüm bu gözlemlerden, temel sorunlar ve çözüm önerilerine sağlam bir veri tabanı oluşturma 
yolunda bir adım atılmış oldu. Bu arada, el sanatlarına katkıda bulunan halk sanatçılarına ilk kez bir 
teşekkür belgesi verildi. 

21-27 Haziran 2005 tarihleri arasında, Kültür ve Turizm Bakanlığımızca, İstanbul Sultanah
met Meydanında 1 inci El Sanatları Festivali gerçekleştirildi. Festival sonunda, Meclis Başkanımız 
Sayın Bülent Arınç himayelerinde, 81 ilden gelen, mesleklerinin yegâne temsilcisi olarak kalan us
talarla, Dolmabahçe Sarayında, yemekli bir toplantıda bir araya gelindi. Bu sanatın kaybolmaması 
ve geleceğe geliştirilerek aktarılması konusunda onların görüşleri alındı, şikâyet ve sıkıntıları din
lendi. Unutulduklarını ve kendileriyle birlikte yok olacağına inandıkları sanatlarının hatırlandığının 
ve ilgilenildiğinin farkına varan bu emektar ustaların göstermiş oldukları haleti ruhiye herkesi duy
gulandırmış ve bu insanlarımıza, sanatlarına sahip çıkılacağı ve bundan sonra da sanatlarının devam 
ettirileceği sözü verilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tüm bu tespitlerden sonra, yapılması gerekenlere gelin
ce: Ülkemizde çok geniş bir alana yayılan el sanatlan bir çatı altında toplanmalı ve bu dalda uğraş 
veren sanatkâr ve ustalar halk sanatçısı kimliğine kavuşturulmalıdır. Böylece, bir sanat dalını 
atadan, babadan, ustadan geleneksel yolla öğrenmiş ve kurumsal eğitim almamış sanatkâr ve usT 

talann, resim, heykel, mimarî ve benzeri alanlarda uğraş veren sanatçılar gibi, plastik sanatlarında 
olması gereken yere gelmeleri sağlanmalıdır. 

Bu sanat dallarında çalışan usta ve sanatkârların sorunlarına eğilerek, araştıracak ve onların 
donanım ve kazanımlarından etkili ve verimli bir biçimde yararlanabilmek için belirlenen önlemleri 
hayata geçirecek, Başbakanlığa bağlı bir kurul oluşturulmalıdır. Disiplinler ve bakanlıklararası 
elemanlardan oluşacak bu kurul organize olana kadar, benzer yaklaşımlarla kurulacak bir çekirdek 
komisyon çalışmaları sürdürmelidir. 
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5225 sayılı Kanunda yer alan "kültür varlığı" adlandırmasının el sanatı, el işi, küçük sanat iş
leri, iş, ürün, eser, halk plastik sanatı kavramlarından hangisini karşılayacağı açıkça belirtilmemiş
tir. Sanatçının yansıttığı biçimin estetik niteliğine göre "el sanatı", "kültür varlığı" adlandırmasına 
açıklık getirilmesi gerekmektedir. 

Bu bağlamda, söz konusu kanun yeniden gözden geçirilmelidir. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Toparlayın lütfen. 
MEHMET KILIÇ (Devamla) - Tamam Sayın Başkanım. 
Gelir Vergisi Kanununda yalnız hattatlara tanınmış olan Gelir Vergisi istisnasından diğer 

geleneksel Türk el sanatları üreticilerinin de yararlanması sağlanmalıdır. 
Çeşitli bakanlıklardan Komisyonumuza ulaşan belgeler, el sanatı alanlarında belli bir döküm 

kodlama sisteminin olmadığına ve bu alanda üniversitelerde araştırmalara yer verilmediğine ve 
bakanlıkların bilgi havuzlarında gerekli güncellemenin yapılmadığına işaret etmektedir. Bu durum, 
ulusal platformda benzer adlandırma, döküm ve kodlamanın yapılmasını, sonra, uluslararası plat
forma taşınmasını gerektirmektedir. 

Değerli milletvekilleri, Komisyonumuz çalışmaları sırasında değerli katkıları bulunan ve 
değişik zamanlarda Komisyonumuza verdikleri sunumlarla sorunlar ve çözüm önerileri hakkında 
önemli açılımlar sağlayan, başta, Marmara Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Sayın 
Prof. Dr. Hatice Örcün Barışta'ya, Hazine Müsteşarlığından Sayın Cengiz Yaşar Çınar'a, Kültür ve 
Turizm Bakanlığından Sayın Mücella Kahveci'ye ve diğer emeği geçen tüm kişi ve kurumlara, şah
sım adına, huzurlarınızda teşekkür ediyor, bu duygu ve düşüncelerle, tekrar, Genel Kurulu say
gılarımla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN-Komisyon... 
(10/128) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI RECEP 

ÖZEL (İsparta) -Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Geleneksel Türk el sanatları üretici ve sanatkârlarının sorunlarının araştırılarak, el sanatlarının 

geliştirilmesi, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için alınması gereken önlemlerin belir
lenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu raporu hakkında, komisyon olarak görüş
lerimizi aktarmak üzere huzurunuzdayım. 

Komisyonumuzun kurulmasına vesile olan çok değerli Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi 
Kinay ve 39 arkadaşının bu konu hakkında vermiş olduğu önerge doğrultusunda Komisyonumuz 
göreve başlamış, öncülüğünü yapan Hasan Fehmi Kinay arkadaşımız, Plan ve Bütçe Komisyonu 
üyesi olduğundan dolayı Komisyonumuzda görev alamamış, bundan dolayı bizlere tevdi edilen bu 
görevi önerge doğrultusunda yapmanın gayreti içerisinde çalışmalarımızı neticelendirmiş bulun
maktayız. 

9.3.2005 tarihinde çalışmalarına başlayan Komisyonumuz, 5.12.2005 tarihinde çalışmalarını 
tamamlamış ve raporunu Yüce Başkanlığa sunmuş ve bugün de Genel Kurul görüşmelerini yap
maktayız. 

Sözlerimin başında Komisyonda çok değerli katkılarda bulunan arkadaşlarıma, Komisyon 
üyesi arkadaşlarımıza, milletvekili arkadaşlarımıza, biraz önce diğer konuşmacı arkadaşımın belirt
tiği üzere, başta Prof. Dr. Hatice Örcün Barışta ve diğer, Komisyondaki uzman arkadaşlarımız... 
Gerçekten, bu, alanında çok özveriyle çalışan, marka olan isimlerle çalıştığımızı ve raporumuzu on
ların çok büyük destekleriyle tamamladığımızı sizlerle paylaşmak isterim. 

Adından da anlaşıldığına göre, Türkiye Büyük Millet Meclisinde kurulan bu Komisyonun iki 
aşamalı amaçlan şöyle sıralanmaktadır: 
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1- Geleneksel Türk el sanatları üretici ve sanatkârlarının sorunlarının araştırılması, 
2 - El sanatlarının geliştirilmesi, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için alınması 

gereken önlemlerin belirlenmesi. 
Bu doğrultuda çalışmalara başlayan Komisyonumuz, geleneksel Türk el sanatlarının 

durumunun saptanması ve bu dalda uğraş veren üretici ve sanatkârların sorunlarının araştırılması ve 
el sanatlarının geliştirilmesi, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla, Komisyonumuz, önce bir hareket planı hazırlamış ve bu doğrultuda çalış
malara başlamıştır. 

81 ilden konuyla ilgili bilgi alınmış, üniversitelerden konuyla ilgili bilgiler toplanmış, kamu 
kurum ve kuruluşlarından Komisyon sekreteryasına katkıda bulunacak ve Komisyonu el sanatları 
konusunda bilgilendirecek sunumlar yapılmış, belirlenen bazı pilot illerde gözlem fişleri kul
lanılarak, yerinde gözlem ve incelemeler yapılmış ve geleneksel Türk el sanatları üretici ve sanat
kârları belgelenerek, onların sorunları belirlenmiştir. 

Araştırma ve belirlemeyle görevlendirilen Komisyonunun çalışmaları iki aşamalı belli bir 
program çerçevesinde yürütülmüştür. Bunlar; bir, sorunları araştırma; iki, temel sorunları ve çözüm 
önerilerini belirleme şeklinde sıralanmıştır. 

Komisyonca, Ankara-Beypazan, Denizli, Kütahya, İsparta, Eskişehir, Konya ve istanbul İl
lerinde yerinde incelemeler yapılmıştır. Türkiye haritası üzerinde işaretlenmiş bu illerde, usta ve 
sanatkârlarla toplantılar yapılmış, işlikler gözlenmiş ve üretici ve sanatkârlar, sanatkâr kimlik bel
gesi aracılığıyla kaydedilmiştir. Böylece, oluşturulan bir gözlem fişi niteliğindeki kimlik bel
gelerinin, sanatkâr, sanat dalıyla ilgili bilgiler veren maddeleri değerlendirilerek, sanatkârlar listesi, 
geleneksel el sanatları tablosu, halk plastik sanatları tablosu oluşturulmuştur. Gözlem fişlerine 
sorunlar hanesindeki bilgiler de eklenerek, pilot merkez olarak belirlenen 7 ilde görüşme yapılan 
sanatkârlardan elde edilen bilgiler, ilk kez kaydedilmiştir. Belirlenen temel sorunlar ve çözüm 
önerilerine sağlam bir veri tabanı oluşturulma yolunda bir adım atılmıştır. 

21-27 Haziran 2005 tarihleri arasında, İstanbul Sultanahmet Meydanında düzenlenen, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı öncülüğündeki 1 inci El Sanatları Festivaline katılınmış, buraya, yurdumuzun 
81 ilinden gelen, belli bir yaş üstü, genellikle 60 yaş üstü ve sanatında tek tük kalmış kişilerle ir
tibata geçilmiş, bu eli öpülesi ustalara, Meclis Başkanımız Sayın Bülent Arınç'ın destekleriyle, Dol-
mabahçe Sarayında yemek verilmiş, bu sanatkârlar arasında İstanbul'u ilk defa gören, ilk defa dev
let katında bir itibar gördüğünü, gözlerinden yaşlar akarak... Bizzat Komisyon üyesi arkadaşım şahit 
olmuştur. Bu arada, Türkiye Cumhuriyet dönemi halk plastik sanatlarına katkıda bulunan halk 
sanatçılarına ilk kez bir teşekkür belgesi de verilmiştir. 

Komisyon, araştırma sonunda, belge ve gözlemlere dayanarak aşağıda maddelerle sıralanan bir 
durumla karşılaşmıştır: 

1- İllerden gelen yazılı belgelerdeki bilgiler derlenmiş, durum saptamasında, genellikle, illeri, 
halıcılık, çömlekçilik, bakırcılık, bastonculuk, işlemecilik ve benzeri gibi halk plastik sanatları dal
ları konusunda birbirlerinden farklı yöntemlerle çok kısa bilgi verdikleri, kurumsal eğitim almadan, 
bir sanat dalını atadan, babadan, nineden, anadan, ustadan geleneksel yollarla öğrenen, yöresel 
düzeyde, yöreye özgü, anonim ve özgün çalışmalar sürdüren halk plastik sanatçılarının belli bir sis
tematikle, bir örnek biçimle kaydedilmemiş olduğu ortaya çıkmıştır. 

2- Üniversitelerden gelen yazılı belgelerdeki bilgilerden, YÖK şemsiyesi altında, güzel sanat
lar fakültelerinde "geleneksel Türk el sanatları" adlı bir bölüm olduğu, bu bölümde, geleneksel 
sanatlar dalında lisans ve yükseklisans düzeyinde eğitim ve öğretimin sürdürüldüğü ve öğretim 
üyesi yetiştirildiği, meslekî eğitim fakültelerinde el sanatları bölümleri olduğu, bu bölümde, 
geleneksel sanatlar dalında lisans ve yükseklisans düzeyinde eğitim ve öğretimin sürdürüldüğü ve 
öğretim üyesi yetiştirildiği belirlenmiştir. 
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3- Komisyonumuz, kamu kurum ve kuruluşlarından davet edilen çeşitli disiplinlerin uzman
larını dinlemiş ve aşağıda sıralanan maddeleri gün ışığına çıkartmıştır. 

YÖK çatısı altında, meslekî eğitim fakültelerinde ve bu fakültelerle birleştirilen meslekî yay
gın eğitim fakültelerinde "el sanatları" ve "geleneksel Türk el sanatları" adıyla lisans, yükseklisans 
düzeyinde el sanatları eğitim ve öğrenimi yapılmakta, öğretim üyesi yetiştirilmektedir. 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kız tekniköğretiminde, el sanatları programlarında öğrenciler 
eğitim ve öğretim görmektedir. 

Bu örgün eğitim kurumları dışında, yaygın öğretimde el sanatları dallarında çok sayıda kurs 
açılmıştır. Millî Eğitim Bakanlığı ve YÖK dışında, Kültür ve Turizm, Adalet Bakanlığı, Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve diğer bakanlıklar el sanatları yaygın eğitimi 
yapmaktadır. Bunların bazıları, aynı zamanda, el sanatlarının ekonomi boyutu alanında da uğraş 
vermektedir. Bütün bu kuruluşlar arasında bir koordinasyonun olmadığı, bir israfın da olduğu, çok 
değişik kuruluşların aynı amaçla, değişik kurslar açtığı, bunun da kaynak israfına yol açtığı da tes
pit edilmiştir. 

Sanat, müzik, edebiyat ve benzeri gibi çok genel anlamlı bir tamlama olan ve çok geniş bir 
alanı kapsayan el sanatları tamlamasının tanımı, sınıflaması henüz yapılmamıştır. "El sanatları" ad
landırılması başlığı altındaki geniş alanın dalları belli bir sistematikle kodlanmamıştır. Kül
türümüzün halk müziği, halk edebiyatı, halk dansları, halk oyunu ve benzeri dallarına kayıtlarda yer 
verildiği gibi halk plastik sanatlarına yer verilmemiştir; bu dal, el sanatları adlandırılmasıyla dışlan
mıştır. Güzel sanatların dünya literatürüne geçmiş klasik estetik anlayışına göre yapılmış fonetik 
sanatlar, plastik sanatlar ve dramatik sanatlar sınıflaması bazı kesimlerin gözünden kaçmıştır. Bazı 
kesimler, bu sınıflamadan alınmış, "halk fonetik sanatları", "halk dramatik sanatları" ve benzeri gibi 
terimlerin önüne "halk", yani "pop" ekleyerek yapılan tamlamalar kullanmaktadır. Buna karşın 
"halk plastik sanatları" tamlaması bazı üniversite ve bakanlıklarda hâlâ kullanılmamaktadır. Israrla 
"el sanatı" tamlamasının kullanılması, çok genel anlamı olan "el sanatları" tamlaması çerçevesinde 
kavram kargaşası oluşturmaktadır. Adlandırılmasıyla algılamada problemlere neden olan, tanımı 
açık seçik belli olmayan el sanatlarının bilimsel bir sınıflaması da yapılamamıştır. Değişen estetik 
anlayışı çerçevesinde, konuya çağdaş estetik anlayışıyla eğilinememiştir. Adlandırma, tanım, sınıf
lamada gözlenen bu kavram kargaşasının bazı yasalara da yansıdığı gözlemlenmektedir. 

Aynca, olayın, yani geleneksel Türk el sanatlarının en Önemli sorunlarından biri de eğitim 
boyutuyla ilgilidir. Meslek liseleri dışında ilk ve ortaöğrenim kurumlarında öğrencinin yeteneğini 
ortaya çıkarmaya, çeşitli sanat dallarında uygulamalar yaparak el becerisini geliştirmeye yönelik 
derslerin bulunmayışı; yeteneği ortaya çıkarmaya olanak veren el becerisi geliştirmeye yönelik ders
lerin bulunmayışı; bütün eğitim kurumlarında, Türk sanatında yapılmış uygulamaları izleme, tanıma 
ve onlardan estetik haz almaya yönelik sanat tarihi derslerinin olmayışı; sanat tarihiyle ilgili 
ünitelerin tarih dersi kapsamında yer alması, seçmeli olarak bazı programlarda yer alan sanat tarihi 
derslerini resim öğretmenlerinin vermesinin yanında, Gazi Üniversitesi Meslekî Eğitim Fakültesi 
Dekanı Sayın Prof. Dr. Eyüp Bedir'in de bahsettiği üzere, herhangi bir meslek lisesi mezununun 
üniversiteye rahatlıkla girebildiği dönemlerde öğretim ve öğrenci kalitesinin daha yüksek olduğu; an
cak, ne yazık ki, bu okulların şu anda yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu da ifade edilmiştir. 

Geleneksel el sanatlarımızın yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasında karşılaşılan kül
türel, tarihsel ve sanatsal sorunlar yanında, önemli sorunlardan biri de ekonomik sorunlardır. Bacasız 
sanayi olarak da nitelendirilen en az sabit yatırımla en çok istihdam sağlayan el sanatları sektörü, 
ekonomik istikrarın sağlanması, iç göçlerin önlenmesi, sosyal dayanışmanın sürdürülebilmesi açısın
dan da, günlük yaşantımızda oldukça önemli yer tutmaktadır. Üretimde kullanılan işgücüne ödenen 
ücretlerdeki artışlar ve işgücünün, sosyal güvenlik sorumluluğunun getirdiği ek maliyetler 
yanında, geleneksel Türk el sanatı ve halk plastik sanatı ürünlerindeki talebin daralması, kalfa ya da 
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çırak gibi yardımcı işgücü istihdamı yerine, bu ihtiyacın bizzat usta tarafından giderilmesi sonucunu 
doğurmaktadır. Ayrıca, bu ürünlerin, hammadde tedariki ve pazar sorununun yanı sıra, günlük 
hayatta yeterli kullanım alanı bulunmaması nedeniyle, ekonomik getirişinin düşük olması üreticileri 
geçim sıkıntısına düşürmekte, bunun sonucu olarak da, zaman içerisinde bazı el sanatı dallarında 
yeni ustalar yetişmemektedir. Bunun da halk plastik sanatlarına yönelik istihdam alanlarının azal
masına yol açması belirlenen sorunlardır. Türk kültürünün ürünleri olan el sanatlarının dış pazarlar
da tanıtımının yapılamaması, Uzakdoğu ülkelerinden Nepal, Hindistan, Pakistan, Afganistan ve 
özellikle Çin'den, denetimsiz bir şekilde, çok ucuza ülkemize ithal edilen el sanatı ürünlerinin yurt 
içindeki el sanatları pazarını ciddî manada sekteye uğratmaları, belirlenen sorunlardır. 

Yukarıda sıralanan maddeler, Başbakanlık Tanıtma Fonundan gerekli maddî destek sağlanarak, 
Başbakanlık tarafından "Cumhuriyet Dönemi El Sanatları Kurultayı" adı altında bilimsel bir toplan
tı düzenlenmeli, yayımlanacak bir genelgeyle, "el sanatları" adı altında faaliyet sürdüren bütün 
kamu kurum ve kuruluşlarının -bakanlık, belediye, vakıf- katılacağı bir ortamda ve günümüze değin 
yapılmış iş ve yayınların, grafiksel bir anlatımla desteklenmiş sunumlarla ortaya konulması da 
gerekmektedir. 

Komisyonumuzun araştırma ve incelemeleri sonucunda, bu araştırma ve çevresinde kümelenen 
incelemeler sonucunda, çok geniş bir yelpazeye yayılan temel sorunlar gün ışığına çıkarılmış, Komis
yon, konunun, kültür, sanat, eğitim, koruma, tanıtma, sergileme, yaşatma, yararlanma, kurumsal or
ganizasyon ve koordinasyon, ekonomi, yasal ve idarî düzenleme boyutlarıyla ele alarak çokyönlü bir 
çalışma da yapmıştır. Araştırma ve belirlemeyle görevlendirilen Komisyonun çalışma aşamalarına 
yeni bir yön verilerek uygulamaya yönelik çözüm yollarının aranması ve tamamlayıcı yeni çalış
maların yapılması amacıyla, bakanlıklararası işbirliği, üniversitelerarası koordinasyon ve disiplin-
lerarası çalışmalarla faaliyetini sürdürecek, Başbakanlığa bağlı bir Türk el sanattan kurulunun oluş
turulması ve bu kurula bağlı el sanattan merkezlerinin kurulması görüşüne de vanlmıştır. 

Ayrıca, birtakım çözüm önerilerini de şöyle sıralayabiliriz: 
5225 sayılı Kanunda yer alan "kültür varlığı" adlandırmasının, el sanatı, elişi, küçük sanat eser

leri, iş, ürün, eser, halk plastik sanatı kavramlarından hangisini karşıladığı açıkça belirtilmemek
tedir. Sanatçının plastik bir dille aktardığı, yansıttığı biçimin estetik niteliğine göre "el sanatı", "kül
tür varlığı" adlandırmasına açıklık getirilmelidir. Bu bağlamda, söz konusu kanun yeniden gözden 
geçirilmelidir. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 4444 sayılı Kanunun 4 üncü maddesini değiştiren 18 inci 
maddesinde yalnız hattatlara tanınmış olan Gelir Vergisi istisnasından, diğer geleneksel Türk el 
sanatları ve halk plastik sanatı üreticilerinin de yararlanması sağlanmalıdır. Başka deyişle, halk 
plastik sanatçılarına, sermayeden ziyade emeğe dayalı mal veya hizmet üreten küçük ticaret erbabı 
esnaftan ayn bir sanatçı kimliği kazandırılmalı, 193 sayılı Kanunun 18 inci maddesi veya vergi 
mevzuatlarının diğer düzenleyici maddeleri arasında, sanatkâr erbabı da dahil, bunlann ürünlerin
den elde ettikleri kazançlar vergi dışı bırakılmalıdır. 

Türk kültürünün ürünü olan el sanatlarının geliştirilme, yaygınlaştırılmasını önleyen etkilerden 
en önemlileri, ürünlerin pazarlama zorluklan, pazarlamadaki dağınıklık ve üretici emeğinin çoğu 
kez karşılık bulamamasıdır. Bu nedenle, elde edilen ürünlerin bir grubunun estetik ve folklorik 
nitelikler arz etmediği de görülmektedir. Üretimde görülen bu olumsuzluklann giderilmesi için, 
Türk kültürünü, sanatını ve yaratıcılığını yansıtan, ev ortamında veya atölyelerde üretilebilen, 
ekonomik değeri olan, iç ve dış pazarlarda tüketici ihtiyaçlarına cevap veren kaliteli üretim yapıl
ması sağlanmalıdır. 
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Çeşitli bakanlıklardan Komisyonumuza ulaşan belgeler, el sanatı alanlarında belli bir döküm 
ve kodlama sisteminin olmadığına ve bu alanda üniversitelerde araştırmalara yer verilmediğine ve 
bakanlıkların bilgi havuzlarında gerekli güncellemenin yapılmadığına işaret etmektedir. Bu durum, 
ulusal platformda benzer adlandırma, döküm ve kodlamanın yapılmasını, sonra uluslararası platfor
ma taşınmasını gerektirmektedir. İtalya, Macaristan, Çin, Hindistan, Pakistan ve benzeri ülkeler 
gibi, dünya pazarlarına girebilmek için Doğu ve Batı ülkeleriyle benzer terminoloji ve sistem kul
lanılmalıdır. Dökümü yapılmamış ve listede adı geçmeyen bir ürünün rekabet yapması olanak dışı 
olduğundan, önce yurtiçi halk sanatı web sitelerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı denetiminde 
dökümü yapılmalı, sonra dağıtımda bir örneklik ilkesine uyulmalıdır. Benzer bir yaklaşımla, bu 
alandaki Avrupa Birliği çalışmalarına eğilinmelidir. Avrupalının insanoğlunun ortak estetik pay
laşımına sunduğu güzel sanatların plastik sanatlar alanındaki resim, heykel örnekleri gibi artistik el 
sanatlarını Avrupa'da hiçbir kültürün ulaşamadığı düzeye, başka deyişle, zirveye ulaştıran ve dün
ya sanatına armağan eden Osmanlı İmparatorluğunun kültürel mirasçıları olarak belirlenmeli, el 
sanatı ürünlerimiz eski ve yeni biçimleriyle insanoğlunun ortak paylaşımına sunulmalıdır. 

Komisyon çalışmalarımızın ve raporlarımızın gerçekten olayın tüm yönleriyle araştırılarak ve 
çözüm önerileriyle birlikte ele alınarak hazırlandığını söyleyebilirim. 

Şimdi, talebimiz, ilgili bakanlık ve kurumların bu çalışmalarımızdan yararlanarak, gerek idarî 
gerekse yasal düzenlemeler için harekete geçmesi, daha doğrusu, herkesin, üzerine düşen vazifeyi 
yapmasıdır. 

Hepinize saygılar sunuyorum efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, bundan sonraki oturumda ilk söz, İsparta Milletvekili Sayın 

Mevlüt Coşkuner'in. 
Birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.42 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 17.52 

BAŞKAN: Başkanvekili Ali DİNÇER 
KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKÇİ (Konya), Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 110 uncu Birleşiminin 
Dördüncü Oturumunu açıyorum. 

Geleneksel Türk el sanatları konusundaki 1006 sıra sayılı Meclis Araştırması Komisyonu 
raporunun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

4.- Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kınay ve 39 milletvekilinin, geleneksel Türk el sanat
ları üretici ve sanatkârlarının sorunlarının araştırılarak, el sanatlarının geliştirilmesi, korun
ması ve gelecek kuşaklara aktarılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu 
(10/128) (S. Sayısı: 1006)(Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Şimdi, söz sırası, İsparta Milletvekili Sayın Mevlüt Coşkuner'de. 
Buyurun Saym Coşkuner. (CHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Coşkuner, süreniz 10 dakika. 
MEVLÜT COŞKUNER (İsparta) - Saym Başkan, değerli milletvekilleri; Kütahya Millet

vekilimiz Hasan Fehmi Kinay ve 39 milletvekilimizin, geleneksel Türk el sanatları üretici ve sanat
kârlarının sorunlarının araştırılarak, el sanatlarının geliştirilmesi, korunması ve gelecek kuşaklara 
aktarılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla, şahsım adına söz aldım; 
hepinizi ve Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, konunun daha detayına inen arkadaşlarımı dinledim ve Saym Nadir 
Saraç, Sayın Hasan Fehmi Kinay -zaten kendisi de getirmişti- arkadaşlarım çok detaylı bir şekilde 
anlattılar. Ben, konuşmamı belli bölümlere ayıracağım. O nedenle de, ben, arkadaşlarıma çok teşek
kür ediyorum. 

Yalnız, konuşmama geçmeden önce, şunu da belirtmeden geçemeyeceğim: Böyle önemli bir 
konuyu, böyle büyük bir projeyi, Türkiye'yi ilgilendiren, ulusal bir sorun olan bu araştırma raporu 
görüşmesinde, yer yer saydım, 30 kişi, 30 milletvekili Mecliste, bir ara da 41'e çıktı; şimdi de, zan
nediyorum, herhalde 35-36'lardadır. Ben, 41'e çıktığı için "41 kere maşallah" diyorum ve ayrıca da, 
bundan sonra töre cinayeti görüşülecek, herhalde onu da 20 kişiyle görüşürüz, ondan sonra da gider, 
istirahatımıza bakarız ve gerçekten, bu araştırma komisyonlarının önemi kavranmış olmadığı orta 
yere çıkar ve vaktimizi boşa harcamış oluruz ve ben, şahsen, bundan üzüldüm. Dilerim ki, bizden 
sonra görüşülecek olan töre cinayetleri komisyonunun raporunda sevgili milletvekillerini Meclise 
gelirler de gerçekten önemine has görüşürüz diye düşünüyorum. 

Değerli milletvekilleri, Komisyonumuz güzel bir çalışma yapmıştır; çinicilik, halıcılık, halı 
dokumacılığı, ipek dokumacılığı, bakır işlemeciliği, gümüş vesaire gibi; arkadaşlarım bunu çok 
güzel anlattılar ve olayın geneline hitap ettiler. Genel gerekçe ise, baktığımız zaman, sanatkârların, 
ustaların yetişmediği, üreticinin bulunamadığı gibi, ayrıca, malzeme kullanımı, ölü hayvan üzerin
den yapağı alındığı, istem ve taleplere göre model çizilemediği gibi ve bunların da doğru olduğunu 
ben de söylemek istiyorum. Örneğin, halı dokuyucusunun gerçek sorunları çözüldüğü zaman bun
ların kendiliğinden çözülebileceğine ve Türk el sanatlarının da her biriminin ayrı ayrı sorunlarının 
olduğu, bu sorunları da teşvikle, kooperatifleşmekle ve devlet desteğiyle giderileceğine 
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inanıyorum; ama, halıcılık yapan, ülkemin her yöresinde halıcılık yapan vatandaşın sorunlarının bu 
şekilde giderileceğini zannetmiyorum. O nedenle, halıcılığın kurtuluşu halı işçilerinin sigortalı ol
masından geçer diye düşünüyorum. Bunun dışındaki öneriler boş demiyorum; ama, o öneriler daha 
sonra işlenecek önerilerdir. Her çalışan, sosyal güvencesinin olmasını ister. Türkiye'de bugüne 
kadar da halı işçilerinden emekli olmuş tek kişi yoktur. Bir devlet kuruluşu olan Sümer Halı bile 
doğuda 100 000 metrekare halı yaptırmaktadır, çalıştığı işçileri sigortalı değildir. Kurs veriyoruz, 
öğretiyoruz diye işi bugüne kadar götürmüşüz. Sevgili Bakanım da iki dakika konuştu, çekti, gitti. 
Sevgili Bakanımın halı dokuttuğu yerlerdeki işçiler "kurs" adı altında veyahut da "öğretim" adı al
tında sigortasızdır. O halde, benim taşradaki, Anadolu'daki, emeğini sarf eden ve o konuya emek 
veren işleticinin çalıştırdığı halıcıyı nasıl sigortalı yapacak; bunu anlamak mümkün değil. 

Bir devlet kuruluşu olan Sümer Halı sigorta yaptıramazken, özel girişimci hiç sigorta yaptıramaz. 
Neden; 2x3=6 metrekare bir Milas halısı 300 000 000 liraya mal oluyor; 50 lira da kendisi kâr ediyor 
satarken, 350 lira. Bu halıyı da, 6 metrekare halıyı da iki insan bir ayda dokuyor. Peki, şimdi, 300 
liraya mal ettiğiniz ve 50 lira kâr ettiğiniz bu halıya ve halı işçisine 400 lira sigorta yaptınrsanız, öy
le zannediyorum ki, bunun altından çıkmak mümkün değildir. Önce, halıyı merdiven altından kurtar
mak gerekir, halıyı meslek haline getirmek gerekir. Eğer bunu yapamıyorsanız, öyle zannediyorum ki, 
elma döneminde, anason döneminde ve arpa, buğday döneminde halı üreticimiz günde en kral halıcı 
4 000 000 lira, 5 000 000 liralık halı dokur ve bunu bırakacaktır, elmaya gidecektir yevmiyeye veyahut 
da okuldan çocuğu döndüğü zaman halıdan kalkacaktır, ona yemek koyacaktır, beyi işten geldikten 
sonra ona hizmet etmek için halı önünden kalkacaktır ve maalesef, halıyı, güncel ihtiyaçlarını gider
mek üzere zorunlu olarak yapacaktır. Eğer ki, halıyı gerçekten meslek haline getirseniz ve halı işçisini 
sigortalı hale getirseniz, o insan, 4-5 milyon da olsa, halıyı dokur, emekli olduğumda ilacımı alırım, 
sosyal güvenliğim olur diye, meseleye böyle bakar diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, soruna eğer çözüm bulmak istiyor isek, biz -elbette ki, bugünün ürünü 
değildir- yirmi yıllık enflasyonun, halı fiyatlarını yükseltmesi ve ölmesine sebep olduğunu 
biliyoruz. Halının bütün girdileri, rakip ülkelerde halı girdilerinin 2-3 mislidir. Rakip ülkelerde, 
halıcıların, bizim halıcılarımızın rekabet gücü kalmamıştır. Halı ihraç edilirse, ekonomik bir değer 
ifadesidir. El halısının iç satım şansı yoktur. Ucuz makine halıları, iç piyasayı istila etmiştir, vatan
daşın cebine uygun fiyatlarla satılmaktadır. Halıcılığımızı, turizm faaliyetimizin dışında 
düşünemeyiz. Gelen turist, halı, kilim, deri, kuyum alır. Turizme devlet nasıl destek veriyor ise, 
halıcıya da öyle destek vermelidir diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlanm, halı, Türkiye'de bu başıboşluktan, sosyal güvencesizlik yüzünden, bir 
meslek olamamıştır. Boş kalındığı zaman halı dokunmaktadır. Ben de diyorum ki, gerçekten, Tür
kiye'de işsizlik sorunu var ise -hepimiz de aynısını söylüyoruz- gelin, bu işin gerekçelerini yerine 
getirelim; çünkü, önergeyi veren arkadaşım, milletvekilim de çok güzel bir iş yapmıştır; kendisine 
teşekkür ediyorum, Hasan Beye. Ayrıca, Komisyonumuz da, gerçekten, güzel çalışmıştır. 

Sigortayı çözelim. İthal edilen halılardan, devlet, büyük miktarda vergi alıyor. Türkiye'ye ithal halı 
giriyor; Çininden ve İranından. Devlet de buradan büyük miktarda vergi alıyor. Bu paralar bir fonda 
toplansın ve halıcılarımızın ödediği KDV'ler de bu fona aktanlsın ve halıcımızı sigortalı hale getirelim. 

Elbette ki, kahvede oturan 65 yaşındaki insanımıza maaş veriyoruz, vereceğiz; ama, bunun 
ötesinde üretime katılan insanlarımızı düşünmez isek, öyle zannediyorum, çözüm yolunu zorlaştır
mış oluruz diye düşünüyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Devam edin. 
MEVLÜT COŞKUNER (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, elbette ki, belediyelerin ihtiyaç 

sahiplerine kömür, yiyecek vermesine karşı değiliz; ama, gerçek ihtiyaç sahiplerine... Eğer ki, 
belediyelerimizin gerçek ihtiyaç sahiplerinin dışında belli kaygılarla oralara dağıttığı ulufeleri ve 
diğer taraftan özel idarelerin lüzumsuz harcamalarını kısar isek, öyle zannediyorum ki, biz, her yer
de halıcılığı başarırız diye düşünüyorum. 

Sene 1965 idi, Mardin'in Ömerlisinde halı dokunur idi. Şimdi, Karaman'dan geldim. 
Karaman'daki genç kızlarımızı, bacılarımızı, annelerimizi de halı başında gördüm; maalesef, fon-
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dan bir para aktararak orada halı dokunuyor; ama, maalesef, paralarını alamamışlar. O nedenle, 
gereksiz şeyleri unutup, gerçekten bu projeyi sunan, bu araştırmayı sunan arkadaşların değerli bel
geleri iyi değerlendirilmeli ve bunlara sahip çıkılmalı. 

İnsanlara bir defa balık yedirip karnını doyurmaktan ise, ona balık tutmayı öğretmeliyiz. Balık tut
mayı öğrenen insanımız da, canı balık istediği zaman gereğini yapar ve balığını tutar, karnını doyurur. 

Bakın, size ustalarımızdan, sanatkârlarımızdan birisinin eserlerini tanıtıp, o binlerce ustanın, 
binlerce sanatkârın yerine koyarak bunu anlatacağım ve konuşmamı tamamlayacağım. 

Değerli arkadaşlarım, İsparta'da bir öğretmen, -daha önce konuşmuştum- adı Ahmet Aksakal. 
Bu insan otuzbeş yıldır halıcılık yapar. "Ulusal değerlerimiz ve dünyayı aydınlatanlar" diye projesi 
vardır. Dünyayı aydınlatanlardan, şöyle baktığımız zaman, Einstain'ın resmi, ipek üzerine yün olarak 
dokunmuştur. Şurada, büyük, Ata duvar halıları. Diyor ki bu sanatkâr: "İlmik ilmik, düğüm düğüm 
seni dokudum, ipim yetmedi; bir güzel dünya bırakmışsın bizlere; sana olan borcum daha bitmedi." 
Acaba bizim onlara borcumuz biter mi? Tekrar, ulusal değerlerimiz duvar halısı. Burada İstiklal Mar
şı. Burada, Büyük Atatürk'ün resmi ve burada da, "Ey Türk Gençliği" yapılmış. Bunlar, ipek üzerine 
yün olarak dokunmaktadır ve örneği de Türkiye'de yok denilebilecek kadar azdır, hatta yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, yine burada, ulusal değerlerimiz duvar halısında, baktığımız zaman, İs
tiklâl Marşımız ve Atamız, Gençliğe Hitabemiz ve kenarlarında da İstiklâl Marşının notaları çıkarıl
mıştır. Böyle sanatçılarımız var, böyle üretenlerimiz var. Biz, bunların elinden tutmaz isek, öyle 
zannediyorum ki, ileriki günlerde bunları da bulamayacağız. Son olarak da şurada, Türk Bay
rağımız, içinde İstiklâl Marşımız ve kenarlarında da İstiklâl Marşımızın notaları çıkarılmış. 

Değerli arkadaşlar, bu arkadaşımız Burdur'un bir yöresinde 70-100 tane insan çalıştırıyor idi. 
Benim kendi köyümde de insanlar çalışırdı. Yalvac'ın köylerinde, Gelendost'un köylerinde, Şar-
kikarağaç'ın köylerinde halıcı diye bir şey kalmadı. Şimdi kalan atölyelerin durumu da bu ve Bur
dur'da bu sanatçının, sanatkârın 70-100 işçisinden 7 işçisi kaldı; onlar da Denizli'de tekstil fab
rikasında iş bulabilirlerse, oraya gidiyorlar. 

Kısacası, çok önemli bir konuydu. Ben, bütün konuşmacı arkadaşlara, bize teknik olarak kat
kıda bulunan bütün arkadaşlarımıza, kurum ve kuruluşlardan gelen bütün insanlarımıza saygılarımı, 
sevgilerimi iletiyorum, kendilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca, Hasan Milletvekilime, Hasan Ar
kadaşıma tekrar teşekkür ederken, diyorum ki: Gelin bu Aksakalları yalnız bırakmayalım, bunların 
halısını yapabilmesi için mutlaka merdiven altından halıyı kurtarıp ve gerçekten halıcılığı meslek 
haline getirelim ve hem ülkemiz kazansın hem biz kazanalım ve hem turizme bir elçilik yapıp, onu 
da kendi önlerine sunalım diyorum. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Geleneksel Türk el sanatları üretici ve sanatkârlarının sorunlarının araştırılarak, el 

sanatlarının geliştirilmesi, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için alınması gereken önlem
lerin belirlenmesi amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
kurulan (10/128) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu raporu üzerindeki genel görüşme 
tamamlanmıştır. 

Şimdi, 2 nci sırada yer alan, töre ve namus cinayetleri ile kadınlara ve çocuklara yönelik şid
detin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla, Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca kurulan (10/148, 182, 187, 284, 285) esas 
numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun 1140 sıra sayılı raporu üzerindeki genel görüşmeye 
başlıyoruz. 
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5.- Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 23 milletvekili, Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur ve 68 
milletvekili, Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin ve 46 milletvekili, İzmir Milletvekili Canan Arıt
man ve 28 milletvekili ile İstanbul Milletvekili Güldal Okuducu ve 27 milletvekilinin; töre ve namus 
cinayetleri ile kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri ve Meclis Araş
tırması Komisyonu Raporu (10/148, 182, 187, 284, 285) (S. Sayısı: 1140) (x) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
İçtüzüğümüze göre, Meclis Araştırması Komisyonunun raporu üzerindeki genel görüşmede ilk 

söz hakkı önerge sahiplerine aittir. Daha sonra, İçtüzüğümüzün 72 nci maddesine göre, siyasî parti 
grupları adına birer üyeye, şahısları adına iki üyeye söz verilecektir. Ayrıca, istemleri halinde, 
Komisyon ve Hükümete de söz verilecek; bu suretle, Meclis Araştırması Komisyonu raporu üzerin
deki genel görüşme tamamlanmış olacaktır. 

Konuşma süreleri, Komisyon, Hükümet ve siyasî parti grupları için 2Ö'şer dakika, önerge 
sahipleri ve şahıslar için 10'ar dakikadır. 

Komisyon raporu 1140 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Rapor üzerinde söz alan milletvekillerinin isimlerini okuyorum: 
Önerge sahipleri olarak: Sayın Oya Araslı, Ankara Milletvekili; Sayın Gaye Erbatur, Adana 

Milletvekili; Sayın Semiha Öyüş, Aydın Milletvekili; Sayın Canan Arıtman, İzmir Milletvekili; 
Sayın Güldal Okuducu, İstanbul Milletvekili. 

Şimdi, ilk söz, Sayın Oya Araslı'nın, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili. 
Buyurun Sayın Araslı. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakika. 
OYA ARASLI (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1140 sıra sayılı ve (10/148, 

182, 187, 284, 285) esas sayılı Meclis Araştırması Komisyonu raporu üzerinde, önerge sahibi 
sıfatıyla söz almış bulunuyorum ve sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Çocuklara ve kadınlara yönelik şiddet ve töre cinayetleri, tüm dünyanın üzerinde durduğu, 
çözüm aradığı, iç acıtan bir sorundur. 

Değerli milletvekilleri, bu sorunun çözümüne gidebilmemiz için, önce, şiddetin tanımından 
yola çıkmak; daha sonra, şiddeti ve töre cinayetlerini ortaya çıkaran nedenler üzerinde durmak ve 
daha sonra, bu nedenlerden yola çıkarak, bu şiddet olaylarını ortadan kaldıracak çözümleri ortaya 
koymak ve bunu kararlı bir iktidarla, kararlı bir siyasî iradeyle yürürlüğe koymak gerekiyor. 

Değerli milletvekilleri, şiddet nedir; neye şiddet adı veriyoruz? Şiddetin çok çeşitli tanımları 
var; ama, kısaca söylemek gerekirse, şiddet, kişiye yöneltilmiş fiziksel veya duygusal, acı ve zarar 
veren her türlü saldırgan eylemdir. Şiddetin oluşabilmesi için önün fizikî bir görünüm taşıması 
gerekmiyor; duygusal bir şekilde, sözle de şiddet yaratmak mümkün. 

Şiddetin fiziksel, cinsel ve duygusal boyutlarda uygulanan pek çok türü olduğunu görüyoruz; döv
mekten tutun, hakaret etmeye, kötü muamele etmeye kadar uzanan çeşitli türleri var. Çocuklara yönelik 
şiddetin genellikle bu boyutlarda, yani fiziksel, cinsel ve duygusal boyutlarda, ihmal ve istismar 
görünümünde ortaya çıkabildiğini görüyoruz. Çocuğa eziyet etmek, işkence etmek de bir şiddettir. 
Çocuğa ilgi göstermemek, dövmek, aç bırakmak, sevgisiz bırakmak da, onu istismar etmek de şiddettir. 

Kadına yönelik şiddette ise, bir kadına sırf kadın olduğu için yöneltilen ya da oransız bir biçim
de kadınları etkileyen şiddet olayları kastedilmektedir. 

Töre, namus cinayetlerine gelince, bunlar kadına yönelik şiddetin çok özel ve çok yoğun tür
leridir; çünkü, burada, kadının yaşamı söz konusudur gördüğü şiddetin sonucunda, yaşamını kay
betmektedir kadın. 

(x) 1140 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Değerli milletvekilleri, Sayın Başkan; şiddetin çok çeşitli nedenleri var; ama, bunun temel 
nedenlerinden birinin de kadını ikinci sınıf gören, onu erkeğe nazaran eksikli gören değer yar
gılarının, toplumsal kurumların, yapıların, davranış biçimlerinin olduğunu söylememiz lazım. 
Çocuğa ve kadına yönelik şiddet olaylarının, töre ve namus cinayetlerinin toplumumuzda yaygın bir 
biçimde görüldüğünü ne yazık ki ifade etmek durumundayız. Çocuklarımızın fiziksel ve duygusal 
bütünlüğünü zedeleyerek, hem onların hem de toplumumuzun geleceğini karartan, kadınlarımız için 
yaşamı çekilmez hale getiren ve acımasızca yaşam haklarını ellerinden alan şiddet ve bu şiddete 
bağlı olayların sayısının, ortaya çıkanın, rakamların gösterdiğinin çok üstünde olduğunu da söy
lemek durumundayız; çünkü, çoğu kez, şiddet mağdurları olayı saklamakta ya da olaya cinayet, in
tihar ve kaza görünümü verilmektedir. İşin bir başka acı veren boyutu da, şiddete uğrayan kadın ve 
çocukların, zaman içerisinde ve kimi toplumlarda, bunu çok olağan bir durum olarak görmeleri, bir 
şiddet olarak algılamamaları ve bu nedenle dile getirmemeleridir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, üzerinde durduğumuz şiddet olaylarının, kadın, çocuk ve 
insan haklarına ilişkin çeşitli sözleşmelerde imzası bulunan Türkiye Cumhuriyeti Devletinde hâlâ 
sona erdirilememiş olması üzücüdür; ama, artık, bu kıyıma dur denilmeli, bu kıyım ortadan kaldırıl
malıdır. Bunun için de, biraz önce söylediğim gibi, önce, şiddet olaylarının nedenlerinin belirlen
mesi, daha sonra da, bunlara dayalı olarak çözümler ortaya konulması ve bunların kararlı bir biçim
de uygulamaya sokulması gerekmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, biz, burada, ilk adımı oluşturmak üzere, şiddet olaylarının nedenlerini ve 
çözümlerini belirlemek amacıyla, değerli milletvekili arkadaşlarımla birlikte Meclis araştırması 
önergeleri verdik ve bu önergelere bağlı olarak da ortaya bir rapor konuldu. Bu raporun çok kap
samlı bir çalışma olduğu ve birtakım değerli görüş ve bulguları ortaya koyduğu yadsınamaz. Bu 
nedenle, raporu hazırlayan Komisyon üyelerine ve görüş ve değerlendirmeleriyle bu çalışmaya kat
kı verenlere teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Ancak, burada rapora bir katkı vermek amacıy
la, eksik bulduğum hususları da ifade etmeyi arzu ediyorum. 

Üzerinde durmak istediğim hususlardan birisi şudur. Türkiye Cumhuriyetinde Atatürk önder
liğinde gerçekleştirilen kadın-erkek eşitliğini sağlama hareketi, düşünsel temelleri bakımından, Os
manlı Devletindeki kadın statüsünü düzeltmeye yönelik sınırlı münferit girişimlerden çok farklıdır. 
Osmanlı Devletindeki girişimler, kadını yaşamın her alanında eşit kılmak gibi bir amaca yönelik 
değildirdirler; onu ikinci sınıf statüsünde, erkeğe bağımlı statüsünde biraz daha imkânlı kılmayı 
amaç edinmişlerdir. Halbuki, Atatürk önderliğinde başlatılan kadın-erkek eşitliği hareketi cinsler 
arası mutlak eşitlik hedefine yöneliktir ve cumhuriyetin kuruluş yıllarında adı konulmamış bir 
pozitif ayrımcılık uygulamasını bir devlet politikası görünümünde beraberinde getirmiştir. 

Sayın milletvekilleri, raporda, şiddetin ve şiddetin bir türü olan cinsiyet ayırımcılığının önlen
mesi için kararlı bir siyasî iradenin varlığının gerekliliğinin açık ve seçik bir biçimde ifade edil
mesini dilerdim. Herkesin bildiği gibi ve biraz önce ifade ettiğim gibi, şiddet olaylarının temelinde 
kadının eşitsiz konumu yatmaktadır; kadını ikinci sınıf bir konuma iten değer yargıları, toplumsal 
yapılar, kurumlar, uygulamalar yatmaktadır. Bunların ortadan kaldırılması, kuşkusuz, sadece yasa 
yapımıyla gerçekleşecek bir olay değildir. Bu yasaları uygulamaya sokacak ve kadını eşitsiz 
konumdan kurtaracak bir siyasî iradenin de varlığı gerekmektedir. 

Bunları söylerken, üçbuçuk yıldır burada kadının statüsünü düzeltmek için birlikte yaptığımız 
yasa düzenlemelerini küçümsemek istemiyorum. Büyük adımlar atılmıştır; ama, buna rağmen hâlâ 
toplumda şiddet olayları sürmektedir, hâlâ eşitsizlik olaylarıyla karşılaşılmaktadır. Bu demektir ki, 
yasa çıkarmakta gösterilen gayret, bu yasaların getirdiklerini uygulamaya sokmakta yeterli 
olamamıştır ve bugün kadınlarımız, cumhuriyetin kazanmalarını ortadan kaldırmaya yönelik birtakım 
hareketlerle mücadele etmek konumundadırlar. Birtakım belediyelerimiz, kadının ikinci sınıflığını 
vurgulayan birtakım yayınlar yapmaktan kendilerini alamamaktadır. Tuzla Belediyesinin evli çiftlere 
dağıttığı "Delilleriyle Aile İlmihali" kitapçığında fevkalade ilginç, tasvip edemeyeceğimiz birtakım 
sözler vardır: "İmanlı kadınlar ve erkekler musafaha (el sıkışmak) veya el öpmeyi yalnız..." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun. 
OYA ARASLI (Devamla) -".. . mahrem hısımlarla sınırlı tutmayı şiar edinmeli" denilmektedir 

bu broşürde. "Evleneceklerin tasarruf ehliyetine sahip olmaları gerekir. Bu da 7 yaşında iyiyle 
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kötüyü ayırt etme gücünü elde etmekle gerçekleşir. Evlilikte alt yaş sınırı kızlarda 9, erkek çocuk
larda ise 12'dir. İslama göre aralarında eşitliği sağlamak şartıyla erkeğin aynı anda 4 kadınla evlen
mesi mümkündür. Hastalık, ahlaksızlık ve şiddetli yoksulluk gibi özürler bulunmadıkça evli çiftler 
gebeliği önleyen yöntemlere başvurmamalıdır." 

Değerli arkadaşlarımız, bu yayın, Anayasasında laik bir devlet olduğu yazılı olan Türkiye 
Cumhuriyetinde yapılmıştır! Bunu başkaları da izlemiştir. Eyüp Belediyesinde de, buna benzer doğ
rultuda birtakım ifadeleri içeren bir belge yayınlanıp dağıtılmıştır ve ne yazıktır ki, bu yayınlara iliş
kin bilgiler gazetelerde haber olarak yer almasına rağmen, Hükümet, İktidar, bir hükümet gibi tep
ki göstermek yolunu seçmemiştir bu yayınlara karşı; artık görmezden gelemeyecek duruma gelince 
bir parti gibi, bir genelgeyle, tavır koymak yoluna gitmiştir. 

TAYYAR ALTIKULAÇ (İstanbul) - Yazan, bir üniversite hocası. 
OYA ARASLI (Devamla) - Ben, doğrusu öğrenmek istiyorum: İçişleri Bakanlığının bu yayın

lar karşısında ne gibi bir tavrı olmuştur, bu yayınları yapan belediyelerle ilgili ne gibi girişimler 
yapılmıştır bu tür yayınları önlemek için, bir parti genelgesinin dışında? (CHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, işte ifade ettiğim siyasî irade bu; gerçekten kadın-erkek eşitliğine gönül 
vermiş olan ve bunu yaşamın her alanında yaşama geçirmeye, gerçekleştirmeye yönelik siyasî 
irade; işte, ben, eksiğimizin Hükümet katında burada olduğu görüşündeyim. 

BAŞKAN - Toparlayın lütfen. 
OYA ARASLI (Devamla) - Bitiriyorum efendim. 
Bu teşhisin raporda yer almasını arzu ederdim. Raporda, erkek egemen, cinsler arası eşitliğe 

aykırı yapı ve yasaların kaldırılmasını veya eşitlikçi biçimde düzeltilmesini sağlayacak, kadının 
statüsünü yükseltecek, yeni yasa düzenlemelerine ışık tutacak çözüm önerilerinin de yer almasını 
dilerdim. Mesela, Anayasanın 10 uncu maddesine, "kadın-erkek eşitliğini fiilen sağlamak yönünde 
alınacak geçici önlemler, ayırımcılık ve imtiyaz sayılmaz" şeklinde bir fıkra eklenmesini beklerdim. 
"Uluslararası anlaşma, bu ayırımcılığın zaten yapılmasına engel" şeklindeki bir açıklamayı yeterli 
bulmuyorum; çünkü, bu, olayı yoruma bırakıyor. Açıklama, devlete bir yükümlülük getiriyor ve 
devletin bu yükümlülüğü, Anayasasında bir hüküm koymak suretiyle yerine getirmesi gerekiyor. 

Yine, Türk Ceza Kanununda, genital muayenede kişinin aydınlatılmış onayının da alınmasına 
ilişkin önerilerin raporda değerlendirilmesini isterdim. 

Türk Medenî Kanununda getirilen yeni yasal mal rejiminden 1 Ocak 2000'den önce evlenmiş 
olanların evliliklerinin 1 Ocak 2002'den önceki kısmında da yararlanabilmelerini kolaylaştıracak ve 
özellikle kadınların mağduriyetini giderecek birtakım çözümler üretilmiş olmasını beklerdim. 

Evli kadınların, mutlaka kocasının soyadını da, yanında kendi soyadı olsa bile, taşımasını 
gerekli kılan düzenlemede kadının soyadı sorununu ortadan kaldıracak birtakım değişiklikler 
yapılabilmesi için çözüm önerileri getirilmesini beklerdim. 

Yine, Siyasî Partiler ve Seçim Yasalarında kota uygulamasına ilişkin öneriler bulunmasını, 
buna da değinilmesini arzu ederdim ve namus ve töre cinayetlerinde kadının erkekle eşit haklara 
sahip bir birey olarak görülmesini engelleyen feodal düzenin ve aşiret yapılanmasının rolünün ve 
bunun çözümüyle ilgili önerilerin de belirtilmesini beklerdim. 

BAŞKAN - Toparlayın lütfen. 
OYA ARASLI (Devamla) - Bu hususlar yer alsaydı, raporun daha etkili, daha gerçekçi ve daha 

verimli olacağını düşünüyorum. 
Sayın Başkana bana gösterdiği müsamaha için teşekkür ediyorum, sizlere saygılar sunuyorum. 

(CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Son derece önemli bir konuyu tartışıyoruz. Enine boyuna düşüncelerin serdedil-

mesinde büyük yarar görüyoruz. 
Değerli milletvekilleri, şimdi, saat 19.00'a kadar -saat 7'ye kadar- birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.27 
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BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 19.02 

BAŞKAN: Başkanvekili AliDİNÇER 
KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKÇİ (Konya), Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 110 uncu Birleşiminin 
Beşinci Oturumunu açıyorum. 

Töre ve namus cinayetleri ile kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet konusundaki Meclis Araş
tırması Komisyonu raporu üzerindeki genel görüşmeye kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

V.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

5.- Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 23 milletvekili, Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur ve 68 
milletvekili, Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin ve 46 milletvekili, İzmir Milletvekili Canan Arıt
man ve 28 milletvekili ile İstanbul Milletvekili Güldal Okuducu ve 27 milletvekilinin, töre ve namus 
cinayetleri ile kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri ve Meclis Araş
tırması Komisyonu Raporu (10/148, 182, 187, 284, 285) (S. Sayısı: 1140) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Şimdi, söz sırası (10/182) kütük numaralı önerge sahibi Nevin Gaye Erbatur, Adana CHP Mil-

letvekilinde. 
Buyurun Sayın Erbatur. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakika Hanımefendi. 
N. GAYE ERBATUR (Adana) - Teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; töre ve namus cinayetleri ile kadınlara ve çocuklara 

yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun raporu hakkında önerge sahibi olarak konuşma yapmak 
için huzurunuzda bulunmaktayım; Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 

Töre ve namus cinayeti, bilerek ve isteyerek birini öldürmektir. Bilerek ve isteyerek en temel 
insan hakkı olan yaşama hakkını ihlal etmektir. Halbuki, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının en 
temel hakkı, yaşama hakkının korunmasıdır. Bu hak, devletin sorumluluğundadır. Devlet bu hakkı 
anayasal güvence altına almışsa, bu hakkı ihlal eden kişi suç işlemiş olmaktadır. Hukuk devletinde, 
yasama organı, suçunun olup olmadığına ve varsa, cezasının verilmesinde yetkilidir. Bu durumda, 
devletin vatandaşı olan bir kadın hakkında devlet erki dışında karar verilmesi, anayasal bir suçtur. 
Bu kararın töre veya namus bahanesiyle alınmış olması onu farklı kılmaz. Suç suçtur, cinayet 
cinayettir. Aksi düşünülemez ve tartışmaya açılamaz. 

En yaygın namus anlayışı, kadınların hayatına sıkı bir kontrol getirerek ve ailedeki erkeklere 
onları bir mal gibi kullanma hakkını vererek, kadınların ezilmesine yol açmaktadır. Bunun sonucu 
olarak, kadınlar, okula gönderilmiyorlar, erken yaşta evlenmeye zorlanıyorlar. Çoğu zaman, aileler 
arasında anlaşmazlıkların çözümü konusunda bir araç, yani, berdel olarak kullanılmakta, 
kocalarının ikinci eşlerini kabul etmek zorunda kalmaktadırlar. Bu algılama şeklinde namus, bir er
keğin karısı, yani, helalidir, kız kardeşidir, annesidir, ailedeki diğer kadınlar, hatta, yakın çevredeki 
kadınlardır. Erkek, bunların hepsine göz kulak olmak durumundadır. Erkeklerin sorumluluk alanı 
genişlerken, kadınlar üzerindeki baskı da artmaktadır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; namus ve töre cinayetlerinin toplum tarafından nasıl al
gılandığına bakalım. Aile meclislerinin toplanması ve karar alması sonucu işlenen cinayetler töre 
cinayetleri, namus adına işlenen cinayet ise namus cinayeti olarak algılanmaktadır. Algılamadaki bu 
farklılık, iki cinayet türü arasında, insanların cezalandırma konusunda da farklılık olabileceğini 
düşünmelerini beraberinde getirir. Burada önemli olan nokta, bunların hepsinin namus gerekçesiy
le işlendiği ve insan canını almayla sonuçlanan şiddet eylemleri olduğudur. 

Namus ve töre cinayetleri arasında bazı farklılıklar olduğunun görülmesi, her bir olayı daha iyi 
anlayabilmek ve çözüm yollarını tartışabilmek açısından sosyolojik bir anlam taşımaktadır. Öte 
yandan, farklılığa yapılan vurgunun, aile meclisi kararlarının önemli olduğu, töreye dayalı namus 
cinayetlerinin tümüyle ayrı bir kefeye konulmasına ve dolayısıyla da, birinin diğerine göre hafif
letici gerekçelerinin olduğunun düşünülmesine yol açabilir. 

Sosyalizasyon süreçlerinin ilk yıllarından itibaren kendi topluluklarında geçerli olan namuslu 
kadın davranışı normlarını öğrenen kadınlar, bu kurallara uymadıkları veya biraz dışına çıktıkları 
durumlarda cezalandırılmayı hak ettiklerini düşünüyorlar. Namus adına öldürülmeseler bile, 
yaşadıkları köy veya kasabayı terk etmeye veya kendilerine uygun olmayan kişilerle evlenmeye 
zorlanabiliyorlar. 

Kadınlar üzerinde ağır bir baskı kurulmasına yol açan namus anlayışı, erkeklerin de yaşam
larının odağına kadınların namus bekçileri olma görevini koyarak, bu görevi, içinde yaşadıkları top
luluğun beklentilerine uygun yerine getirmedikleri ya da getiremedikleri durumlarda ağır baskı al
tına girmekte, hatta, mağdur konumuna düşebilmektedirler. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kadın namusunun nasıl algılandığını ve bunun toplumsal 
sonuçlarını görebilmemiz için, Komisyonumuzda bir uzman tarafından anlatılan bir olayı sizlere 
aktarmak istiyorum. 

Bir kent. Kentin kıyı mahallelerinde bir ev. Evde bir anne. 17 yaşında 1 erkek çocuk ve ondan 
küçük 3 çocuk daha yaşıyor. Çocuklardan birisi orta l'dedir ve kızdır. Ağabey kahvede arkadaş
larıyla konuşurken diyorlar ki: "Sen ne biçim ağabeysin, zaten sizin babanız öldü ve siz bu ailenin 
namusunu koruyamıyorsunuz. Kız kardeşiniz okuldan dönüşte erkek arkadaşlarıyla eve geliyor." 

Eve geldiğinde yaptığı ilk iş şu: Daha önceki yıllarda babayı kaybettikleri için, o kişinin değer
lerinde, kız kardeşinin okuldan erkek arkadaşlarıyla yürüyerek dönmesine engel olamayan anne 
ailenin namusuna halel getiren kişi olarak düşünüldüğü için, 17 yaşındaki bir erkek evlat, kendisini 
doğuran anneyi dövmeye başlıyor. Komşular araya girmeye çalışıyor; fakat, engel olamıyorlar, 
çareyi karakola başvurmakta buluyorlar ve polis müdahale ediyor; gelip, çocuğun elinden anneyi 
kurtarıyor. Ortalık ayağa kalkıyor. O arada -buraya dikkatinizi çekmek istiyorum- güvenlik görev
lisi diyor ki: "O zaman bu çocuğu bir kadın doğumcuya götürelim, kadın doğumcu bunu muayene 
etsin. Eğer bu bakireyse böyle bir sorun yoktur. Biz, bu çocuğun da gönlüne su serperiz, aile sorunu 
da ortadan kalkar." Böyle düşünüyor emniyet görevlisi. 

Emniyet görevlisi, anneyi, kızı, erkek çocuğu, mahalleden de birkaç kişiyi alıp, bir hastaneye 
gidiyorlar ve o hastanede bir kadın doğum uzmanı çocuğu muayene ediyor, bir rapor düzenliyor. 
Düzenlediği rapor ailenin eline geçtiği zaman, ağabey "zaten ben bunu biliyordum, seni öl
düreceğim" diyor; çünkü, raporda şöyle bir şey deniliyor: "Kızlık zarında taze yırtık var." 

Kız başlıyor kendini yerlere atmaya "asla, ben hiç kimseyle hiçbir cinsel ilişkide bulunmadım, 
böyle bir şey söz konusu bile değil" diyor. Ağabey, sürekli çocuğun üzerine saldırmaya çalışıyor. O 
zaman emniyet görevlisinin aklına bunları savcılığa götürmek geliyor. Savcılık bir yazı yazıyor, ad
lî tıp tarafından muayenesini istiyor. Gelen çocuğun muayenesini yapan kıdemsiz hekim, anlatan 
uzmandan danışmanlık istiyor. Uzman, yapılması gerekenleri şöyle anlatıyor: Önce gelen hastanın 
güven duyacağı bir ortam hazırlarız. Bu tür muayene koşullarıyla ilgili uymamız gereken birçok 
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protokol vardır. Bu protokollere göre önce hastayla konuşulur, sonra genel bir fizik muayene yapılır, 
varsa bazı bulguları ya da bulgu ya da delil olabilecek bazı örnekler protokollere göre alınır. En son 
genel olarak dış genital organların muayenesinin yapıldığını söylüyor. Muayenenin sonunda bir de 
psikiyatri konsültasyonu isteriz, bu travmadan çocuk nasıl etkilendi diye. 

Ama, oradaki kadın doğum uzmanı bunu yapmamıştır. Emniyet görevlisinin aklına ilkönce 
kızın kızlık zarını muayene ettirmek geliyor. Kadın doğum uzmanının aklına ilkönce, bir tek, kızın 
kızlık zarına bakmak geliyor ve "taze kanama" diyor. 

Adlî tıbba geliyor, kıdemsiz doktor muayene ediyor, kızın hymen'inde eski ya da taze trav
manın oluşturacağı herhangi bir değişiklik görmüyor. Onun için de bu uzmana danışıyor. Bakıl
dığında bir değişiklik olmadığı, aksine, girişi dar, enli bir kızlık zarı olduğu görülüyor. 

O zaman, uzmanımız, o kadın doğum uzmanı arkadaşla konuşuyor. Uzman, sosyal endikasyon 
olarak kız yararlansın diye böyle yazdım hocam diyor. Tıbbî etik olmayan bu davranışını, o kişinin 
hakkını korumak amaçlı yaptığını söylüyor. 

Ertesi gün uzman işe geldiğinde, genç arkadaşları "hocam, otopsi var, dünkü kızı ağabeyi kes
ti" diyor. "Nasıl kesti" diyor. "Oradaki kadın uzmanı bildi, yırtık vardı, öbür taraftaki adlî tıp uz
manları yalan söylediler, kim bilir ne yaptılar, ben namusumu temizlerim" diyerek, ağabey, bahçede 
çiçeklerin bulunduğu bir betonun üzerine kızın kafasını koyuyor ve bir bıçakla boğazını kesiyor ve 
bütün mahalleli görüyor. 

Bu olaydan bir tespit yapabiliriz: Çok acıdır ki, 13 yaşındaki bir kız çocuğunun okuldan erkek 
arkadaşlarıyla dönmesi namusa halel getiren bir davranış olarak algılanmakta, onun bu davranışını 
önleyemeyen anne sorumlu tutulmakta, kamu görevlisi konuyu bekârete indirmekte, sağlık görev
lileri bu konuda bireysel önyargılarıyla davranmakta ve kız çocuğu açık alanda öldürülerek, tüm 
kadınlara korku salınmaktadır. 

Duruma bakar mısınız!.. Peki, kimdir bunun sorumlusu?. Elbette, sorumluluk aranmaya baş
lanırsa çok şey söylenebilir; ama, burada sorumluluk önce devlete aittir. Devlet, bu toplumsal yarayı 
çözücü önlemleri almalıydı. 

Komisyonumuzun kuruluş amacından biri de budur. Bu cinayetlerin önüne nasıl geçilebilir-
liğini bulmaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; namus ve töre cinayetlerinin önüne geçilebilmesi için ön
celikle nedenlerinin iyi anlaşılabilmesi gerekir. İnsanlar neden bu cinayetleri işliyorlar?.. Namusa 
aykırı bir davranışta bulunmuş olan kişinin ölümü hak edeceği ve öldürmek durumunda kalanların 
da başka seçenekleri olmadığını söyleyerek namus cinayetlerine açık destek verenler; namus 
cinayetine koşullu destek veren; yani, cinayet işlemeyi kimsenin istemeyeceğini, ancak, kanıtlan
mış bir aldatma durumunda veya toplumdan gelen baskıya dayanamayan kişilerin cinayet iş
leyeceğini söyleyenler; kişilerin toplumsal baskı altında kaldıkları zaman, özellikle de yoksul, güç
süz ve eğitimsiz iseler, bu onursuzluğu taşıyamayıp kaçınılmaz olarak cinayet işleyebileceğini söy
leyenler vardır. İşte, sorun, insanların bu düşüncelerini değiştirmektedir. 

Kadına mal olarak değer biçen, onun üzerinde tam bir hâkimiyet kurma hakkını kendi gören, 
kadını kapatan, toplumsal bağını kesen ve tüm bunları yaparak şiddet uygulayan zihniyet!.. Asıl 
savaş bu zihniyetin değiştirilmesine yönelik olmalıdır. Yoksa, rapora yazılmış olan çözüm önerileri 
uygulanamaz, uygulansa bile sonuç alınamaz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
N. GAYE ERBATUR (Devamla) - Kadına yönelik şiddetin sonuçlanması ancak kadın-erkek 

eşitliğinin tam olarak sağlanmasıyla olur. Bu nedenle, kota uygulamasına, mutlaka, hemen şimdi 
geçilmelidir. 
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Kadına karşı şiddetin önlenmesi için yapılması gerekenler ortadadır. Sorun, aşağıdan yukarıya 
doğru çözülecek boyutu aşmıştır. Bu nedenle, yukarıdan aşağıya, yani, devlet yaptırımıyla çözmek 
gerekmektedir; yani, yasal değişiklik gerekmektedir. Kadm-erkek eşitliği komisyonu Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde bir an evvel kurulmalıdır. 

Rapora koyduğum şerh de, yasal uygulamalardaki eksiklikleri içermektedir. Bu kapsamda, 
Türk Ceza Kanununun 82 nci maddesine, namus saikıyla işlenen cinayetlerin de namus adına iş
lenen cinayetler şeklinde, bu tip suçların nitelikli adam öldürme kapsamında mütalaa edilebilmesi 
için bir bent eklenmesi gerekmektedir. 

CMUK'da, kadınlarla ilgili davalarda kadın örgütlerinin müdahil olmasını sağlayacak değişik
likler yapılmalıdır. 

Bekâret kontrollerinin engellenmesi için yeterli olmayan Türk Ceza Kanunu 287 nci maddesin
de, evlilik içinde edinilen malların eşit paylaşımını engelleyerek, 17 000 000 kadını eşlerinin 
ekonomik şiddetine maruz bırakan Türk Medenî Kanunu yürürlük 10 uncu maddesinde ve evli 
kadınları kocasının soyadını mutlaka taşımak zorunda bırakan 187 nci maddesinde değişiklik yapıl
malıdır. 

Ayrıca, Belediyeler Kanunundaki "50 000'in üzerindeki yerleşim birimlerindeki belediyeler 
sığınma evi açar" ibaresinin "açmalıdır" şeklinde değiştirilmesi de gerekmektedir. 

BAŞKAN - Toparlayalım lütfen. 
N. GAYE ERBATUR (Devamla) - Bunun yanı sıra, aile içi şiddetin önlenmesi amacıyla ver

miş olduğum 4320 sayılı Ailenin Korunması Kanunundaki değişiklik teklifinin de acilen gündeme 
alınmasını talep ediyorum. 

Aile içi şiddetin bir boyutu da çocuklara uygulanan şiddettir. Özellikle, ensest, çok büyük bir 
sorun halini almıştır. Enseste ve şiddete uğrayan mağdurlar, toplumsal baskı nedeniyle, seslerini 
çıkaramamaktadırlar; seslerini çıkarmak isteseler bile, nereye başvuracaklarını bilememektedirler. 
Ensestin saklanması ve yok sayılması, daha derin ve geri dönülemez sorunlara yol açmaktadır; çün
kü, ensest, dışarıdan birinin uyguladığı şiddet değildir, çocuğun bildiği, tanıdığı biridir. Olağandışı 
bir durummuş gibi algılanan ensest, aslında hayatın içinde; fakat, saklanmaktadır. Tüm topluma 
bunun gerçek olduğunu, yaşanılan çok ciddî bir sorun olduğunu öğretmek gerekmektedir ve tüm 
topluma ensesti uygulayanın suçlu olduğunu, çocuğun mağdur olduğunu benimsetmek hepimizin 
görevi olmalıdır. Ensest, töre ve namus cinayetlerinin başlangıcıdır. Çocuğu ensest ilişkide kul
lanıyorlar, daha sonra çocuk hamile kalınca öldürüyorlar veya intihar etmeye zorluyorlar. 

Bu noktada, bugün, Avrupa Birliği Uyum Komisyonunda konuşulan bir konuyu da gündeme 
getirmek istiyorum. Bugün, Avrupa Birliği Uyum Komisyonunda Vatandaşlık Kanunu görüşüldü. 
Burada... 

BAŞKAN - Lütfen toparlayalım. 
N. GAYE ERBATUR (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. . 
...7 yaşından büyük çocukların, evlat edinilse de, vatandaşlık hakkını alamayacağı söylendi. 

Bunun gerekçesi de taciz olarak söylendi. Bu nasıl bir mantıktır arkadaşlar?! Böyle bir şey 
yapılabilir mi?! Böyle bir şey düşünülebilir mi?! Biz, burada, bu Mecliste, Çocuk Hakları Sözleş
mesini geçirdik. Çocuk, 18 yaşına kadar çocuktur. Ayrıca, biz, bu Meclisten, bu dönemde, 5049 
sayılı Çocuk Korunması ve Uluslararası Evlat Edinme Sözleşmesini geçirdik. Buna göre, bizim, 
bütün çocukların, evlat edinilmesi sırasındaki bütün çocukların vatandaşlık hakkını vermemiz 
gerekir. Ayrıca, nasıl bir mantıktır bu "tacize uğrayabilir" demek?! Uğramamasını sağlamak bu dev
letin görevidir; bunu yapmak hepimizin görevidir. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yukarıda bahsettiğim tüm sorunların ortadan kalkması 
için acilen eyleme geçilmesi gerekmektedir. Raporda getirilmiş olan çözüm önerileri içinden ön
celikli olanları hemen yapılmalıdır. Bunların içinde en önemlilerinden bir tanesi, kadınların nüfus 
cüzdanlarının olması için çalışma başlatılmasıdır. 

2006 yılında bu Meclisin çatısı altında bunları dile getirmek zorunda kaldığım için çok üz
günüm; ama, namus cinayetine kurban giden Şemse Allak örneğinde olduğu gibi, bugün, ülkemiz
de, binlerce kadın, hâlâ, nüfus cüzdansız, kimliksiz yaşamaktadır. 

BAŞKAN - Lütfen, toparlayın. 
N. GAYE ERBATUR (Devamla) - Yani, vatandaş sayılmamakta, hiçbir vatandaşlık hakkını 

kullanamamaktadır; çünkü, resmî kimliği olmayan bir kadına toplumsal kimlik kazandırmak im
kânsızdır; devlet katında, yaşamamaktadır, yoktur. 

Onyıllardır, kadınların bütün çığlıklarına rağmen, ailede şiddet hâlâ kayıtsızlıkla karşılanmak
ta, ya "aile içi bir sorun" denilerek üstü örtülmeye çalışılmakta ya da göstermelik sözler, etkisiz ön
lemlerle yasak savılmaktadır ve siyasî partiler ve bu Meclis, kadına yönelik şiddete, aile içi şiddete 
kayıtsız kaldıkça, bu şiddet daha da artacaktır. 

BAŞKAN - Lütfen... Lütfen, son cümlenizi... 
N. GAYE ERBATUR (Devamla) - O nedenle, Meclisimizi bu konuda göreve çağırıyorum. Ar

tık, boş sözlerle kaybedilecek zaman yoktur; tüm kurumlarıyla devletin, bütün organlarıyla Mec
lisin, tüm siyasal partilerin, başta bireysel silahlanmanın engellenmesi ve kadına yönelik şiddetin 
hiçbir yerde, hiçbir durumda hoşgörülemez bir insanlık suçu olarak görülmesi için ortak bir sefer
berlik başlatılmasının zamanı gelmiş ve geçmiştir. 

BAŞKAN - Lütfen... Lütfen... 
N. GAYE ERBATUR (Devamla) - Sürem kısıtlı olduğu için, burada, alınması gereken diğer 

acil önlemlere değinemiyorum; ama, Meclisimizin, yılın hiç olmazsa bir gününü bu konuya ayır
masını teklif ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisinde, her yıl, en azından bir gün, 25 Kasım 
Dünya Kadına Yönelik Şiddete Son Günleri yapılacak özel oturumlarla sorunu ve çözüm yollarını 
enine boyuna tartışmalıdır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen, toparlayın artık. Lütfen... 
N. GAYE ERBATUR (Devamla) - Bitiriyorum. 
Tüm milletvekillerimizin bu öneriyi destekleyeceğine inanmak istiyor; hepinize saygılar 

sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Semiha Öyüş, Aydın Milletvekilimiz, (10/187) numaralı önergenin sahibi. 
Buyurun Sayın Öyüş. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakika. 
Arkadaşlar, birçok tekrar cümlesi oluyor konuşmalarda, biz, burada, yakından takip ediyoruz. 

O tekrar cümleleri olmasa daha vurucu, daha etkili ve süresinde konuşmalar mümkün olur. 
Buyurun Semiha Hanım. 
SEMİHA ÖYÜŞ (Aydın) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1140 sıra sayılı Araştırma 

Komisyonu Raporu üzerine söz aldım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Her gün yeni dramlara neden olan ve acilen çözüm bekleyen çok önemli bir konu olan, töre ve 

namus cinayetlerini, aile içi şiddeti araştırmak ve çözüm önerilerini ortaya koyabilmek amacıyla 
AK Parti milletvekilleri olarak bir Meclis araştırması komisyonu oluşturulmasına dair önerge ver
dik ve Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin de verdiği önergelerle birleştirilerek, bir komis
yon oluşturuldu. 
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Yaklaşık, dört aylık bir çalışma sonunda, konuyla ilgili hemen hemen tüm kurum ve kuruluş
lardan ilgili uzmanları dinledik: İstanbul, Diyarbakır, Şanlıurfa, Trabzon ve Batman'da yerinde in
celemeler yaptık. Bu çalışmalar sonunda edindiğim kanaatlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Şiddet, dünyanın her yerinde yaşanmakta, yine dünyanın her yerinde kadınlar ve çocuklar in
san hakları ihlallerini ve şiddeti daha yaygın ve yoğun şekilde yaşamaktadır. Bu bakımdan, kadın
ların şiddete uğraması, ülke, sınıf, milliyet gibi bir fark gözetilmeksizin, tüm insanlığın yaşadığı en 
önemli sorunlardan biridir. 

Eski çağlardan günümüze, ataerkil ve hiyerarşik toplum düzeni taşınmaktadır. Bu yapılar ve 
değerler, toplumun diğer özel koşullarına, ekonomik, tarihsel ve kültürel özelliklerine göre farklı 
biçimlerde görünse de, şiddet kurbanı kadın ve çocuklar aynı acıları, aynı ruhsal ve bedensel trav
maları yaşamaktadır. Kimi zaman sakatlanmakta, kimi zaman ise hayatını kaybetmektedir; bazen 
de, bu ölüm intihar şeklinde görülmektedir. Her mağdurun ardından gözyaşı dökmek ise, cinayet
leri önlemeye yetmemektedir. 

Türkiye'de, dört beş günde bir bu anlamda cinayet işlendiği düşünülecek olursa, konunun 
önemi daha iyi anlaşılır. Bütün dünyada "töre ve namus cinayeti" diye adlandırılan cinayetler iş
leniyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre, her yıl 5 000 civarında töre cinayeti işlenmekte. Çok 
üzülerek ifade edeyim ki, Türkiye, dünya ölçeğinde bu bakımdan önde gelen ülkelerden biridir. 

Töre veya namus cinayeti olarak adlandırılan cinayetler, toplumda kendilerine bu yönde rol 
giydirilmiş, üzerinde toplum baskısının ağırlığını hissettiğini ileri süren kimselerce, zamana ve 
mekâna göre değişen ahlakî normların dışına çıktığı varsayımıyla kadınlara ve kızlara yöneltilmiş 
ve hayatına kastetmiş şekilde olduğunu müşahede ediyoruz. 

Yaşama hakkı, en önde gelen insan hakkıdır. Kadın ve erkek, her şeyden önce, bu anlamda eşit
tir. Toplumda, kız çocukları ile erkek çocuklarının hayata hazırlanması, eğitim ve sağlık hizmet
lerinden yararlandırılması bakımından hâlâ eşit davranılmadığı bir gerçektir. Kadınların yetişme 
tarzı nedeniyle, kendi haklarım başkalarına karşı ileri sürme ve hak elde etme konusunda âciz kal
dığı hususunu önemsiyorum. 

Kadının sosyal hayatta yer alması, kendini ifade etmesi, özgüven sahibi olması önemlidir. Bu 
cinayetlerin önlenmesi, aile içi şiddetin önlenmesi için, sosyokültürel çalışmalara ihtiyaç olduğu 
açık şekilde ortadadır. Türkiye, Birleşmiş Milletlerin hazırladığı Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırım
cılığın Önlenmesi Sözleşmesine ve İhtiyarî Protokole imza koymuştur. 

CEDAW'm 19 nolu tavsiye kararına göre de, devlet, gerekli yasal düzenlemeleri almak ve 
üçüncü kişilerin kadınlara yönelik insan hakları ihlallerini önlemekle yükümlüdür. 

Avrupa Birliği üyeliği yolunda birçok emek veren ülkemizin bu anlamda eleştirilmeye maruz 
kalmaması ve çağdaş devletler seviyesinde bir görünüme kavuşabilmesi için, bu konuda, âdeta, 
seferberlik hareketi yaşamalıyız. 

Türkiye Cumhuriyetini kuran, bize muasır medeniyetler seviyesini hedef gösteren Yüce Atamız, 
diğer dünya devletlerinden çok önce kadına seçme ve seçilme hakkı vermişti. Fakat, geçen zaman 
içinde ülke yönetimine talip olmuş hiçbir parti, O'nun kadar, kadını Meclise taşıyamadı. Kadını 
değersiz ve işlevsiz gören anlayışın yıkılması gerekir. Topyekûn şekilde kadına değer veren anlayışın 
hâkim kılınması için kadın-erkek hepimizin, tüm toplumun bu gerçeği kabul etmesi gerekiyor. 

22 nci Dönem Meclis çalışmaları içinde, Avrupa Birliği sürecinde mevzuatımızda yapılan kap
samlı değişiklikler ve imzalanan uluslararası sözleşmelerle cinsiyet ayırımını ortadan kaldırmada, 
kadın-erkek eşitliğini sağlamada önemli adımlar atılmıştır. Devlet politikası olarak, geçmişten 
günümüze kadına yönelik ayırımcı bir devlet politikası uygulanmamasına rağmen, toplumsal zih
niyet dönüşümünün sağlanamaması nedeniyle, kadınlarımız, yasalarla sağlanan haklarını uy
gulamada yeterince kullanma şansına sahip olamamışlardır. 
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Bu anlamda, kız çocuklarının okullaşması çok büyük önem arz etmektedir. Hükümetimizin 
"Haydi Kızlar Okula" kampanyası ve "Eğitime Yüzde Yüz Destek" kampanyası daha yoğun şekil
de desteklenmelidir. Kadınlar eğitim haklarını kullanmaları halinde sosyal, ekonomik, siyasal hak
larını da kullanabilmelerinin yolunu açacak ve erkeklerle eşit bireyler olarak ülkemizin kalkın
masında önemli rol oynayabileceklerdir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; aile içi şiddetin önlenmesinde aile mahkemelerinin 
kurulması çok önemli bir aşamadır. Fakat, bundan yararlanmayı bilmek de bunun kadar önemlidir. 
Yine, Medenî Kanunda yapılan değişiklikle mal rejimi, evlilikte edinilmiş mallara ortaklık rejimi 
olarak düzenlenmiştir. Bu yöndeki hak ve yükümlülükleri de bilmek ve özümsemek de önemlidir. 

Bir de, miras hukukunun yasal çerçevesinde kadınlar ve erkekler eşit miras hakkına sahiptir; 
fakat, toplumda, hâlâ, bu eşitliğin kabul edilmediğini ve kadınların miras hakkından mahrum edil
diğini gözlemliyorum. Bu husus her bölgede, her eğitim düzeyinde ailede görülmektedir. Bu ve 
buna benzer konularda, kadınların hakları ve hak elde etmeleri konusunda bilinç oluşturulması 
önemlidir. 

Cinsiyet ayırımcılığının önlenmesi, kadın-erkek eşitliğinin sağlanması için, medyanın da işlevi 
yadsınamaz. Yine gözlemlerime göre, dizilerdeki tiplemeler bazen çok benimsenmekte ve idol 
olarak kabul görülüp, taklit edilmeye çalışılmaktadır. Bu bakımdan, televizyon kanal yöneticilerinin 
ve yazılı basının, toplumun bu hassasiyetine önem verip, programlarında, şiddet içeriğine ve müs
tehcenliğin olumsuz etkilerinden arınmış anlayışla özenli olması gerekmektedir. 

Ayrıca, sivil toplum örgütlerinin, bilinç oluşturmak bakımından etkileri de inkâr edilemez; Yeni 
Türk Ceza Kanunu ve İş Kanununda, kadınlar lehine hükümlerin oluşturulmasında önemli katkıları 
olmuştur. 

Bugün elimizde olan rapor, konuya ışık tutmak bakımından önemli değerlendirmeler sunmak
tadır. Bu raporla vardığım sonuç: Temel eğitimde cinsiyet ayırımı yapılması; erken yaşta iş ve mes
lek sahibi olmadan evliliklerin yapılması; böylelikle, hayat hakkında yeterince mücadele gücüne 
kavuşmadan yapılan evliliklerde karşılaşılan hayat zorluklan karşısında, şiddete başvurarak yanlış 
çözüm arayışına yönelmek; bakabileceğinden çok çocuk sahibi olmak ve dünyaya getirdiği 
çocuğuna gerekli özeni gösterememek; sevgisizlik ve bunun gibi nedenlerle şiddetin yaygınlığı, 
yaygın şekilde yaşanmakta olmasıdır. 

Bu bakımdan, aile eğitimine önem verilmesi, özgüven yükseltilmesine yönelik çalışmalar 
yapılması, sosyal faaliyetlere katılımın sağlanması, meslek edindirme kurslarının çoğaltılması gibi, 
yetişkin eğitimine ağırlık verilmesi, bilinç dönüşümünün sağlanması için gereklidir diye 
düşünüyorum. Ayrıca, din görevlilerinin, şiddet karşıtı bilgilendirme çalışmalarını yoğunlaştırması 
ya da madde bağımlısı kimselerin tedavi merkezlerinin oluşturulması gereklidir diye düşünüyorum. 
Ayrıca, MERNİS Projesinin bir an önce tamamlanıp, kesin nüfus belirlenmesi, nüfusa kayıtlı ol
mayan kimse kalmaması, eğitimde ve sağlıkta kurumların dengeli şekilde oluşturulup faaliyet gös
termesi bakımından önemlidir diye düşünüyorum. Böylelikle, cinsiyet ayırımı yapılmadan tüm 
çocukların eğitim almaları, sağlık hizmetlerinden yararlanarak, beden ve ruh sağlığına sahip bir top
lumun oluşturulması mümkün olur kanaatindeyim. 

Bu düşüncelerle, komisyon raporunun olumlu gelişmelere vesile olmasını diliyor ve Yüce 
Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - (10/284) kütük numaralı önerge sahibi Canan Arıtman, İzmir Milletvekili. 
Buyurun Sayın Arıtman. 
Süreniz 10 dakika. 
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CANAN ARITMAN (îzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle, Yüce Meclisi 
saygıyla selamlarım. 

Bu Araştırma Komisyonunun kurulması için önerge veren değerli milletvekillerinin önergeleri, 
benim önergem hariç, namus ve töre cinayetlerinin araştırılması üzerineydi. 

Ben ise kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla bir araştırma önergesi ver
dim; çünkü, namus ve töre cinayetleri bir sonuçtur, şiddetin uç noktasıdır, şiddetin insan hayatını 
sonuçlandıracak kadar ağır biçimidir. Başlangıcı ise kadına ve çocuğa yönelik şiddet, yani, aile içi 
şiddettir. Dolayısıyla, şiddetle mücadeleye buradan başlamak gerekir. Aile içi şiddeti önlemeden, ir
delemeden, nedenlerini ortadan kaldırmadan cinayetleri de önleyemeyiz. 

Aslında, bu cinayetlere "namus ve töre cinayetleri" dememek gerektiğini düşünüyorum. Ben
ce, yanlış bir isimlendirme yapıyoruz. Bunlar, kadını baskı altında, denetim altında tutmayı amaç
layarak ve bilerek, isteyerek, tasarlayarak işlenen cinayetler, adam öldürme eylemleridir. Bu neden
le, "namus adına veya töre adına işlenen cinayetler" demek daha doğru olur. 

Bence, en doğrusu "cinsiyet ayırımcılığı cinayetleri" demektir; çünkü, bu cinayetlerin altında 
yatan asıl gerçek, cinsiyet ayırımcılığıdır. Hepimizin bildiği gibi, toplumda kendisine verilen rolün 
dışına çıkan veya öyle sanılan, değişken ahlakî normların dışına çıktığı sanılan kız ve kadınlara 
yöneltilmiş en zalim şiddet türüdür, en ağır insan hakları ihlalidir. Ülkemizde, her gün, bol keseden 
insan haklan edebiyatı yapıyoruz; yapıyoruz da, çocuklarımıza daha alfabeyle birlikte insan hak
larının ne demek olduğunu öğretmezsek, bir türlü kurtulamayacağımız bir ayıp, bir sorun olmaya 
da devam edecektir bu konular. 

Bu cinayetlerin gerçek rakamlarını bile bilmiyoruz. Elimizde sadece emniyete ve jandarmaya 
intikal eden olguların sayısı var; çünkü, bu cinayetlerin aslında çok daha fazla rakamlarda olduğunu 
biliyoruz. Özellikle de bu cinayetlerin büyük bir kısmına intihar süsü veriliyor veya çeşitli şekiller
de örtbas ediliyor, kaza olarak gösteriliyor. O kadıncağızlar, önlerine zehir konulup, aç, susuz bir 
odaya kilitleniyor ve intihara mecbur bırakılıyorlar. Zaten o gencecik, çocuk kadınların yaşadıkları 
hayat, hayat bile sayılmaz; kolayca vazgeçiveriyorlar yaşamdan, hatta bir kurtuluş olarak bile 
görüyorlar. Dolayısıyla, Batman'daki, güneydoğudaki ülke ortalamasının çok üstündeki kadın in
tiharlarının çoğu, aslında cinayettir. Herkes bunun böyle olduğunu biliyor; ama, söylemiyor. Diyar
bakır'da bir kadın örgütünün araştırmasına göre, bölgedeki her 2 kadından 1 'inin nüfus kâğıdı bile 
yok; doğdukları belli değil ki öldükleri belli olsun. Ünlü ozanımız Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye 
Destanı'ndaki dizeleri gibi, sofradaki yeri öküzümüzden sonra gelen kadınımız, hiç yaşamamış-
çasına ölen kadınlarımız... 

Evet, bu Araştırma Komisyonu kurulduğunda çok ümitlendim; komisyona davet edilen uzman
ların, akademisyenlerin, sivil toplum örgütü yetkililerinin, hatta devletin yetkililerinin koydukları 
teşhisler ve öne sürdükleri tedavi önerileri çok doğruydu, umutlandım; evet dedim bir şeyler 
yapılabilecek bu konuda. Tabiî, bu arada, Komisyona konuşmacı diye çağrılan bazıları da eline bir 
senaryo sıkıştırıp "film çekeceğim, finansman sağlansın", bir başkası "araştırma yapacağım, Komis
yon finansman sağlasın" diye geldi. Tabiî, onlar da, bu, insanın içini acıtan konuda bizleri gülüm-
setmeyi başararak katkı koymuş oldular. 

Evet, Komisyona gelen uzmanlar ve tüm konuşmacılar, gerçekleri tüm açıklığıyla dile getir
diler; fakat, komisyon raporu yazılmaya başlayınca, hele hele çözüm önerilerine gelince sıra, işin 
rengi değişti. AKP'li üyelerin dirençleriyle karşılaştık. Evet, AKP'li komisyon üyeleri, döıtbuçuk 
aylık çalışma süresince, tüm uzmanlar, akademisyenler, sivil toplum örgütü temsilcileri, baro tem
silcileri, hukukçular ve bir de, bu arada, tabiî, Komisyon, pek çok ilimizde, mağdurlarla, mağdur 
aileleriyle ve suçun failleriyle bire bir yaptığımız görüşmeler sonucunda ortaya çıkan, bilimsel, top
lumsal ve sosyolojik gerçeklerin ve tabiî ki çözüm önerilerinin rapora yansımasını engellediler ve 
bunun da gerekçesi: "Bunlar bizim parti politikamızda yer almamaktadır." 
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Evet, değerli arkadaşlar, ne yazık ki bu rapor objektif değildir, tarafsız değildir, gerçek neden
ler ve akılcı, bilimsel, netice verici çözüm önerileri raporda yer almamıştır; yani, AKP'nin dünya 
görüşünü aşamamıştır. Araştırma raporunda, bireyi, kadını baskı altında tutmayı amaçlayan, bireyin 
özgürleşmesini, insan haklarını kullanmasını engelleyen, erkek egemen, ataerkil yapı ve yasaların 
düzeltilmesini sağlayacak, kadını güçlendirecek, statüsünü yükseltecek, eşitsizliği giderecek etkin 
çözüm önerileri eksiktir, engellenmiştir. 

Evet, şimdi, tüm Komisyona davet edilen uzmanların açıkça beyan ve taleplerine karşın, bu 
konuda altına imza koyduğumuz ve bugün üst hukukumuz haline gelen uluslararası sözleşmelerdeki 
taahhütlerimize rağmen, mesela, örneğin, namus saikıyla adam öldürmenin TCK'nin nitelikli adam 
öldürme fiilleri arasında yer alması gerektiği şeklindeki öneri raporda yer alamamıştır. Yine, aynı 
şekilde, töre ve namus adına işlenen cinayetlerin esas nedeninin, asıl tetiği çekenin, azmettiricisinin, 
bireyin özgürleşmesini, insan haklan kullanmasını engelleyen feodal yapı olduğunu ve çözüm 
olarak bu tür yapılanmaların ortadan kaldırılması gerektiği gerçeğini de rapora yazdıramadık. Bun
lar, bizzat Komisyon Başkanının ve Devlet Bakanının ağzından, açık ve net bir dille "Parti 
politikamızda yoktur" gerekçesiyle reddedildi. 

Neticede, çözüm önerileri, camilerde vaaz ve hutbelere, belediyelerin broşür dağıtmasına, 
sokakları daha iyi aydınlatması gibi noktalara indirgenerek, bu rapor böyle oluşturuldu. Yani, bu 
Komisyon çalışması, dostlar alışverişte görsün anlayışıyla ve bence, AB'den bir de aferin almak 
amacıyla yapılmıştır. 

Ülkemizin en dikkat çekici ihraç ürünlerinden biri de bu namus ve töre cinayetleridir. Özellik
le AB ülkelerine göçle ihraç ettiğimiz bu cinayetler artık sadece bizim değil, onların da sorunu ol
du. Bu açıdan daha çok ilgileniyorlar, ilgilenmemizi istiyorlar. 

Tabiî, Komisyonumuz da, raporunda yer vermediği bilimsel ve toplumsal gerçekleri yine giz
leyerek, bu ülkelere akıl verme rolüne soyunuyor. Tabiî, AB ülkeleri, bizim o ünlü atasözümüzü bil
miyor; kelin merhemi olsa, kendi başına sürermiş. 

Evet, bu arada, fiziksel şiddetin dışındaki şiddet türlerinden, yani sözel veya psikolojik şiddet
ten bahsetmiyoruz, bunu değerlendirmiyoruz. Halbuki, milyonlarca kadınımızın her gün yaşadığı 
bir şiddet türü. Her Allah'ın günü aşağılanmak, sövülmek, insan yerine konmamak, hak ve özgür
lüklerinin kısıtlanmasına bir ömür boyu katlanmak kadını yok ediyor, kimliksiz, kişiliksiz hale 
getiriyor, akıl ve ruh sağlığını bozuyor ve fiziksel şiddet kadar ağır travmalar yaratıyor. Bu, insan 
onurunu kırıcı davranışların, yani psikolojik şiddetin, bence, işkence suçu kapsamında değerlen
dirilmesi ve bu konuda da yasal düzenlemeler yapılması gereklidir. Çocuk yaşta evlendirmek, 4 eş
ten biri haline getirmek de bu kapsamda olmalı. Ne demek "9 yaşındaki kız çocuğuyla evlenmek 
mubahtır?!" Bu, resmen sübyancılıktır, tüm ahlak sistemlerinde suçtur, tıpta da patolojidir! Ne 
demek "kadınlar doğuştan günahkârdır, cehennemliktir; ancak, ömür boyu kocasına itaat ve hizmet 
ederse bu durumdan kurtulabilir?!" Değerli arkadaşlar, bunlar, AKP'li belediye başkanlarının, mil
letvekillerinin, hem de yazılı dağıttıkları görüşler. 

AHMET IŞIK (Konya) - Milletvekili yok... 
CANAN ARITMAN (Devamla) - Kadını aşağılayan, erkeği mutlak hâkim, kadını da kul köle 

yapan anlayışlar. Eşitlik, çağdaşlık, insan haklan bunun neresinde? AKP'nin kadına bakış açısı bu 
mu; soruyorum. 

Bakın, Adalet Bakanı Meclise bir yasa teklifi getiriyor. Ne var içinde; aile bireylerine şiddet 
uygulamak suç olmaktan çıkarılsın, şikâyet olmadıkça cezalandırılmasın... Canım, bir tokat atmak 
bile suç oluyormuş... Yargı, adalet, artık, bu kadar da ailenin içine kanşmamalıymış... 
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Bir fiil evin dışında suçsa, evin içinde de suç olmalıdır. Çağdaş hukuk normu, ancak bu şekil
de gerçekleşmiş olur. Yani, Hükümet eliyle, ülkemizde kadın dövmek suç olmaktan çıkarılacak ve 
AKP'nin bu dünya görüşüyle mi şiddet önlenecek? Sonra da, ben araştırma komisyonu kurdum, 
bakın, şiddetle nasıl mücadele ediyorum diye, içte ve dışta göz boyanacak. 

Değerli milletvekilleri, giderek artan bir şekilde şiddet toplumu oluyoruz. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Toparlayalım lütfen. 
CANAN ARITMAN (Devamla) - Tamam efendim. 
Evet, şiddeti üretiyoruz, çocuklarımıza öğretiyoruz. Bilimsel olarak şiddet, öğretilebilen, öğ-

renilebilen bir olgudur. 
Bugün, ülkemizde, her 3 kadından l'i, her 2 çocuktan 11 fiziksel şiddete maruz kalmaktadır. 

Atasözlerimiz, deyişlerimiz şiddeti öneriyor. Şiddete maruz kalan ve her gün anasının dövüldüğünü 
görerek, şiddete şahit olarak yetişen çocuklar, daha sonra şiddet uygulayıcısı olarak karşımıza 
çıkıyor; şiddeti bir sorun çözme yöntemi olarak görüyor, kullanıyor; kimse, ona bunun böyle ol
madığını, sorunların iletişim kurarak çözülebileceğini öğretmiyor ve sadece reyting derdinde olan 
birkısım medyamız da yangına körükle gidiyor ve sonunda, yaşamın her boyutunda şiddetle karşı 
karşıya kalıyoruz, futbol sahalarından okullara kadar. Çocuklarımız birbirini öldürüyor. 

İlgili Bakanımız ise ne yapıyor; özel okullara finansman ve müşteri temin etmek, Bakanlığının 
vakıf yönetimini ele geçirmek gibi akçeli işlerle meşgul. 

Sayın Millî Eğitim Bakanımıza bir mektup yazarak, ondan şiddeti önlemesi için çağrıda bulun
muş, çözüm önerisi de sunmuştum. 

Şimdi, Sayın Bakanımıza milletin kürsüsünden bir kez daha sesleniyorum; hatta, yakarıyorum. 
Lütfen, Sayın Bakanımız, tüm okullarda şiddeti önlemek için bir seferberlik başlatın. Çocuklarımız 
ölmesin, öldürmesin. Onlar bu ülkenin geleceği, hepimizin yarını. Onlara, şiddetin bir sorun çözme 
yöntemi olmadığını öğretelim, onlara öfke kontrolünü öğretelim. Ülke genelinde tüm okullarda 
psikologlar görevlendirelim ve bu eğitimlere acilen başlayalım. 

BAŞKAN - Lütfen, toparlayalım. 
CANAN ARITMAN (Devamla) - Çünkü, bu, en önemli ve en acil konudur. Özel okulları, öğ

renci bulamayan tarikat okullarını desteklemek, finansman sağlamak için ayırdığınız kaynakları 
derhal ve acilen bu proje için kullanın. Çocuklarımızın yaşam hakkının korunması, onların özel 
okullarda okutulmasından çok daha önemlidir, acildir. 

En acımasız şiddeti uygulayan saldırgan kişilikler, ne yazık ki, aile içi şiddet ortamında yetişen 
çocuklardır. Bakın, Danıştay katliamını gerçekleştiren kişinin aile yapısı, yetiştiriliş tarzı incelenirse -
bunu bir hekim olarak ve bilimsel verilere dayanarak söylüyorum- altından aile içi şiddetin travmatize 
ettiği bir kişilik yapısı ortaya çıkacaktır. Aile içi şiddete, kadına ve çocuğa yönelik şiddetle, aslında, 
evlerde bir çeşit bomba imal ediyoruz. Artık, tehlikenin farkında olalım, gerçeklerimizi de görelim. 

BAŞKAN - Lütfen, toparlayalım Canan Hanım, lütfen... 
CANAN ARITMAN (Devamla) - Diğer milletvekilleri kadar tolerans istirham ediyorum Sayın 

Başkanım; toparlıyorum. 
BAŞKAN - Aslında, kusura bakmayın, özellikle Parlamentomuzda hanım milletvekili 

sayımızın çok az olduğunu biliyoruz. Onlara pozitif ayrımcılığı her alanda göstermemiz gerektiğini 
de biliyoruz; ama, Avrupa Birliği üyeliğine yönelirken oradaki parlamentolarda da yer alacağımızı 
ve oralarda sadece süresi içinde konuşmak mümkün olduğunu da unutmayalım. 

Toparlayın lütfen. 
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CANAN ARITMAN (Devamla) - Tamam; yani, biz -sayımız az- çok az söz alabiliriz ve bu 
konuda da, tabiî, içimizde çok şey var, söylemek istiyoruz. Bu arada sürem de geçti Sayın Başkanım. 

Evet, bakın, cinayet gibi en ağır suçta, yaş nedeniyle ceza indirimlerinden yararlanacağı var
sayımıyla çocuğun eline silahı tutuşturup katil olmasını bekleyen bir toplum ve aile yapısıyla nereye 
varırsınız?! Para karşılığı kendi öz çocuklarını, kapkaç, hırsızlık, gasp gibi suçlarda kullanmak 
üzere organize suç örgütlerine kiralayan ana babalardan nasıl bir topluma ulaşıyoruz, bunları sor
gulayalım. Halkın yoksulluğunun, eğitimsizliğinin, işsizliğinin, gelir dağılımı adaletsizliğinin, kon
trolsüz göçün, yanlış tarım politikalarının, cinsiyet ayırımcılığının önüne geçelim. Çözüm, öncelik
le aile içi şiddeti önlemekten geçer. Bunun yolu da politik kararlılıktır, öncelikli siyasal tercih haline 
getirmektir. Şiddetle mücadele ediyor gibi görünüp de içten içe şiddeti onaylamak değildir. 

Şimdi, AKP'li sayın kadın milletvekillerine soruyorum. Bakm, Bayan Erdoğan'a yazdığım bir 
mektubu kınamak için, müşterek basın bildirileri yazmak, mektuplar yazmak üzere yarıştınız. 
Soruyorum şimdi: Karısını döven, çok eşli yaşamla kadınları aşağılayarak şiddet uygulayan millet
vekillerini, "9 yaşındaki kız çocuğuyla evlenmek, 4 eş almak, kadınları dövmek mubahtır" diyen ve 
bunu okul çocuklarına dağıttıkları kitaplarla öneren AKP'li belediye başkanlarını, "kadınlar doğuş
tan cehennemliktir, ancak ömür boyu ibadet ve kocasına itaat etmekle bundan kurtarabilir" diye 
kitaplar dağıtan AKP milletvekillerini kınamak niye aklınıza gelmiyor? Nerede ortak imzalı bildir
geleriniz? Kınamamak onaylamak değil midir? Çocuklarımız okullarda birbirini bıçaklarken, öl
dürürken niye gidip Millî Eğitim Bakanını göreve davet etmiyorsunuz; baskı unsuru olmuyorsunuz? 
Kadın duyarlılığınız, eşitlik, özgürlük söyleminiz sadece Genel Başkanınızın eşiyle mi sınırlı? Bu 
yaklaşımı bir kadın ve bir ana olarak kınıyorum. 

ABDULLAH ERDEM CANTİMUR (Kütahya) - Yalan söyleme, öyle bir şey yok! 
GÜLDAL OKUDUCU (İstanbul) - Yalan değil! 
CANAN ARITMAN (Devamla) - Değerli milletvekilleri, kadına yönelik şiddetin esas nedeni 

kadının toplumda eşit olmayan konumudur. Onu aşağılayan, ikincilleştiren, kadının çocuğunu... 
MEHMET CEYLAN (Karabük) - Sayın Başkan, nasıl bir eksüre veriyorsunuz, 5 dakika geçti! 
BAŞKAN - Müdahale etmeyin arkadaşlar... Müdahale etmeyin... 
CANAN ARITMAN (Devamla) - ...insan haklarını elinden alan, özgür birey olmasını engel

leyen. .. 
BAŞKAN - Özellikle hanımefendilere karşı daha müsamahalı olalım. Lütfen, müdahale et

meyelim. 
CANAN ARITMAN (Devamla) - ...denetim ve baskı altında tutmayı amaçlayan, onu güçsüz 

bırakan erkek egemen yapıdır. 
MEHMET ÇİÇEK (Yozgat) - Sayın Başkan, bu konuşmaya sizin müdahale etmeniz gerekmez mi?! 
EYÜP FATSA (Ordu) - Sayın Başkan, bir partinin tüzelkişiliğine burada hakaret ediliyor, ses

siz kalamazsınız! Lütfen!.. 
BAŞKAN-Lütfen... 
CANAN ARITMAN (Devamla) - Ne yazık ki, ülkemizde kadınların güçlenmesi istenmiyor, 

sadece istenirmiş gibi yapılıyor. Kadınlar siyasal alandan eğitime, iş yaşamından sağlığa kadar her 
alanda cinsiyet ayırımcılığına ve şiddete maruz kalıyor. (AK Parti sıralarından gürültüler) 

EYÜP FATSA (Ordu) - Bu, hoşgörü değildir Sayın Başkan, sessiz kalamazsınız! 
CANAN ARITMAN (Devamla) - Siz de şu anda şiddet uyguluyorsunuz! 
BAŞKAN - Eyüp Bey, siz bağırırsanız, öbürleri bağırırsa nasıl takip edeceğiz! Konuşmaları 

takip etmemiz mümkün değil. 
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EYÜP FATSA (Ordu) - Sizi göreve davet ediyorum Sayın Başkan! Sizi göreve davet ediyorum 
Sayın Başkan! Lütfen... 

CANAN ARITMAN (Devamla) - Siyasetteki şiddetin bir örneğini sergiliyorsunuz. 
BAŞKAN - Lütfen, toparlayın. 
CANAN ARITMAN (Devamla) - Bakın, değerli milletvekilleri... 
BAŞKAN-Bir dakika... 
EYÜP FATSA (Ordu) - Töre cinayetiyle ne alakası var?! Ne alakası var töre cinayetiyle?! Her

kes haddini bilecek! 
BAŞKAN -Müdahale etmeyin. Takip edelim... 
CANAN ARITMAN (Devamla) - Ülkemizdeki çok yüksek olan ana-bebek-çocuk ölüm oran

larının yüksek olmasının nedenlerinden biri de bu cinsiyet ayırımcılığıdır. 
MEHMET ÇİÇEK (Yozgat) - Kemal Bey, bu konuşmalar sizin görüşünüz mü?! 
BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, siz müdahale etmeyin ki biz dinleyebilelim, duyabilelim. 
CANAN ARITMAN (Devamla) - Bakın, Dünya Sağlık Örgütü... 
BAŞKAN - Hanımefendi, lütfen, toparlayın. 
CANAN ARITMAN (Devamla) - . . .kadına ve çocuğa yönelik şiddet bir sağlık sorunudur der. 

Şiddetin bizim gibi yaygın olduğu ülkelerde ise... 
BAŞKAN - Sayın Arıtman, lütfen, toparlayın. 
CANAN ARITMAN (Devamla) - . . .bu, halk sağlığı sorunu olarak kabul edilmektedir. Çünkü, 

şiddet, kadın ve çocukların ruhsal ve fiziksel açıdan yaralanmalarına, hastalanmalarına, hatta ölüm
lerine bile neden olmaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen, toparlayın. Son cümlenizi rica ediyorum. 
ABDULLAH ERDEM CANTİMUR (Kütahya) - Ayıp!.. Ayıp!.. 
CANAN ARITMAN (Devamla) - Bu ülkede her 4 gebe kadından l'i gebelikte fiziksel şiddete 

maruz kalıyor. Bunların da yüzde 80'i ilk gebelikte oluyor. Zamanlama ne kadar müthiş ve planlı, 
değil mi? 

BAŞKAN - Lütfen, toparlayın dedim. Lütfen, toparlayın. Son cümlenizi hazırlayın ve söyleyin 
lütfen. İki misli aştınız süreyi. 

CANAN ARITMAN (Devamla) - Bu gebelikte şiddete maruz kalma olgusu ana ve bebek 
ölümlerine neden oluyor; düşüklere, erken doğumlara, sakat, özürlü çocukların doğmasına neden 
oluyor. Gebelikte fiziksel şiddete maruz kalmak, gestasyonel diabet, hipertansiyon, gebelik tok-
semisi gibi en ağır ölümcül gebelik hastalıklarından çok daha fazla kadın... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Teşekkür edin lütfen. Son cümlenizle teşekkür edip tamamlayın. Lütfen... 
CANAN ARITMAN (Devamla) - Peki. 
Şimdi, sayın milletvekilleri, AKP İktidarında kadının yerinin ne olduğunun fotoğrafı... ( AK 

Parti sıralarından gürültüler) 
AHMET IŞIK (Konya) - Ayıp ya!.. Kendinize bakın! 
BAŞKAN - Konuşmanızı kesmek zorunda bırakıyorsunuz Canan Hanım. Lütfen, tamamlayın, 

bitirin. 
CANAN ARITMAN (Devamla) - .. .yemek yiyen bir bakan eşi, kadınlar, perdelerle ayrılmış 

bölümlerde, haremlik pozisyonunda oturmaya devam ettiği sürece, şiddete maruz kalacaktır. 
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ABDULLAH ERDEM CANTİMUR (Kütahya) - Yalan söyleme! İftira atıyorsun! 
CANAN ARITMAN (Devamla) - Hele hele bu demokratik haklarıdır diye yutturulmaya kal

kıldığı sürece, bunun bedeli çok daha ağır olacaktır. 
MEHMET ÇİÇEK (Yozgat) - Öyle değil o, siz kendinize bakın! 
BAŞKAN - Lütfen... Tamamlayın lütfen. 
CANAN ARITMAN (Devamla) - Değerli kadınlarımız, bugün Atatürk ve cumhuriyetle kazan

dığımız cumhuriyet kazanmalarını kaybetmemek için mücadele vermek noktasındayız. 
MEHMET CEYLAN (Karabük) - Töre cinayetini konuşuyoruz değil mi?! 
CANAN ARITMAN (Devamla) - Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından al

kışlar) 
HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) - Kendi kendine mücadele ver!.. 
CANAN ARITMAN (İzmir) - Veriyorum ve de vereceğim. 
HALİL AYDOĞAN (Afyonkarahisar) - Kendi kendine ver. 
CANAN ARITMAN (İzmir) - Vereceğim tabiî, vereceğim. 
BAŞKAN - Lütfen, susalım arkadaşlar. 
MEHMET ÇİÇEK (Yozgat) - Hiç yakışmadı, bir bayan olarak sana hiç yakışmadı! 
BAŞKAN - Lütfen, hoşgörünüzü kaybetmeyin. 
MEHMET KURT (Samsun) - Hakaret ediyor Sayın Başkan. 
BAŞKAN - (10/285) kütük sıra numaralı önergenin sahibi Güldal Okuducu'ya söz vereceğim; 

ama, kendisi, aynı zamanda, hemen arkasından gelen Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına konuş
ma hakkına sahip olduğu için, konuşma süresi 30 dakika olacak. 

Buyurun Sayın Güldal Okuducu. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA GÜLDAL OKUDUCU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; töre ve namus cinayetleri ile kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu raporu 
üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına ve önerge sahibi olarak konuşmak üzere söz almış 
bulunuyorum; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, kuşkusuz ki, bugün, Türkiye'nin önemli bir meselesini konuşuyoruz; 
kuşkusuz ki, bugün, toplumun yarısını oluşturan 36 000 000'luk bir kitlenin en temel sorunlarından 
birini konuşuyoruz ve kuşkusuz ki, bugün konuştuğumuz sorunun, ülkenin genel gelişim süreciyle, 
bugüne kadar iktidar olmuş bütün iktidarların uyguladıkları politikalarla, sosyal, kültürel atmosfer
le, demokratik gelişimimizle, eşitlik ve özgürlük anlayışımızla çok yakından ilgisi vardır. Yani, 
bugün konuştuğumuz konu, bütün bu saydığım süreçlerin sonucudur aslında. 

Biz, Parlamento olarak, bir sonuç üzerinde tartışıyoruz ve bu saate kadar yapılan konuşmalar
da, farklı açılardan, gerçekçi yaklaşımlarla sorunu ele aldık; ama, böylesine büyük bir sosyolojik 
süreci içeren ve derin bir toplumsal dönüşüm problemi olan sorunu tartışırken, biraz daha sorunun 
köklerine ve kökenine inmek gerekir diye düşünüyorum. 

Kuşkusuz, biliyorum ki, konuştuğumuz sorun yüz yıllık süreçlerin sorunudur. Tarihten bugüne 
bazen azalarak bazen büyüyerek gelen bir sonuçtur konuştuğumuz sorun; ama, kabul etmek gerekir 
ki, bu süreçleri sınırlandırmak, azaltmak, kısaltmak, hafifletmek de, ülkenin uyguladığı sosyal, 
ekonomik, kültürel, siyasal politikalarla, tercihlerle çok yakından ilintilidir. 

- 6 7 -



TBMM B: 110 1 .6 .2006 0 : 5 

Değerli arkadaşlarım, biz, 83 yıllık bir devletiz, 83 yıllık cumhuriyetiz. 83 yıl önce bir büyük 
bağımsızlık savaşıyla, kadının ve erkeğin omuz omuza gerçekleştirdiği bir büyük özgürlük savaşı 
sonucunda cumhuriyetimizi kurduk ve 83 yıl önce, bugünkü cumhuriyetin temel tercihlerini yaptık. 
Dedik ki: Biz, bu coğrafyada, bağımsız, laik, demokratik bir cumhuriyet olarak sonsuza kadar var 
olacağız ve toplumsal gelişimimizi bu değerleri görerek, içselleştirerek sürdüreceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, cumhuriyetin mayasında -hepimiz çok iyi biliyoruz ki- harcında kadın-
erkek eşitliği anlayışı vardır ve cumhuriyeti kuranlar kadın-erkek eşitliği anlayışı üzerinde yeni bir 
düzeni şekillendirirken, temellerini atarken, kurumsallaştırırken, geleceğe yürütürken bir büyük 
tarihsel mirası reddetmişlerdir. Reddettiğimiz o tarihsel miras, kadın-erkek eşitliğini görmeyen, 
kadını toplumdan soyutlayan, dışlayan, sahipsiz bırakan, onu toplumsal bir değer olarak al
gılamayan, sosyal dışlanmışlık boyutlarında kadını konumlandıran bir anlayıştı. Biz o anlayışı red
dettik. O anlayışı reddettik ve o anlayışın üzerinde kadını, erkeği eşit, onurlu, saygın bir toplum 
yapılanmasını inşa etmeye başladık, mesafe de aldık. Biz, Avrupa'nın demokrasiyle yönetilen bir
çok ülkesinden önce seçtik ve seçtirdik kadınımızı. Demokratik haklarını, medenî haklarını, çağdaş 
hukuk düzeninin sağlayabileceği bütün hakları kadınımıza verdik, kadınlarımız bunu aldı. 

Bugün geldiğimiz noktada da, kuşkusuz, hukuk düzenimizdeki eksiklerden, yasal eksiklerden 
söz etmenin çok fazla anlamı yok; çünkü, ben inanıyorum ki ve görüyorum ki, aslında temel eksik
lerimiz yasal düzlemde değil. Bizim, yasaların uygulanmasında, yasaları uygulayacak olan düşün
cenin, anlayışın cesur, kararlı, inançlı bir şekilde gerekeni yapmasında sorunlarımız vardır. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, tam da burada şunu söylemek istiyorum ki, böyle kanayan bir 
yarayı konuşurken ve yasa koyucuların, yürütme erkini elinde bulunduranların, uygulamanın kit-
leselleşmesini ve toplumsallaşmasını sağlamakla yükümlü olanların işinin başında olması gerekir; 
yani, diyorum ki, bugün hepimizi ilgilendiren ve Türkiye'nin kimlik boyutuyla da ilintisi olan bu 
sorun konuşulurken, keşke, devlet ve aileden sorumlu, ilgili Bakan aramızda olabilseydi. (CHP ve 
Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) Keşke, Komisyonun aylarca yaptığı, kuşkusuz birtakım ek
sikleri olabilecek olan bu rapor görüşülürken, bu raporun hem kendi Bakanlığı bünyesinde hem de 
ilgili bakanlıklarda önerilerinin uygulanmasının takipçisi, izleyicisi olacak olan ilgili bakan burada 
olabilseydi. Bunu, derin bir üzüntüyle, tam da burada ifade etme ihtiyacını hissettim; çünkü, önem
li olan bir politikayı koymak, ama, ondan daha fazla önemli olan o politikanın içtenlikli sahibi ol
mak, o politikaya inanmak ve toplumu buna inandırmak. Yönetenin sahip çıkmadığı bir politikaya 
toplumun inanması ve bir bütün değerler sisteminin dönüşümünün sağlanması ne kadar olanaklı 
olabilir sevgili arkadaşlarım?! 

Ve tabiî ki, şunu da görmek lazım böyle bir sorunu konuşurken: Kadın sorunu, toplamsal 
sorunlar bir bütün ve kadınların sorunlarım ülkenin temel sorunlarından ayırmak, yalıtlamak, soyut
lamak ve kendine özgü bir sorun olarak görmek hiç doğru değil, olanaklı değil. 

Ülkemize baktığımızda, derin sorunların yaşandığı, her açıdan kıskaçta bir ülkeyiz. Bir taraftan, 
ekonomik politikaların tükenme noktasına getirdiği geniş kitleler, 1 000 000 insan aç, 20 000 000 
civarında insan yoksulluk sınırının altında, binlerce ailede işsizliğin ateşi yanmakta. Böyle bir 
ekonomik tablodan, kuşkusuz ki, kadınların payına mutluluk düşmeyecek, refah düşmeyecek, var 
olan refahın ya da var olan yoksulluğun en ağır payı kadınların omuzlarına binecek. Kadınların, 4 
kadından l'i eğer okuryazar değilse sevgili arkadaşlarım, 3 kadından 2'si genel istatistik or
talamalara göre işsizse ve Türkiye, örneğin, bebek ve anne ölüm oranlarında dünyanın ilk 
sıralamalarında geliyorsa, Türkiye'de resmî nikâhsız evlilikler yüzde 10'lar civarına varmışsa, on-
binlerce kadının nüfusa kaydı yoksa, eğitimin yetersizliği, sağlık hizmetlerine ulaşamama ve ben
zeri fiziksel sorunları da buna eklersek, zaten bu ağır kuşatma altında kadın yaşamının, insan 
yaşamının, çocuk yaşamının arzu edilebilir düzeyde olduğunu söylemek hiç mümkün değildir. Ve 
durum bu olunca, tablo bu olunca, ekonomiden ilk dışlanan kadınlar, şiddetin, o toplumsal kültürün 
ve bunalımın ürettiği şiddetin ilk muhatabı ve taşıyıcısı, yaşayıcısı olan kadınlar... 36 000 000 
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kadının içinden, değerli milletvekili arkadaşlarım, bir küçük kadın grubunu, şanslı kadın grubunu 
ayırırsak, onun dışındaki bütün kadınların bu ülkede insanca yaşama koşullarına sahip olmadığını 
söylemek, zannediyorum ki abartılı bir değerlendirme olmayacaktır. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bu iş niye böyle? Yani, Türkiye gibi bir ülke, dünyanın devlerine 
kafa tutmayı başaran, süngüyü, tankı, tüfeği yumruğunun ve inancının gücüyle kovmayı başarmış, 
muhteşem bir destanı yazmış, yoklukta, yoksullukta okuma-yazma oranlarını tavana vurdurmuş, 
demiryollarını yapmış, mekteplerini yapmış, tersanelerini, limanlarını yapmış, üretimin altyapısını 
gerçekleştirmiş bir ülke, 2006'da, bugün, neden bu durumda, nasıl bir durumda ve bunlardan, tabiî 
ki, şikâyet etmek yerine, bu nasıl aşılır, bütün bunları konuşmanın, kadın yaşamını iyileştirmede, 
kadının ve çocuğun üzerindeki şiddet politikalarını ortadan kaldırmada, törenin ve namus an
layışının arkasına sığınılarak kadın yaşamlarına, çocuk yaşamlarına son vermede etken olduğunu 
görmemiz gerekir diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, burası Parlamento. Bir sorunu tartışacağız, içtenlikli olarak tartışacağız, 
düşüncelerimizi dile getireceğiz. Belki, birimizin düşüncesi, diğerinin düşüncesiyle örtüşmeyecek. 
Zaten, ayrı siyasal partilerde olmamızın açıklaması da bu; ama, örtüşmese de, hele de yönetensek 
hele de egemen ve iktidarsak, eleştirileri, değerlendirmeleri dikkatle dinlemek, özenle dinlemek, 
onların doğru ve gerçekçi boyutlarından yararlanmak, öyle bulmadığımız boyutlarını da bir kenara 
havale etmek gerekir belki. 

Benim söylemek istediğim şu: Bu meselenin ana halkası, bir büyük toplumsal değerler sis
teminin, bugüne kadar dönüşüm işi çoktan bitmiş olması gereken bir büyük toplumsal değerler sis
teminin dönüştürülememiş olmasıdır; yani, cumhuriyetin aydınlığının, cumhuriyetin kadın-erkek 
eşitlik anlayışının ve bu anlayışın kurumlaşması ve kitleselleşmesi için, bunun altyapısı olan Mus
tafa Kemal Atatürk'ün önderliğini yaptığı devrimlerin ateşini, eğer, toplumumuzla buluşturamamış-
sak -ki, gelinen nokta onu göstermektedir- biz bunları hep yaşarız. Eğer, kadın erkeğe eşitse sevgili 
arkadaşlarım, orada bir iç sıkıntımız, psikolojik sıkıntımız, kültürel sıkıntımız yoksa, burada 
konuşulan ve konuşulmayan birçok yaklaşımı kadına reva görmek mümkün olabilir mi?! 

Arkadaşım, demin, oradan "yalan" diye bağırıyor. Ben bundan memnuniyet duydum; çünkü, 
burada dile getirilen o yaklaşımı içselleştiremediğini, paylaşamadığını gösterir bu diye algıladım. 
Bu reddiye önemlidir diye düşünüyorum; ama, şunu söylemek istiyorum: Benim şu söyleyecek
lerim yalan değil; hiçbiri yalan değil. Bunların yalan olmasını tercih edebiliriz; ama, yalan değil. 
Yalan değilse, bunlar gerçekse, o zaman, bu gerçeği dönüştürmek de böyle hissedenlerin görevi ol
malı diye düşünüyorum. 

Ben, İstanbul 1. Bölge milletvekiliyim. Örneğin, Tuzla İlçesi benim seçim bölgem içinde. Tuz
la İlçesinin İlçe Belediyesinin dağıttığı o kitabı, sevgili arkadaşlarım, okumanızı öneriyorum. 
Okuduğunuzda, gelişmiş ve demokratik bir düşüncenin, özgürlük ve eşitlik anlayışını belli oranlar
da da içselleştirmiş bir düşüncenin, vicdanın, o kitapta yazılanları kabul edebileceğini düşün
müyorum. "9 yaşında kız çocukları evlenebilir, mirastaki haklan şudur, 4 kadınla evlenebilir..." 
Bunlar, bir politika olarak, geleneklerin ve göreneklerin altını güçlendiren değerler sistemini palaz
landıran bir politika olarak yaygın şekilde yayılmakta. 

İçimizden hangimiz ya da içinizden hanginiz 9 yaşındaki kızını evlendirmeyi düşünebilir, evli 
olan kızının mirastan pay almamasını makul karşılayabilir, ya da hangimiz kızımızın üzerine bir ya 
da iki kuma getirilmesini onaylayabiliriz?! Hiçbirimiz... Hiçbiriniz buna rıza gösteremezsiniz, gös
termezsiniz diye düşünüyorum. 

Peki, toplumun, bütün bunların doğal olduğunu, olabilir olduğunu, normal olduğunu an
lamasına ve içselleştirmesine neden olabilecek bir politik, bir kültürel dağılımın işlemesine niçin 
izin veriyoruz?! Bütün o belgeleri tek tek ben inceledim değerli arkadaşlarım, bunların hepsi orada 
var. Mecliste dağıtılan ve bir milletvekilinin dağıttığı ifade edilen o kitapta kadının cehennemlik 
olarak gösterildiği yalan değil! Bütün bunlar var. 
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Denilebilir ki, bütün bunların bu konuyla ne ilgisi var? Tam da ortası değerli arkadaşlarım, tam 
da öznesi. Biz, geri bir değerler sisteminden söz ediyoruz, bütün toplumumuzu kuşatan değerler 
sistemini değiştirmekten söz ediyoruz. Totaliter bir kültür anlayışının yaygınlaştırıldığı bu ortamda 
bu değişimin sağlanması mümkün olabilir mi?! Bizzat yönetenler eliyle bir kültür bombardımanına, 
yeni bir anlayış bombardımanına sahip tutulması bu toplumun, değişim yönündeki hareketliliğini 
artırabilir mi? Eğer, meydanda polis, "kendimi babası gibi hissettim, etekleri kısa olduğu için vur
dum o genç kıza" diyebiliyorsa eğer, kız çocuklarımız, 10, 11, 12, 13 yaşındaki kız çocuklarımız ve 
o yaştaki erkek çocuklarımız kara çarşaflarla ve feslerle resmigeçitlerden geçirilebiliyorsa eğer, 
daha dün Fatih'te, fener alayı gösterisi adı altında, cumhuriyet kanunlarının uygun görmediği giy
silerle sayısız kadın yürütülüyorsa; bütün bunların söylenmesinde, ortaya konulmasında ve bütün 
bu değişimin şekil değiştirmesinin arzu edilmesinden daha doğal, daha insanî ve daha yurttaş bilin
ciyle örtüşen ne olabilir değerli arkadaşlarım? 

Burada, Parlamentonun, tam da kalbinden yakalaması gereken bir şey olduğuna inanıyorum. 
Bu Parlamento, rejimin olanaklarıyla oluşmuş bir Parlamentodur. Siyasal partiler, varlıklarını 
demokratik rejime borçludurlar ve bir ülkede, totaliter ya da demokratik bir ülkede, varlığını borç
lu olduğu rejimin değerlerini, varlığının üzerinde yükseldiği rejimin bütün temel altyapısını, kurum
larını hedef alarak ya da onların yıpranmasına göz yumarak ya da onların yıpranması karşısında ses
siz ve tavırsız kalarak bir partinin görev yaptığını söylemesi düşünülebilir mi, anlaşılabilir mi değer
li arkadaşlarım? (CHP sıralarından alkışlar) 

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - Öyle bir şey mi var? 
GÜLDAL OKUDUCU (Devamla) -Öyle bir şey var. İsterseniz biraz daha anlatayım ve örnek

ler vermeye çalışayım. 
Bu, neden önemli kadın meselesi konuşulurken, şiddet konuşulurken, öldürme konuşulurken; 

çünkü, rejimin kalbi kadınlar. Laik, demokratik düzenin sağladığı özgürlükçü ortam, eşitlikçi ortam; 
hurafelerden, aslı astarı olmayan hurafelerden kadını kurtaran şey, laik, demokratik rejim. Burada 
konuşmamızı ve sokakta özgür gezmemizi, laik, demokratik rejimin kazanmalarına borçluyuz. Eğer, 
o kazanmalara ilişkin, onlara dönük kaygılarımız, kuşkularımız, tereddütlerimiz, korkularımız, sap
tamalarımız varsa, bunları paylaşmak bizim sorumluluğumuz. Bunlan paylaşmak, insan olmanın, 
yurttaş olmanın sorumluluğu. Paylaşıyorum; bir kınama duymadım, Konya'da gazeteci bir kız, başı 
açık görev yaptığı için taşlandı diye. Değerli arkadaşlarım, bu örnekler o kadar çoğaltılabilir ki! 

Şimdi, laik demokratik düzene dönük bir tehdidin böylesine somutlandığı koşullarda, kendi öz-
varlığını o anlayışa borçlu olan kadın ya da erkeklerin haklarını burada savunmasından, dile getir
mesinden, anlatmaya çalışmasından daha doğal ne olabilir ve yani... 

Bir cümle okuyacağım; Sayın Başbakanın 1995 yılında söylediği bir söz. 
MUZAFFER KÜLCÜ (Çorum) - Bugüne gelin, çok şey değişti; onbir yıl geçti. 
GÜLDAL OKUDUCU (Devamla) - O sözden bugüne geleceğim, merak etmeyin; o sözden 

bugüne geleceğim. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Yalan, doğru; siz dinleyin efendim! 
GÜLDAL OKUDUCU (Devamla) - Yalan da belki bir şeydir; ne denir adına... Bir şeye yalan 

demekle o şey yalan olmuyor; siz, gerçeği görmezseniz gerçek gerçek olmaktan çıkmıyor, o, ger
çekliğini sürdürmeye devam ediyor. 

MUSTAFA DEMİR (Samsun) - Bir şey bulamadınız. 
GÜLDAL OKUDUCU (Devamla) - Evet bulamadım, doğru söylüyorsunuz. 
Yazılı konuşma problemi bu. Evet, özür diliyorum... 
Şöyle o söz: "Tutturmuşlar bir, laiklik elden gidiyor diye. Yahu, bu millet istiyorsa, tabiî elden 

gidecek." 
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K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Aynen, aynen öyle; 1995. 
GÜLDAL OKUDUCU (Devamla) - Ben zihnime güvenmedim, buradan okumak istedim. 

Koydum onu bir kenara. İnsan bu ya, değişir, doğaldır; ama, günümüzün uygulamalarına, uy
gulamalara yansıyan anlayışa geldiğimizde, örneğin, AHİM'in verdiği karar söz konusu olduğunda 
-AHİM'e başvuran kişi AHİM'in kararlarına mutlak saygı duyduğu için başvurmuştu- o kararı eleş
tirip "onu ulemaya sorun" derken, hangi kapının, hangi yolun açıldığını, hukuk devletinin ne ol
duğunu, çağdaş devlet anlayışının hangi ayakların altına alındığını da anlamaktan uzak mıyız, 
değerlendirmekten uzak mıyız?! 

Değerli arkadaşlarım, peki, hepsi böyle de, daha dün, AB'yle ilgili görüşmelerde eğitimin laik
liğiyle ilgili cümlenin o belgeye konulmasına gerek duymayan ve onu koydurmayan kim?! 

Değerli arkadaşlarım, aslında, ben, geçen gün, dedim ki: İktidara, bir noktada haksızlık yap
mayalım; İktidara, çeşitli çevrelerden veya kişilerden takıyye yapıyor gibi bir yaklaşım yansıması 
oluyor, öyle bir değerlendirme yapılıyor; bence bu yanlış dedim; bu, İktidara haksızlık. İktidar, 
takıyye yapmıyor. İktidar, düşüncesini, ideolojisini, kadınları ve erkekleri için, toplumu için öngör
düğü yaşam biçimini açıkça ilan ediyor. Siz, kendinizi "takıyye" diye kandırmak isteyebilirsiniz. 
Öylesine ilan ediyor ki, Meclis Başkanı, buradan "laiklik yeniden yorumlanmalıdır" deyip konuş
masını sürdürdükten sonra, ertesi gün, laik-demokratik cumhuriyetin oy sandıklarından, laik, 
demokratik cumhuriyetin partisine oy veriyorum diye oy veren yurttaşların güveninden çıkmış olan 
bir Başbakan "söylenenler doğru; ama, zamanı değildi" diyor. Bunun zamanı on sene sonraydı, yir
mi sene sonraydı, otuz sene sonraydı... İktidar, hedefini görüyor, biliyor; iktidar takıyye yapmıyor. 
Bence, hangi konu olursa olsun, o konularda, hiç kimsenin hiç kimseye haksızlık yapmaması 
gerekir değerli arkadaşlarım. 

Haremlik-selamlık uygulamaları yalan mı?!. Batman'da, daha dün Karaman'da, kadınların ve 
erkeklerin ayrı ayrı oturtulduğu, bunun uygun görüldüğü ve bunun da demokratik olduğu söylen
medi mi?! Niçin, yalan diyoruz?! Değerli arkadaşlarım, bütün bunlar... 

MUZAFFER KÜLCÜ (Çorum) - Neyi tartışıyoruz?! 
MEHMET CEYLAN (Karabük) - Töre cinayetlerini!.. 
GÜLDAL OKUDUCU (Devamla) - Evet, işte, töre cinayetinin de, namus cinayetinin de, kalkan 

yumruğun da, sıkılan kurşunun da altında çağdaşlaşamayan bir değerler sisteminin olduğunu gösterir bu 
ve de yeni yaklaşımlarla, totaliter bir egemenlikle o kültürün beslendiğini gösterir bu, değerli arkadaş
larım. Bu gerçeği görmek ve burada, içtenlikli politikaların sahibi olmak gerekir diye düşünüyorum. 

Töre cinayetlerini dinlemek istiyorsunuz o sözlerle, farkındayım ve onlarla ilgili de bir iki değer
lendirme yapmak istiyorum. Üç örnek söyleyeceğim: Batman; Nadire, bebekken, annesinin beşiğini 
astığı çengele kendini asar. Birbuçuk yıl önce, annesi, babası tarafından sokakta öldürülen Tuba da, 
gider 4 üncü kattan kendini atar ve 12 çocuklu baba, hangi kızının kendini astığını bilemez, adını bile 
veremez. Urfa'da bir ceylan gözlü kız, Siirt'te bir başka ceylan gözlü kız, Batman'da bir başka cey
lan gözlü kız... İşte, cumhuriyetin sunduğu olanaklar kullanılarak değiştirilip, dönüştürülemeyen o 
değerler sisteminin tutsağı olarak kurşunlanır, üzerinden traktör geçirilir, bıçaklanır, boğulur, Fırat'ın 
sularına atılır. Bütün bunları "cinayet" diye adlandırmak ve cinayetler karşısında alınan yasal önlem
lerle bunları ortadan kaldırmak ne kadar olanaklıdır dersiniz; değildir arkadaşlarım. 

Çıkardığımız yasalarla övünebiliriz; gelecekte de bunlardan söz edebiliriz; ama, bilmeliyiz ki, 
değildir. Bir tek şeydir ihtiyaç duyduğumuz, kadın ve erkek; ikisi de aynı derecede saygındır, ikisi 
de onurludur, ikisi de eşittir. Birine reva görmediğimiz bir davranışı, yaklaşımı, uygulamayı, 
diğerine reva görmeyi uygun kılan bir anlayış da, Türkiye Cumhuriyetinde yaşam bulamamalıdır. 
Bu temeli değiştirdiğimizde ve buna dönük projeleri uyguladığımızda, inanıyorum ki, bu sorunları 
çok daha farklı konuşuruz. 

- 7 1 -



TBMM B: 110 1 .6 .2006 0 : 5 

Yaratılan kültürel iklim, yaratılan atmosfer, insanlara verilen cesaret ve insanlara verilen sahipsiz
lik duygusunun bütün bunlarda etken olduğunu, hepimizin çok iyi bilmesi gerekir değerli arkadaşlarım. 

Bu kültürel atmosfere katkısı olan ve 3 Kasım sonrası dönemde, Türkiye'de, daha açık ve çıp
lak gördüğümüz bir başka örneği vermek istiyorum -bütün kitaplar odamda, isteyene gösteririm-
belediyeler, AKP'li belediyeler, bir propaganda unsuru olarak, en ücra mahallelere nüfuz edebilecek 
bir yayın politikası içindeler. Koyduk onu bir kenara. Bu konuda, sanki, herkes birbiriyle yarışmak
ta, herkes görev ve sorumluluklarını en iyi yapıyor olmanın örneğini vermeye çalışmakta. Birçok 
İslamî holding -set halinde hazırladığı kitaplarla- hem de içinde sadece hurafelerin olduğu hem de 
içinde, din adına, yalan yanlış birdolu bilginin olduğu hem de içinde, kadını, insan olmaktan 
çıkaran, eşinizi, kızımı insan olmaktan çıkaran yaklaşımların ve bilgilerin olduğu kitapları setler 
halinde dağıtmakta. Öyle dağıtmakta ki, sayısı bilinmemekte bunun ve bütün bu yayınlan, benzer 
yayınları yapan sayısız, kontrolsüz yayınevleri, yayın kuruluşları ortalığa çıkmakta. Bunları denet
lemek, bunlarla ilgilenmek, Türkiye Cumhuriyetinde birilerinin görevi olmalı. 

Bir taraftan, genç kızlara, taciz ya da benzeri bir mesele yüzünden yargıda davası sürenlerin 
sahip olduğu kitaplar, bu holdingler eliyle insanlara dağıtılırsa, bunu dile getirmekten, bunun yarat
tığı kültürel atmosferden şikâyet etmekten daha doğal, daha insanî ne olabilir sevgili arkadaşlarım?! 

Ama, ben, buradan, daha vahim bir noktaya geçmek istiyorum. Yine, kadınlar, yetişkin, algı, 
değerlendirme, kuşkusuz sahip oldukları bilinçle bağlantılı olarak, yapma yeteneğine sahip. Çocuklar; 
çocuklar ki, sıfır yaştan 18 yaşa kadar olan çocuklar. Onlar, o kadar da büyümüş değil ve onlar yarının 
Türkiyesinin yetişkinleri. Çocuklarımıza ne yaptığımızın ne kadar farkındayız, onu bilmiyorum; ama, 
farkında olmamız gerektiğini ve bu duruma müdahale etmemiz gerektiğini çok iyi biliyorum. 

Bir örnek vereceğim. Yalan olup olmadığını görmek isteyen, sessiz sedasız oraya uğrayabilir. 
Ankara, Başkent; Başkentin Kalesi; Zenger Paşa Konağı; onun kenarlarında bir sokak. O kenarlar
daki sokaklardan birinde, iki katlı eski bir ev. Sabah saat 10.00'dan öğleden sonra 3'e kadar süren 
bir program var o evde. Haydi, o da tamam; biz hücre Kur'an kurslarım biliyoruz, biz başka yerleri 
biliyoruz. O evin müşterisi kim biliyor musunuz sevgili arkadaşlarım, o eve girip çıkanlar kim; 
çocuk, 4 yaşında çocuklar- inanılır değil- 5 yaşında çocuklar!... 4 ve 5 yaşında, kreş yaşındaki 
çocuklar oraya devam ediyorlar, orada adı "din eğitimi" olan ama içinin en olduğunu bilmediğim 
bir eğitimi alıyorlar ve bu mahallede birçok çocuk bu eve gidip geliyor. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, buna göz yummak ne adına?! Düzeni değiştirmek istiyoruz, başka bir 
düzen kurmak istiyoruz!... Bunu istiyorsak bile, bu, bilinçli tercihlerle yapılabilir bir şeydir zan
nediyorum. 4 yaşındaki, 5 yaşındaki çocukları ileride psikolojik sorunlar yaşamalarına neden olabilecek 
bir altyapıya terk etmekle, kimin neyi öğrettiğinin bilinmediği, kimin hangi amaçla neyi anlattığının 
bilinmediği koşullara bu çocuklarımızı terk ederek, Türkiye'nin geleceğini nasıl aydınlatabileceğimizi 
düşünüyoruz, nasıl güzelleştirebileceğimizi düşünüyoruz; doğrusu, bunu anlamak mümkün değil. Bu, 
4-5 yaşındaki çocuklar için. Daha yukarıya çıkalım, daha büyük yaştaki çocuklar... 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bunlar, tabiî, bıçak sırtı konular, konuşulurken anlaşılması çok 
önemli olan konular. 

Şimdi, özellikle bu yıl, bütün Türkiye'de, yoğun bir şekilde Kutlu Doğum Haftası kutlandı. Bu 
hafta kutlamaları içinde gerçekleştirilen organizasyonlarla ilgili bir değerlendirme yaptığınızda, sizi 
başka noktalara yöneltecek, başka türlü değerlendirmelerle muhatap kılacak yaklaşımlarla, kuş
kusuz, kalıyorsunuz. Bunu yaşıyoruz ve biliyoruz; bu bilinçle konuşuyorum. Kutlu Doğum Haf
tasına laf atmıyorum; Kutlu Doğum Haftasını kullanarak, kullanarak değerli arkadaşlarım, çocuk 
beyinlerine, doğru yanlış, yalan yanlış hurafeleri zikretmenin, onları yönlendirmenin, çağdaş cum
huriyetin aydınlığıyla, mutluluğuyla nasıl bir bağlantısı olabilir?! Kompozisyon görmek isteyenler 
görebilirler. O haftalarda dağıtılan yayımlarda neler yazdığını, okumak isteyenler de okuyabilirler. 
Okullarda dağıtılan o yayımların içinde, bütünüyle hurafe, Hazreti Peygamberimizin hayatını anlat
mak adına, o kullanılarak, körleştirilmesi için çocuk zihinlerinin, anlatılan masallar dolu. Buna izin 
vermenin, bunu doğal karşılamanın, bunu uygun görmenin mümkünü var mı değerli arkadaşlarım?! 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Süreniz doldu, toparlayın lütfen. 
GÜLDAL OKUDUCU (Devamla) - Teşekkür ediyorum. 
Burada, sorumluların, organize edenlerin, buranın dışında, toplumun çeşitli bölümlerinde, 

çeşitli amaçlan olanların çok iyi anlamaları ve görmeleri gereken bir şey vardır: Çok değişik neden
lerle toplumsal bunalım dönemleri yaşanabilir, tarihsel kırılma noktaları yaşanabilir; ama, şunu bil
mek gerekir ki, Türk toplumu, en ağır bunalımları, en sıkışık koşullarda, büyük bir sağduyuyla, 
büyük bir duyarlılıkla aşmayı başarabilen bir toplumdur. Bu sessizlik, bu tepkisizlik ya da belki ses
lerin yeterince yükselememiş olması, bu Türk toplumunun sabrından ve uyum yeteneğinden, 
metanetinden kaynaklanır değerli arkadaşlarım. Ortak değerlere bir saldın olduğunu hissettiğinde 
Türk toplumu, kendi cesur tavnnı, kendi kararlılığını, kendi inancını ortaya koyabilecek genlere 
sahiptir. Samsun'da köylüye "sen tarlada hâlâ ne çalışıyorsun; düşman kapıya gelmiş, kapsana 
nacağını" dendiğinde "benim sınınm burasıdır" diye tarlanın sınırını gösteren köylünün sabn var
dır Türk toplumunda. Diliyorum ki, tarlanın sınırına yanaşmayalım; diliyorum ki, hangi sınırlan 
nasıl ihlal ettiğimizin değerlendirmesini zamanında yapalım ve demokratik rejimi, laik cumhuriyeti, 
onun temel değerlerini, o değerlere varlığını borçlu olan cumhuriyet kadınının, aydınlık, eşitlik ve 
özgürlük arayışını ve onu sahiplenme inancını, duygusunu hiç yabana atmayalım. 

Teşekkür ediyorum, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Reyhan Balandı, Afyonkarahisar Anavatan Partisi Milletvekili, Anavatan 

Partisi Grubu adına söz istediler. 
Buyurun Sayın Balandı. (Anavatan Partisi sıralanndan alkışlar) 
Süreniz 20 dakika. 
ANAVATAN PARTİSÎ GRUBU ADINA REYHAN BALANDI (Afyonkarahisar) - Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; töre ve namus cinayetleri ile kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin araş
tırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu 
raporu üzerinde Anavatan Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; hepinize saygılar 
sunuyorum. 

Tabiî, bugün bu saatte, Yüce Parlamentoda, maalesef, kendimiz söylüyor ve kendimiz dinliyor-
muşuz gibi bir ortam söz konusu oldu; ancak, Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanının bulun
madığı bir ortamda, değerli erkek milletvekillerinin de burada bulunmasını beklemek, çok da makul 
bir istek olmasa gerek. İnşallah, TRT 3'ten, sayın vatandaşlanmız, bunu görüyorlar ve izliyorlardır. 

Sayın milletvekilleri, değişik konularda bazı milletvekillerinin verdiği, araştırma komisyonu 
kurulmasına dair teklifler var ve bunlardan pek çoğu gündeme alınmayıp, dönem sonunda kadük 
olup gidiyor. Gerçekten, çok anlamlı, önemli ve gerekli olan pek çok konuda da araştırma yapılması 
gerekirken, maalesef, Meclis çatısı verimli kullanılmadığı gibi, toplum sorunlanna, gerçekten ir
delenip çözüm bulunması gereken konulara da kayıtsız kalınmış olunuyor. 

Görüyorsunuz, üç beş daha, milletvekili sayısı azaldı. 
Peki, toplumumuzun büyük ayıbı, kanayan yarası, yüzkarası olan töre ve namus cinayetleri ile 

kadın ve çocuklara yönelik şiddet konusunda, sebeplerinin araştırılıp, alınması gereken tedbirlerin 
araştırılmasına yönelik bir komisyon kurulması konusu, elbette, Yüce Parlamentonun, artan şiddet 
olayları karşısında kayıtsız kalamayacağı bir durumdu; ancak, iyi niyet ve samimî çözüm bulma 
düşüncelerine gölge düşürecek ilk adım, daha, bu komisyon oluşturulurken meydana gelmiştir. 

Topu topu 24 kadın milletvekilinin var olduğu erkek egemen şu Mecliste, aynı yaraya, kadına 
yönelik şiddetin araştınlmasına yönelik Meclis araştırması komisyonu kurulması için sizlerin öner
ge verdiği tarihlerde, hatta, daha önce bir tarihte verilmiş bir teklifim var burada. Ancak, maalesef, 
benim, Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan Balandı olarak verdiğim bu önerge, üstelik de olağan-
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dışı bir şekilde, hem İktidar Partisi milletvekillerinin hem Anamuhalefet Partisi milletvekillerinin, 
Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin hem de Anavatan Partisi milletvekillerinin ortak im
zasıyla verilmiş bir araştırma komisyonu önergesidir. Şimdi, rica ediyorum, lütfen, biri bunu bana 
izah etsin; neden, şu anda görüşülmekte olan komisyon raporunda önerge sahibi olarak benim adım 
yoktur ve bu önerge yoktur; bunun izahını, lütfen, istiyorum. 

İşte, onun için, iyi niyet ve samimî çözüm bulma konusunda, işte, daha komisyon oluşturulur
ken, birtakım aksaklıklar meydana gelmiştir. 

Şimdi, bu, neticede birey birey, değerli arkadaşlarımın gerçekten iyi niyetli olabileceği 
kanaatini muhafaza ederek, bu Komisyonun oluşumuna gölge düşürmemeye çalışmak istiyorum ve 
buna dönük olarak, iyi niyetli bir şekilde, raporları da irdelemiş bulunuyorum. 

Şimdi, Komisyon Başkanlığı yapan arkadaşlarımız da değerli arkadaşlarımız, komisyon 
üyeleri de itinayla çalışmalar yapmaya gayret gösterdiler; sanatçılar falan da dinlendi; ancak, bazı 
çağırılan ve dinlenmesi arzu edilen kişiler, maalesef, çağırılıp dinlenmediler filan falan. Ama, rapor
ların tamamına baktığımız zaman, konunun algılanması ve çözümlerinde gerçeklerin çok da iyi 
bilinmiş olmasına rağmen -zihniyetin, pek çok milletvekilinin de aslında kabullenemeyeceği, doğ
rusunun da ne olduğunu çok iyi bildiği- ancak, dayatılan zihniyet nedeniyle bu Komisyon raporun
daki çelişkiler ve çözümsüzlükler göze çarpmaktadır. Tabiî, bunu, bana "yalan" diyemezsiniz; çün
kü, ben, sizlerle, iki yıl çalıştım. 

Biliyorsunuz ki, bu çelişkilerin başında, kadına karşı pozitif ayrımcılığın anayasal güvence al
tına alınmasıdır. Bu konuda, İktidar Partisinden bazı milletvekili arkadaşlarımın da benimle hem
fikir olduklarını biliyorum; ancak, ne hikmetse, Sayın Başbakana ve Hükümete bir türlü söz 
geçiremediniz; Türk kadınının lehine olan ve kadının yaşadığı ıstırabın çözülebilmesi için mihenk 
taşı olan bu yasal düzenlemeyi bir türlü gerçekleştiremediniz. Biz, o zaman, Sayın Başbakana, 
Sayın Abdullah Gül'e bu kota konusunda ve pozitif ayrımcılıkla ilgili çok dil döktük, çok izah et
meye çalıştık ve bunun düzenlenmesinin gerekli olduğunu ifade ettik; ama, maalesef, heyhat!.. 

İşte, maalesef -İktidar Partisi milletvekillerinden bayan arkadaşlarımız da biliyorlar- kürsü 
alamıyorsunuz, kadın milletvekili olarak çok da rahat değilsiniz "kadın sorunlarını tam manasıyla 
ifade edemiyoruz" hep dersiniz, demeye de devam ediyorsunuz; bunları çok iyi biliyorum. Ben de, 
Allah'a şükür ki, kadın konusunda, kadının önemine, değerine binaen, kotasında da, tüzüğünde de 
en güzel şekilde yer veren Anavatan Partisinde hizmet etmenin, orada siyaset yapmanın gururunu 
ve mutluluğunu yaşıyorum. 

Şimdi, biliyorsunuz, diğer bir husus var, çelişkili bir husus yine, milletvekillerinin rahatsız ol
duğu; yani, içinizden bazı milletvekillerinin rahatsız olup da bunu rapora yansıtmadığı; eşler arasın
da mal rejimi yasasının 1 Ocak 2002 tarihinden önce evlenmiş olan çiftlere mal paylaşımı getiril
memesi; yani, 1 Ocak 2002'den evvel evlendiysen paylaşamıyorsun, sonra evlendiysen -doğru mu-
paylaşabiliyorsun. Böyle bir acayip orantısızlık. Kesinlikle bir an evvel çözüm bulunması gereken 
ve düzenlenmesi gereken bir kanundur. Maalesef, bunu da raporda göremedik, birtakım muhalefet 
şerhleri var. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, bahsettik, bahsedeceğiz, işte bahsedilmeye de devam edecek, 
CEDAW'dan, Pekin, uluslararası sözleşmeler gibi konulardan bahsedeceğiz ve yüksek perdeden 
konuşmaya devam edeceğiz; ancak, bizim bu söylediklerimiz TRT-3'te, işte, bizi izleme imkânı 
bulabilen kadınlarımıza, köydeki, kasabadaki, kentteki kadınlarımıza, hiç alakası olmayan, onlara 
çok uzak gelen konular gibi gelecek; çünkü, onlar, dün yemek geç pişti diye ya da yemek yandı diye 
-eğer yemek de bulabildiyse, pişirecek bir şey de bulabildiyse- kocasından şamarı yemiş, yemeye 
de devam edecek... Yanlış yunluş insanlarla evlendirilecek, dedesi yaşında adama satılacak, ondan 
sonra gayet insanî duygularla, bir şekilde o ıstıraptan, o cefadan, o işkenceden, kölelikten kaçacak, 
ondan sonra da hiç haddi olmayacak şekilde kendini onun namus bekçisi addeden ve ilan eden bir 
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vicdansız tarafından katledilecek... İşte, bu Komisyonun önemi burada ortaya çıkıyor. Eğer -ben, 
takipçisi olacağım, milletvekili arkadaşlarımız da, elbette ki bu konuya hassasiyet gösterenler takip
çisi olacaklardır- bu hadiseler bundan daha sonra da aynı oranda devam edecekse, bu Komisyonun 
ve bu raporun hiçbir anlamı ve önemi yok, tozlu raflarda yerini almaya mahkûm demektir. 

Sayın milletvekilleri, aile ve kutsal değerlerimizin Türk Milletinin önemli bir fazileti olduğu 
her zaman söylenegelir ve bu doğrudur. Avrupa, aile kavramını yitirdikçe yalnız ve geleceksiz kal
maya başlamıştır; ancak, Türkiye'de mevcut olan aile yapısı, kabul etmek gerekir ki, hiç de gurur 
duyulacak şekilde değildir, takdir edilecek nitelikte değildir. 

Kimse kusura bakmasın, bir aile, eğer kadının köle gibi görülmesiyle, şiddet görmesiyle, cefa 
çekmesiyle, işte bunlarla bir arada yaşarken, gerçek bir aile yaşantısı değil de, eğer, katlanılan, karın 
tokluğuna razı olunan, dört duvar arasında çocukları için katlanılan, sığınılan bir yerse, öyle bir or
tamda aile yoktur, bu aile aile değildir. Öyle bir ortamda sevgi yoktur, öyle bir ortamda huzur yok
tur, sağlık yoktur, mutluluk yoktur. Açlık, sefalet bir yandan, onun getirdiği psikolojik bunalım bir 
yandan, toplum psikolojisi de gittikçe bozulmaktadır. 

Bizler, seçim çalışmaları sırasında "iş bulacağız, aş bulacağız, toplumun yarısının psikolojisi 
bozuldu, biz sizlerin psikolojisini düzelteceğiz" diye gelmedik mi arkadaşlar? Önce pek fazla dil
lendirilmedi, ondan sonra üç yıl kadar bir süre istendi, o yüksek sesle söylenmeye başlandı. "Ruh 
ve beden sağlıklarınızı yerine getireceğiz, iş bulacağız, aş bulacağız" dendi. Peki... Ne oldu? Ne ol
du? Maalesef, işte üç yıl, dört yıl kadar oldu, toplumun dörtte 3'ü psikolojik olarak rahatsız arkadaş
lar. Bu, raporlarda var, istatistiklerde mevcut, bunu öğrenebilirsiniz. Yarısıydı, dörtte 3'ü psikolojik 
olarak rahatsız hale geldi. Bunalıma girdi. Yani, bu işler lafla çözülmüyor maalesef. Lafla söyler
seniz, sadece söylersiniz, çözemezsiniz. Sizin söylediğiniz gibi kadın milletvekili çok olmalı... 
Evet. Kadın dövülmemeli... Evet. Evlilikte edinilen malın yarısı ya da bir bölümü de kadının ol
malı.. . Olur. Olur da, lafla olur. Onun için burası çarşamba pazarı değil. Söyleyeceksin, söylediğini 
yapacaksın; yasa çıkartacaksın, genelge çıkartacaksın ve bundan da,.bu raporları çıkarttığın zaman 
da sonuç alacaksın, netice alacaksın. 

Mesela, daha önce benim edindiğim bir istatistikte -ben, mesela bir kısmının yeniden gözden 
geçirilmesi gerektiğine inanıyorum- ülkemizde kadınların yüzde 79'u fiziksel şiddete, yüzde 52'si 
sözel şiddete, yüzde 29'u duygusal şiddete -yani, psikolojik şiddeti de kastediyor; burada, biraz ev
vel yaşadığımız hadise de psikolojik bir şiddettir. Ben, bunun çok daha yüksek olduğunu 
düşünüyorum, tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum- yüzde 18'i ise ekonomik şiddete 
maruz kalmaktadır diyor bir rapor. 

Şimdi, saçma sapan, mesnedi olmayan, hiç günahsız, sadece çirkin bir dedikoduya dayanan 
nice kadınlar, nice genç kızlar can verdi bu memlekette. Diyanet İşleri, çok alakasız konularda açık
lamalar yapma lüksünü kendinde görürken, kadının birey olduğunun ifadesini neden sürekli olarak 
vurgulamıyor?! Kadına uygulanan aşağılayıcı, şiddet içeren muamele, ne İslam Dininin ne Peygam
berimizin asla kabul etmediği, şiddetle reddettiği bir çirkinliktir. Söküğünü kendi diken, kadına in
san gibi muamele edip, saygı ve sevgi gösteren, İslam Dininin Peygamberidir. Ne geleneğinde ne 
örfünde, Türk Milletinin özünde, dininde, inancında, kutsal değerlerinde bu şiddet hadisesi olamaz, 
bu kabul de edilemez; bunu yapanlar da yobazdır, bencildir, psikopat insanlardır ve buna da, asla ve 
asla, dini ve imanı alet etmesinler; Allah, ahrette onlara sorar. 

Tabiî, İktidar Partisi milletvekili arkadaşlarımızın bu soruna çözüm bulmak isteyenleri, AK 
Parti belediyelerinin yayımladığı şu kitapçıklardan dolayı oldukça sıkıntı içerisindeler; bunu 
görüyorum. Hani "dışarıdan belli olmayacak, izi olmayacak şekilde dövülebilir" diyen şu belediye 
kitapçıkları var ya işte, onlardan bahsediyorum. 
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Bugün de, gazetelerde okudum, okudum, bir türlü anlayamadım, "o gömleği giymeyin" , "o 
gömleği giymeyin" diye belediyelere uyarılarda bulunmuşsunuz. O gömlek hangi gömlek allahaş-
kına?! Yani, siz, o gömleği çıkardınız mı ki ya da o gömleği çıkarmadığını açıkça deklare eden bazı 
büyükleriniz o partinin başında duruyor; yoksa, bu, başka bir gömlek mi?! 

MEHMET CEYLAN (Karabük) - Siz kendi gömleğinize bakın! 
BAŞKAN - Müdahale etmeyin. 
REYHAN BALANDI (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, o gömlek ya da bu gömlek... 
MEHMET CEYLAN (Karabük) - Sen kendi gömleğine bak. 
REYHAN BALANDI (Devamla) - O gömlek, bu sizin giydiğiniz gömlekler ateşten gömlektir. 
BAŞKAN - Müdahale etmeyin arkadaşlar, Hanımefendiyi dinleyin. 
REYHAN BALANDI (Devamla) - Ama.bakın, bir ters etki-tepki var. O giydiğiniz ateşten 

gömlekler önce milleti yakar, sonra sizi yakar! Onun için, sorumluluk altındasınız ve vebal altın
dasınız, bir ters orantı var. Önce sizi yaksa, anlayacağım, hadi, kendi isteğinizdir, giyersiniz. 

AKP yönetiminde ya da belediyesinde bulunan bu tür zihniyetleri, bir Anavatan Partisi millet
vekili olarak biraz bilgilendirmek istiyorum müsaadenizle. 

MEHMET CEYLAN (Karabük) - Töre cinayetiyle ilgili olsun. 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
REYHAN BALANDI (Devamla) - Evet, töre cinayetiyle ilgili. 
Bakın, o söylediklerinizin, o yayınladıklarınızın hepsi yanlış, boş, çirkin ve mesnetsiz yayın

lardır, İslamiyetle bunun yakından uzaktan alakası yoktur. Hazreti Muhammed'in bir hadisi şerifini 
şimdi söylüyorum size, bakın, dikkatli dinleyin, ey o yayınlan yapan belediyeler dikkatli dinleyin. 
"Hanımına şiddet uygulayan kocanın kıyamet günü davacısı bizzat ben olacağım." Hazreti Peygam
ber söylüyor bunu. İşte gerçek budur. İşinize geliyor diye aynı kafada giderseniz, bir gün, bunu, iş
te, kürsüden biri kalkar size söylemek zorunda kalır. 

Aynı şekilde dini alet ederek, mubahmış, caizmiş gibi gösterilen, erkeğin hem dövüp hem 
sevebileceği, iki üç tane eşinin daha olabileceği gibi, dinî kılıf kullanılarak insanımızı yanıltmak, 
kandırmak İslamiyetle bağdaşmaz arkadaşlar. Toplum olarak, eğer yükseleceksek, biz bu sorunları 
çözmeden yükselemeyiz, gelişmekte olan ülke durumunda ya kalırız ya da gelişememekte olan ül
ke durumunda kalırız. 

Hiç olmazsa, buradan şu acılarımızı ifade etmek için azıcık şans bulduğumuz için, 
yakaladığımız için Yüce Atatürk'ün ruhu şad olsun diyorum, Allah ondan razı olsun diyorum. Keş
ke ihtiyaç olmasa, bu çağda hiç ihtiyaç olmaması gerekir; ama, maalesef ve maalesef, kadınlarımız, 
genç kızlarımız korunmaya, doğduğu andan itibaren karşı karşıya kaldığı birtakım engellemelere, 
itilmelere karşı korunmaya, kollanmaya, pozitif ayırımcılığa tabi tutulmaya ihtiyaçları var. 

Sığınma evlerinin sayısı, tamam, artsın falan; ama, önce beyinleri, zihinleri temizlemek 
gerekiyor. Önce, kadm lehine bu zulmü reva gören insanın bunu yapmasını normal olarak gör
memek gerekiyor. Eğer, normal olarak görmüyor da, sığınacak bir kapı ya da çocukları için mecbur 
olarak kahır çekiyorsa eğer kadın, devlet bu konuda şefkat elini uzatmak zorunda; tamam mı; uzat
mak zorunda. Bunu uzattığı gibi, şiddete neden olan işsizlik ve eğitim gibi sorunları da derhal 
çözerek, kadın ve çocuğa, her ne durumda ya da ne gerekçeyle olursa olsun, şiddet gösterenlere 
adaletin ve hukukun üstünlüğünü ve gücünü hissettirmek mecburiyetinde. 

Kadın kendi soyadını kullanamıyor, kanundaki boşluktan dolayı kızlarımız cinsel muayeneye 
götürülüyorlar, sonra onur meselesi yapıyorlar intihar ediyorlar, ceza verilmiyor, okula gönderil-
miyorlar, çocuk yuvalarında, yetiştirme yurtlarında yaşanan trajediler, şiddet... Onları biliyorsunuz 
ve bazı konulara değinildiği için onlardan bahsetmiyorum değerli milletvekilleri. 
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Aile içi şiddeti önlemek için, devletin, ana-baba eğitim programlan düzenleyip, sağlık per
soneli, öğretmen, psikolog, sosyal görevli, polis gibi meslek gruplarının bu eğitim programlarında 
yer almasını sağlaması gerekmektedir; çünkü, şiddete uğrayan kadınlar, onların çocukları için sığın
ma evleri açmak, şiddet gören kadınların başvurduğu karakol, hastane, mahkeme gibi hizmet 
kurumlarında kadın görevliler ve cinsiyet konusunda duyarlı uzmanların yer aldığı birimler kurmak, 
şiddete uğrayan kadın ve çocukların haklarını kullanmaları için hukukî danışmanlık hizmetleri ver
mek devletin hayata geçirmesi gereken uygulamalardan sadece birkaç tanesi. 

Ayrıca, medyanın kadın ve çocuklara yönelik şiddeti özendiren yayınlar konusunda daha 
duyarlı davranıp, bu yönde programlara yer vermemesi gerekmektedir; çünkü, yine, bu dizilerde 
ağalık ve feodalite sistemi, yani, geçmiş bugüne taşınmakta ve şiddeti özendirmektedir. Bu tip 
dizilerde kadınların başına gelenler kasten planlayarak, izini sürerek, kadınların kendilerini yeter
siz, eksik ve âciz hissetme duygularını körüklemeye yöneliktir. 

Bunlarla birlikte, son yıllarda, sistemli bir şekilde, bazı belli çevrelerin töre ve namus cinayet
lerini ısrarla gündeme taşıdığı, gündemde tutmaya çalıştığı zaman ve bu zaman dilimini biz sürek
li olarak yaşamaktayız... 

Medya mensubu olarak söyleyeceğim, deneysel olarak da kanıtlanmış bir durum var. Medya, 
eğer, negatif bir davranışı ısrarla gündemde tutuyor ise, o davranışın vukuunda ve tekrarında artış 
gözlenmektedir. İntihar ve terör eylemleri bunun iki somut örneğidir. Medyanın yaptığı haber 
sayısına, haberi veriş tarzına paralel olarak, intihar ve terör eylemlerinde inişli çıkışlı seyirler takip 
edilmektedir. Son zamanlarda terör ve namus cinayetlerinin artışında konunun sert bir biçimde gün
demde tutulması, bize kalırsa, etkili olmuştur. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Toparlayalım lütfen. 
REYHAN BALANDI (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan. 
Altını çizmemiz gereken ikinci husus şudur: Hiç kimse, töre veya namus cinayetlerinin meşru 

bir cezalandırma şekli olduğunu iddia edemez. Din, ahlakî normlar, hukuk sistemleri bu cinayetleri 
suç ve cürüm saymaktadır, bunun tekrarında yarar görüyorum. 

Diğer yandan, İslam Dinine göre, meşru kamu otoritesinden başka hiçbir güç, merci, fert veya 
cemaat şu veya bu suçluya ceza veremez, ceza infazında bulunamaz. Bu tür cezalara töreler bir 
şekilde eğer izin veriyorsa, bu iznin de, aslında, suiistimalle ve tahrife uğramış, modern zamanlara 
özgü töreye ait olduğunu söylememiz mutlaka gerekiyor; yani, kendi sahih bağlamında töreye göre 
bile bu cinayetler asla tasvip edilemez. 

Değerli milletvekilleri, nihayet, yakından bakıldığında şu söylenebilir ki, bu cinayetleri iş
leyenler de, herhalde hunharca duygularını tatmin etmek üzere ellerini kana bulamıyorlar. Hiçbir 
baba kızını, hiçbir erkek kız kardeşini öldürmeye kalkışmaz. Klinik olarak hasta teşhisi 
konulabilecek kişiler hariç, insanlar durup dururken sevdiklerini öldürmezler. Bu cinayetlerde insan 
yüreğini parçalayan trajediler, dramlar yaşanmaktadır. Bu ülkenin kodlarını ve dilini bilen sosyolog
lar, gerçek bilim adamları olsaydı çoktan bunu teşhis ederlerdi. Yazık ki, araştırmacılarımızın ve 
sosyal bilimcilerin ezici çoğunluğu, oryantalist gözlüklerin arkasından olaya bakmaktadırlar. 

Değerli milletvekilleri, birçok kentte töre cinayetleri işlenmeye devam etmektedir. Adana'da 
Nilüfer, Diyarbakır'da Kadriye, Mardin'de Şemse, İstanbul'da da Güldünya'nın, hiçbir önlem alın
madan, töre ve namus anlayışıyla öldürülmesi, bunlara birer örnektir, sadece birer örnek. Kadına 
yönelik şiddet ve baskı her geçen gün artmaktadır; çünkü, bu İktidarın zihniyeti, sorumluların olaya 
tepkisizliği de, ortamı buna müsait kılmaktadır. 
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Değişimi ve gelişimi yakalamak ve çağdaşlaşmaktan geri kalmak istemeyen, değişimi ve 
gelişimi yakalamak isteyen kadınımız, bu acıya dur demek için, siyasî tercihini bundan sonra daha 
dikkatli yapacaktır. 

Hepinize saygılar sunuyor, teşekkür ediyorum. (Anavatan Partisi ve CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. 
Bir araştırma önergesi raporu üzerinde değerlendirmeler yapıyoruz. Bilindiği gibi, töre ve 

namus cinayetleri ile kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin ve bunun sebeplerinin araştırılarak, 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulmuş olan Komisyon raporunu yazdı ve 
bugün, o rapor üzerinde görüşmeler yapıyoruz. 

Doğrusu, raporda, kendilerine verilen görevle ilgili önemli tespitler yapılmış, önerilerde 
bulunulmuştur; o bakımdan, bu Komisyonda görev yapan tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum ve 
takdirlerimi sunuyorum. 

Gerek Sayın Okuducu gerek Sayın Balandı "kadın ve aileden sorumlu Bakan arkadaşımızın bu 
görüşmeler esnasında burada bulunması gerekirdi" diye eleştiri getirdiler. İlk bakışta bu eleştiri hak
lıdır kuşkusuz. Bakan arkadaşımız Sayın Çubukçu, bundan iki ay kadar önce planlanan İsveç Kralı 
ve Kraliçesiyle ilgili program nedeniyle, Kraliçeye refakat etmek amacıyla, bugün, maalesef, İstan
bul'da bulunması gerekiyordu. Çok arzu etmiş olmasına rağmen, kendisi, bu görüşmeler esnasında 
burada bulunamadı. Ben de, Bakan arkadaşı olarak, burada, hem Hükümetimizi hem de kendisini 
temsil ederek bulunuyorum. Rapor üzerinde, izin verirseniz, ben de, düşüncelerimi, çok özet halin
de sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, kadın hakları, çocuk hakları, kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet 
konularıyla ilgili uluslararası çokça düzenlemeler var. Türkiye de bu düzenlemelere imza atmış olan 
ülkelerin başında gelmektedir. Örneğin, insanlara karşı ayırımcılığın kabul edilemezliği ilkesini teyit 
eden İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi bunların başında gelir. Kadınlar ve erkekler arasında tam 
bir eşitliğin gerçekleşmesi temeline dayalı Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırım
cılığın Önlenmesi Sözleşmesi bunu takip eder. Aynca, Birleşmiş Milletler düzeyinde 4 adet Dünya 
Kadın Konferansı düzenlenmiş ve kadın erkek eşitliğinin sağlanması yolunda ulusal seviyede gerek
li tüm tedbirlerin alınması yükümlülüğü taraf ülkelere de önerilmiştir, tavsiye edilmiştir. 

Ancak, değerli arkadaşlarım, kabul etmek durumundayız ki, gerek uluslararası yükümlülükler 
gerekse ulusal düzeyde alınan tedbirlere rağmen, tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de, kadına 
yönelik şiddet, maalesef, toplumsal bir sorun olarak varlığını sürdürmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu toplum bizim toplumumuzdur. Eksiğiyle fazlasıyla, hatasıyla 
sevabıyla, bu toplum, bu ülkede yaşayan insanlar bizim insanlanmızdır. Bazı arkadaşlarımızın 
konuşmalarını yerimden izlerken, sanki, şu anda yaşanan bu sorunlar, kadınlara karşı, çocuklara 
karşı fena muameleler üçbuçuk yıl önce başlamış ve üçbuçuk yıldır devam ediyormuş gibi bir in-
tibaa kapılıyor insan. Ama, maalesef, tabiî, Türkiye'nin de sorunları var; başka ülkelerin sorunları 
olduğu gibi, başka toplumların sorunları olduğu gibi, bu alanda bizim de sorunlarımız var. 
Dolayısıyla, bu sorunları, bunun nedenlerini, gerekçelerini bilirsek, doğru politikalar üretebiliriz. 

Aslında, bu önergeleri veren arkadaşlarımız da bu niyetle bunu verdiler, bu Komisyon da bu 
amaçla kuruldu. Evet, Türkiye'de böyle bir sorun var. Bu sorunun nedenleri nedir, bunların üzerin
de duralım, bunları araştıralım, alınması gereken tedbirlerle ilgili öneriler ortaya koyalım ki, rapor 
da, zaten bunu öngörmektedir. 
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Şimdi, bazen, bir tek yanlış örnekten yola çıkarak genellemeler yapıyoruz; bu, son derece yanlış 
ve hatalıdır. Bir tek kötü örnek, bir tek yanlış ömek. İnsan beşer şaşar, yanlışlıklar yapabilir. Geliyoruz, 
sizin falan elemanınız şöyle bir şey yaptı, işte, siz busunuz... Bu değerlendirmeler, bana göre, yanlış 
değerlendirmelerdir. Aynı örnekleri ben sizin için de bulabilirim, çok rahatlıkla bulabilirim... 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Söyle Sayın Bakanım. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -

Bulurum tabiî. Söyleyeyim; 20 nci Dönemde Parlamentodaydım, Meclis lojmanlarında kalıyordum. 
Bir CHP'li milletvekili arkadaşımızla komşuyduk, nikahlı eşi başka bir yerde duruyordu, nikahsız 
bir eşle birlikte yaşıyorlardı. Ben her ikisini de tanıyordum. Şimdi, ben bundan hareketle sizleri suç
layacak mıyım?! Efendim, maalesef, bakın... 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Hayır, o, ahlâksızlık yapmış. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -

Bakın, bizde de olur, sizde de olur; ama, bu bir tek örnekten yola çıkarak, siz busunuz, işte siz böy
le yapıyorsunuz derseniz, birbirimize haksızlık yapmış oluruz. Önce bunu tespit edelim. 

CANAN ARITMAN (İzmir) - 4 kadın alın diyorsunuz... 
TÜRKÂN MİÇOOĞULLARI (İzmir) - 4 kadın alınır demek ayrı şey... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -

Efendim, bakın, değerli arkadaşlar; aile ilişkileri nasıl olacak, evlilikler nasıl olacak, kadın-erkek 
hakları nasıl olacak; bu soruların cevabı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında ve bu Anayasaya 
dayalı olarak çıkan kanunlarda yazılıdır, bellidir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kendilerini ve 
aile ilişkilerini bu yasalara göre düzenleyeceklerdir. Düzenlemek zorundadırlar. Başka bir şey 
düşünülebilir mi? 

TÜRKÂN MİÇOOĞULLARI (İzmir) - Güzel; biz de, onu istiyoruz. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Belediye 4 tane diyor!.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -

Şimdi, oraya geleceğim. Sayın Anadol, şimdi, halkı dinî konularda aydınlatma görevi Anayasa ile 
yanılmıyorsam Anayasanın 136 ncı maddesiyle Diyanet İşleri Başkanlığına verilmiştir. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Müftüler görevli. 
TÜRKÂN MİÇOOĞULLARI (İzmir) - Aynen öyle. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -

Gayet tabiî. Şimdi, bir belediye başkanının, halkı dinî konularda aydınlatacağım diye, kimin tarafın
dan yazıldığı, içeriğinin doğru olup olmadığı bilinmeyen bir kitabı, vatandaşlara dağıtması görevi 
de değildir, hakkı da değildir, haddi de değildir, yanlış yapmışlardır, kim yaptıysa...(AK Parti 
sıralarından alkışlar) 

GÜLDAL OKUDUCU (İstanbul) - Bir belediye değil Sayın Bakan sayısız belediye. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -

Güldal Hanım, kim yapmışsa yanlış yapmıştır. 
CANAN ARITMAN (İzmir) - Bir yaptırım yaptırıldı mı Sayın Bakan? Bir yaptırımınız var mı? 

Bu belediye başkanlarınıza bir yaptırımınız oldumu, olacakını? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - O 

nedenle, biz, kuşkusuz ki, Parti olarak, Parti genel merkezi olarak, bunların yanlışlığını... Biz efen
dim, yani, bir belediyenin ne yaptığını, ne edeceğini sürekli takip edemeyiz; ama, karşımıza çık
tığında, kuşkusuz ki, ilgili arkadaşlarımızı uyarmak, bunu yapamazsınız demek durumundayız. 
Nitekim, Parti Genel Merkezimiz de bu uyanda bulunmuştur. 
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ÖZLEM ÇERÇİOĞLU (Aydın) - Yasal işlem yapacak mısınız? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Ay

rıca, belediyeler, İçişleri Bakanlığının vesayeti altındadır. İçişleri Bakanlığının, belediyeler üzerin
de vesayet yetkisi vardır. İçişleri Bakanlığı da, belediye kanunlarıyla kendisine verilmeyen birtakım 
işleri yapan bu belediyelerle ilgili denetim görevini de yapmalıdır, yapmak da zorundadır. 

REYHAN BALANDI (Afyonkarahisar) - İçişleri Bakanı sizin bakanınız değil mi?! 
CANAN ARITMAN (İzmir) - Çok güzel; bekliyoruz. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Ee, 

gayet tabiî. Sizin göreviniz, bayındırlık hizmetleri yapmaktır. Size ne, halkın hangi dinî konuda bil
giye sahip olacağı konusunda kitap hazırlatmak veya mevcut olan kitapları dağıtmak; sizin 
göreviniz değil ki bu. 

Kuşkusuz, bu, bizim Partimize mensup arkadaşlar tarafından da yapılabilir, sizin partinize 
mensup arkadaşlar tarafından da yapılabilir. Bunları gördüğümüzde yapacağımız şey, bu yanlışlık
ları düzeltmektir, üstüne gitmektir. Siz görürsünüz uyanda bulunursunuz, biz de size teşekkür 
ederiz, sağ olun, eksik olmayın, biz görememişiz, siz fark ettiniz, bunu düzeltiyoruz deriz. 

Dolayısıyla, bana göre, yani, siyaset -farklı farklı düşüncelere sahip olabiliriz ama- bir noktada, 
toplumdaki yanlışlıklan birlikte düzeltme sanatıdır. 

GÜLDAL OKUDUCU (İstanbul) - Bu yanlışlık toplumda değil Sayın Bakan, uygulamada. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -

Efendim, neyse, yani, nerdeyse bir yanlışlık; ama, deminden beri, hep töre cinayetlerini görüşüyor
sak, tabiî, bu, maalesef, tabiî, Türkiye'de uzun yıllardır devam eden, bitmesini arzu ettiğimiz, ol
mamasını arzu ettiğimiz, maalesef, Türkiye'nin bir gerçeği; bunu konuşuyoruz. 

BİHLUN TAMAYLIGİL (İstanbul) - Görevden almayı düşünüyor musunuz Sayın Bakan? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Bir 

de arkadaşlar, izin verirseniz, sırası gelmişken, herhangi bir konu, hangi konu olursa olsun, hemen 
cumhuriyetimiz, onun temel nitelikleri gündeme getiriliyor. 

GÜLDAL OKUDUCU (İstanbul) - Neden acaba?! 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -

Sanki, cumhuriyet, onun temel nitelikleri, tehlike ve tehdit altındaymış gibi birtakım değerlendir
meler yapılıyor. 

GÜLDAL OKUDUCU (İstanbul) - Aynen öyle! 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Ar

kadaşlar, bakın, cumhuriyet kurulalı seksenüç yıl oldu. Hâlâ, Türkiye'de, cumhuriyetle ilgili, onun 
temel nitelikleriyle ilgili tereddütler ortaya koyarsak, birileri çıkar "ya, bu nasıl bir rejimdir ki, al-
lahaşkına, seksenüç yılda hâlâ yerleşmedi, hâlâ, millete mal olmadı" diye sorarlar. O bakımdan, 
Türkiye Cumhuriyeti ve onun temel nitelikleri, ben inanıyorum ki, milletimize mal olmuştur. Aziz 
Milletimizin ne cumhuriyetle, ne onun temel nitelikleriyle hiçbir problemi yoktur! Milletin... (AK 
Parti sıralanndan alkışlar, CHP sıralanndan gürültüler) Değerli arkadaşlar, milletin bir tek beklen
tisi vardır, İktidardan, muhalefetten bir tek beklentisi vardır: Arkadaşlar, şu memleketi doğru dürüst 
adam gibi yönetin, sizden başka bir şey istemiyoruz. Milletin başka bir beklentisi yoktur! (AK Par
ti sıralanndan alkışlar) 

GÜLDAL OKUDUCU (İstanbul) - Adam gibi yönetelim, oynamayalım!.. 
MEHMET SOYDAN (Hatay) - Hayır, memnun olmuyor musun açıklamalardan! 
GÜLDAL OKUDUCU (İstanbul) - Oluyorum, pekişsin diye söylüyorum! 
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Ar
kadaşlar, dinî hassasiyeti olan insanlar olabilir, yani, tabiî ki, vardır, ben inanıyorum ki, burada 
bulunan arkadaşlarımızın her birinin az veya çok inancı var. Ben hiç kimseyi inançsızdır, değildir 
diye ayırıma tabi tutamam; çünkü, para ile imanın kimde olduğu belli olmaz. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başbakan tuttu!.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -

Efendim, ben, Sayın Başbakanın ne söylediğini hatırlamıyorum. Yani, böyle bir ayırım yapmışsa, 
benim söylediğim gibi, kim yaparsa yapsın yanlış yapmıştır kardeşim! Yani...(CHP sıralarından 
gürültüler) 

GÜLDAL OKUDUCU (İstanbul) - Sayın Bakan, az ya da çok diye ölçüye nasıl tabi 
tutabiliyorsunuz bunu?! 

FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - Aynı derecede olabilir mi! 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -

Şimdi, bakın biz, doğru olanı, yani, olması gerekeni söyleyelim. 
FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - Aynı derecede mi sayıyorsunuz?.. 
GÜLDAL OKUDUCU (İstanbul) - Öyle bir ölçüde kimsenin bulunma hakkı yoktur! 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -

Güldal Hanım, lütfen, lütfen sakin olun. Biz, doğru olanı olması gerekeni söyleyelim. 
GÜLDAL OKUDUCU (İstanbul) - Yoktur! 
BURHAN KILIÇ (Antalya) - Nasıl bileceksin! 
GÜLDAL OKUDUCU (İstanbul) - Bilemez, kimse bilemez! 
BURHAN KILIÇ (Antalya) - O da öyle söylüyor zaten! 
BAŞKAN - Müdahale etmeyin arkadaşlar... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -

Yani, ideali söyleyelim, doğruyu söyleyelim ki, yanlışlıklar ortaya çıksın.. 
BAŞKAN - Burhan Bey, İdare Amiri olarak, özellikle, sizin görevinizi yapmanız, müdahale et

memeniz gerekir. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Ne 

Hükümetimizin ne Partimizin ne herhangi bir parti mensubumuzun ne de halkımızın, genel olarak, 
cumhuriyetle ilgili, cumhuriyet rejimiyle ilgili bir endişesi yoktur. Laiklik ilkesi, Anayasanın 2 nci 
maddesinde ifade edilirken, anayasa koyucu -gerekçeyi, ben, arkadaşlarım okumamışlarsa 
okumalarını öneririm bir tek cümledir- neden laiklik ilkesini öngörmüş Anayasada; bir tek cüm
ledir, çok da ilginçtir, şöyle der: "Hiçbir zaman dinsizlik anlamına gelmeyen laiklik ise, herkesin, 
dininde, inancında ve mezhep seçiminde özgür olması ve ibadetini özgürce yapabilmesi, dinî inan
cından dolayı hiç kimsenin diğer insanlardan farklı bir muameleye tabi tutulmamasıdır." 

TÜRKÂN MİÇOOĞULLARI (İzmir) - Saçlarının çekilmemesidir! 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -

Cümle budur. Tabiî ki, Anayasanın 24 üncü maddesiyle de birlikte değerlendirmek lazım; çünkü, 
din, toplumumuzun bir müşterek değeridir. Onun, mutlaka, partilerüstü olması gerekir ve din, hiç
bir zaman siyasete alet edilmemelidir, politikaya alet edilmemelidir. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Aslında, laiklik, devletin bir karakteridir. Bireylerin dini olacaktır, hepimizin bir inandığı dini var; 
az veya çok, kimimiz görevlerimizi yerine getiririz kimimiz getiremeyiz; ama, bir inancımız vardır 
hepimizin; CHP'li arkadaşlarımın da var, ANAP'lı arkadaşlarımın da var, AK Partili... Hepimizin 
bir inancı var. Din ve inanç, kişinin kendisiyle ilgilidir; çünkü, dinin, İslam Dininin muhatabı birey
dir, ferttir, tüzelkişiler değildir; yani, devlet değildir; çünkü, devletin dini olmaz. Devletin konumu 
nedir? Dinler karşısında tarafsız olacaksınız, her inanç sahibine eşit davranacaksınız, her inanç 
sahibi, o dinin gereklerini, yasal çerçevede yerine getirecek, getirmeye çalışacak. Biri, ona "sen niye 
öyle inanıyorsun" diyemeyecek. İşte, bunun garantisi laikliktir. 
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GÜLDAL OKUDUCU (İstanbul) - Toplumu da "inançlı Müslümanlar", "inançsızlar" diye 
ayırmayacaksınız! 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -
Gayet tabiî. Bunun da garantisi laikliktir. (AK Parti sıralarından alkışlar) O nedenle, biz AK Partisi 
olarak, cumhuriyete ve onun temel niteliklerine inanıyoruz, bunların gerekli olduğuna da 
inanıyoruz; çünkü, bunlar olmadığı takdirde, toplumda kargaşa olur; dinî inancından dolayı, mez
hep inancından dolayı millet birbirini boğazlar. O bakımdan, cumhuriyet sağlam temeller üzerine 
kurulmuştur. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Niye yeniden tarif ihtiyacı duydunuz Sayın Bakan?! 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -

Kuranlara, başta, cumhuriyeti kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, hepsine şükran
larımızı ifade ediyoruz; çok sağlam temeller üzerine kurulmuştur. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - O zaman, niye yeniden tarif ediyorsunuz?! 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - O 

bakımdan, seksenüç yıl sonra, hâlâ bunları tartışmayalım; hâlâ, siyasî nedenlerle belki puan alırız -
almayız- oy alırız diye bunları tartışmayalım. 

BİHLUN TAMAYLIGİL (İstanbul) - 23 Nisanda Sayın Meclis Başkanı tartışıyor, biz tartış
mıyoruz Sayın Bakan. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - 23 Nisanda yeniden tarifi istendi. Sayın Bakan, 23 Nisanda 
yeniden tarifi istendi. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -
Bakın, Kemal Bey, bir şey söyledim: Yanlışlıklardan hareket ederek, genelleme yapmayalım. Ben, 
ortadan, olması gerekeni söylüyorum. Herkes, benim söylediklerimden, benim söylediklerimi eleş
tirebilirsiniz de; ben düşüncelerimi huzurunuzda ifade ediyorum. 

REYHAN BALANDI (Afyonkarahisar) - Sayın Bakan, doğru söylemiyorsunuz! 
HÜSEYİN ÖZCAN (Mersin) - Meclis Başkanı tanımlama yaptı mı yapmadı mı; onu söyleyin! 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -

Herkes kendi değerlendirmesini yapar, sonuçlarını çıkarır. 
Şimdi, töre ve namus cinayetleriyle ilgili bir araştırma komisyon raporunu görüşüyoruz. 
Değerli arkadaşlarım, ülkemizde, kadına ve çocuğa karşı şiddetin ve töre cinayetlerinin önlen

mesi amacıyla, son yıllarda, özellikle Hükümetimiz döneminde birtakım adımlar atıldı. Bu adımlar 
nedir; izin verirseniz, bunları huzurunuzda ifade etmek istiyorum. Yani, işte, töre cinayetleri var, 
çocuklara karşı fena muameleler oluyor da, peki, buna karşılık, Türkiye Büyük Millet Meclisi ne 
yapıyor, Hükümet ne yapıyor veya ne yaptı; önemli olan bu sorulan sormak, eksik varsa bunları da 
tamamlamaktır; yapılması gereken budur. 

Şimdi, ne yapıldı; değerli arkadaşlarım, önce, aile içindeki şiddetin önlenmesi amacıyla 
çıkarılan 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun, kadına yönelik şiddeti önlemeye yönelik 
önemli bir koruma mekanizması ortaya koydu. Bu düzenlemeyle, ilk kez, Türkiye'de "aile içi şid
det" kavramı hukuksal metinde tanımlanmış ve aile içi şiddetin vuku bulduğu durumlarda, mağ
durun şikâyeti olmaksızın, polis ve adalet mekanizmasının harekete geçmesi sağlanmıştır. 

N. GAYE ERBATUR (Adana) - Sayın Bakanım, orada, sadece, fiziksel şiddet tanımlanıyor. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - İçiş

leri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgelerle, kanunun etkin biçimde uygulanması amaçlanmıştır. 
Söz konusu kanunda, uygulamadaki aksaklıkların giderilmesini teminen, Başbakanlık Kadının 

Statüsü Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde, ilgili kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluş
larının hukukçu temsilcileriyle çalışmalar devam etmektedir. Bu konuda ne Hükümetimizin ne Par
timizin bir geri adım atması söz konusu değildir. 
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CANAN ARITMAN (İzmir) - Altında imzanız var... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -

Anayasamızın 10 uncu maddesine, Hükümetimiz döneminde, 7 Mayıs 2004 tarihinde yapılan bir 
ekle, devlete, kadın-erkek eşitliğinin yaşama geçmesini sağlama yükümlülüğü verilmiştir. 

Başka; yine, Anayasanın 90 inci maddesinde değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklikle, temel hak 
ve özgürlüklere ilişkin uluslararası anlaşmalar ile kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi 
nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda, uluslararası anlaşma hükümlerinin esas alınacağı kayda 
geçirilmiştir. 

Ayrıca, kadına karşı şiddetin ve töre cinayetlerinin önlenmesine yönelik olarak en köklü değişik
likler -biraz önce de ifade edildi-1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren yeni Türk Ceza Kanunuy
la yapılmıştır. Bu çerçevede, töre cinayetleri, yeni Türk Ceza Kanununun 82 nci maddesinde sayılan 
kasten adam öldürme suçunun nitelikli haller kapsamına alınmış ve töre cinayetleri faillerinin yasada 
öngörülen en ağır ceza olan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması hükmü getiril
miştir. Bunlar, bizim Hükümetimiz döneminde getirildi. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

CANAN ARITMAN (İzmir) - Yalnız, töre adına öldürüp, namus adına öldürdüm diye indirim
den yararlanıyorlar. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Ay
rıca, 5257 sayılı Belediye Kanunuyla şiddete uğrayan kadınlara hizmet vermek üzere belediyeler de 
yetkili kılındı arkadaşlar. Bu kanunla, büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50 000'i geçen belediyelere 
kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açma yükümlülüğü getirildi. Böylece, şiddete uğrayan 
kadınlara verilen koruyucu ve önleyici hizmetlerin geliştirilmesi mümkün hale geldi. 

OYA ARASLI (Ankara) - TCK'nın tasan metninde töre cinayetiyle ilgili düzenleme yoktu, 
daha sonra komisyonda geldi! 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Ay
rıca, 2003 yılında yürürlüğe giren yeni İş Kanununda, işçi-işveren ilişkilerinde cinsiyet ayırımcılığı 
yapılmaması temeline dayalı hükümlere yer verilmekte ve işyerinde işveren veya işçiler tarafından 
cinsel tacizin uygulanması da cezalandırılmaktadır. 

N. GAYE ERBATUR (Adana) - Sayın Bakan, Türk Ceza Kanunu sizin Hükümetinizden gel
diğinde bunların hiçbiri yoktu; bunlar, komisyonda Cumhuriyet Halk Partisinin direnmesiyle geldi. 
Cumhuriyet Halk Partisi, töre cinayetleriyle ilgili, komisyonda önerge verdi, sizin Hükümetinizden 
gelmedi Sayın Bakan; lütfen bunu beyan edin. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -
Şimdi, bakın, CHP'li arkadaşlarımız, saygıdeğer hanımefendiler burada konuşurken, ben, yerimden 
sabırla sizleri dinledim. 

N. GAYE ERBATUR (Adana) - Ama bunu beyan edin! 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Hiç 

söz atmadım, hiçbir sataşmada bulunmadım; aynı anlayışı sizden de beklemek hakkım değil mi?! 
(AK Parti sıralarından alkışlar) 

N. GAYE ERBATUR (Adana) - Bunu beyan edin; komisyonda biz önerge verdik. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Ay

nı anlayışı sizden de beklemek hakkım değil mi?! 
OYA ARASLI (Ankara) - Hükümetten gelen metinde töre cinayetleriyle ilgili bir hüküm yoktu! 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -

Değerli arkadaşlar, ülkemizin kadına yönelik şiddetle mücadele konusundaki kararlılığının bir gös
tergesi olan, Türkiye ve İngiltere tarafından hazırlanan -başka bir hareketten bahsediyorum, başka 
bir adımdan bahsediyorum- "Namus Adına Kadınlara Yönelik Suçların Önlenmesi Doğrultusunda 
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Çalışmak" başlıklı karar tasansı -Türkiye ile İngiltere, birlikte hazırladık- Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu Üçüncü Komitesine 2004 yılında sunulmuş ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca onay
lanmıştır. Ulusal birtakım adımlar attığımız gibi uluslararası adımların atılmasına da vesile oldu 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Hükümeti. 

N. GAYE ERBATUR (Adana) - Ama 82 nci maddede namusla alakalı bir şey yok Sayın 
Bakan; uluslararasında var; ama, bizim kendi kanunumuzda yok. Lütfen!.. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) -
Değerli arkadaşlar, yasal alanda yapılan düzenlemelerin yanı sıra uygulamaya yönelik çalışmalar da 
artarak sürdürülmektedir. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından, Avrupa Birliği katılım ön
cesi 2005 yılı malî programlama çerçevesinde sunulan ve kabul edilen, Toplumsal Cinsiyet Eşit
liğinin Yaygınlaştırılması Projesinin bir bileşeni olarak "Kadına Yönelik Yile İçi Şiddetle 
Mücadele" başlığı altında, geniş kapsamlı bir alan araştırması yapılacaktır. Şiddetin sebep ve sonuç
larının niteliksel ve niceliksel olarak tespit edilmesini amaçlayan araştırma, ülkemizde, bu alandaki 
araştırma ve veri noksanlığını giderecektir; bu çalışma, büyük bir hızla devam etmektedir. Aynı 
zamanda, toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaygınlaştırılmasında erkeklerin bilinçlendirilmesi çalış
maları da, yine, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından başlatılmıştır. Yerel yönetimlerin 
vatandaşa doğrudan hizmet verme olanağı dikkate alınarak, eğitim, danışmanlık ve rehberlik hiz
metleri sunacak kadın, aile ve danışma hizmet merkezlerinin tüm il ve ilçelerimizde açılmasına iliş
kin, kadından sorumlu Devlet Bakanlığımız ciddî girişimlerde bulunmaktadır. Yerel 
yöneticilerimizin bu konuya gösterecekleri hassasiyet, toplumumuzdaki kadın-erkek eşitliği 
konusundaki zihinsel dönüşüm çabalarına önemli katkılar sağlayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bütün bu çabalara rağmen, gerek yasal gerekse uygulamadan kaynak
lanan aksaklıkların ve eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmalarımızda, bizlere, önümüzdeki 
süreçte yol gösterecek olan Komisyon raporunu, Hükümet olarak ve Bakanlık olarak ciddiye 
alıyoruz. Bu raporda, kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet ile töre ve namus cinayetlerinin önlen
mesine yönelik çözüm önerileri ve ilgili kurumlara düşen görevler net bir şekilde belirlenmiştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Toparlayalım Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Bu 

öneriler, başlıklar itibariyle şunlardır; hatırlatmak için söylüyorum: Koruyucu ve önleyici tedbirler, 
hizmet kurumları, eğitim, sağlık, hukuk, kurumsal hizmetler, medya, bu başlıklardır. Bu başlıkların 
altının doldurulması gerekmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, yapılan tüm konuşmalar göstermiştir ki, raporda da açıkça vurgulanmış
tır ki, kadınlarımızın, bütün hak, fırsat ve imkânlardan eşit bireyler olarak yararlanabilmeleri için, 
kadınlarımızı toplumsal yaşamdan dışlayan anlayış ve uygulamaların sona erdirilmesi; ekonomik, 
sosyal, siyasal ve kültürel alanlardaki konumlarının güçlendirilmesi ve statülerinin yükseltilmesi 
kaçınılmazdır. 

Kadın ve aileden sorumlu Bakanlığımız ve Hükümetimiz, bu alanda, biraz önce saydığım çalış
malara ilave olarak, bu rapordaki önerileri de dikkate alarak yeni çalışmalar yapacak ve bu alandaki 
çalışmalarına büyük bir hızla devam edecektir. Bu, Türkiye'nin bir sorunudur. Türkiye'nin her 
sorunu bizim de bir sorunumuzdur. Bu sorunları çözmek vazifemizdir. Gayretle ve azimle yolumuza 
devam edeceğiz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - İki saati geçti, durmadan çalıştık. 
Birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 21.08 
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ALTINCI OTURUM 
Açılma Saati: 21.20 

BAŞKAN: Başkanveküi Ali DİNÇER 
KÂTİP ÜYELER: Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale), Harun TÜFEKÇİ (Konya) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 110 uncu Birleşiminin Al
tıncı Oturumunu açıyorum. 

Töre ve namus cinayetleri ile kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet konusundaki Meclis Araş
tırması Komisyonu raporu üzerindeki genel görüşmeye kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

5.- Ankara Milletvekili Oya Ar aslı ve 23 milletvekili, Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur ve 68 
milletvekili, Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin ve 46 milletvekili, İzmir Milletvekili Canan Arıt
man ve 28 milletvekili ile İstanbul Milletvekili Güldal Okuducu ve 27 milletvekilinin, töre ve namus 
cinayetleri ile kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri ve Meclis Araş
tırması Komisyonu Raporu (10/148, 182, 187, 284, 285) (S.Sayısı: 1140) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Şimdi, söz sırası, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, Yozgat Milletvekili Sayın Bekir 

Bozdağ'da. 
Buyurun Sayın Bozdağ. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz 20 dakika. 
AK PARTİ GRUBU ADINA BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; töre ve namus cinayetleri ile kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu raporu 
üzerinde, AK Parti Grubunun görüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum; bu vesileyle 
Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; birkaç saattir çok ciddî bir konuyu müzakere ediyoruz. 
Konuşmacıları dinledim. Burada, konunun ehemmiyetine binaen, çok güzel konuşmalar, esas 
konunun özüyle, sorunların tespiti ve çözümüyle alakalı konuşmalar beklerdim ki, buradan çıkacak 
rapor ve bunun gereklerini icra edecek hükümet ve ilgili kurumlar, bundan daha fazla istifade etsin
ler. Ne yazıktır ki, üzüntüyle ifade etmek istiyorum; konuşmacılar, burada sadece siyaset yaptılar, 
konunun özüne girmediler. Müsaade ederseniz, ben, siyaset yapmadan, işin özüyle ilgili konuşmak 
istiyorum. 

Kadına karşı şiddet, çocuğa karşı şiddet, ilkel ve cehalet dolu, cahiliye anlayışlarının doğur
duğu töre cinayetlerine dair fotoğraf ve haberler, gün geçmiyor ki, televizyonlarımızda, 
gazetelerimizde yer almasın. Bu haberlerin, bu fotoğrafların hepimizi derinden yaraladığı, derinden 
üzüntüye sevk ettiği tartışmasızdır. Bunun da ötesinde, Türkiyemiz ve insanlarımız hakkında, bu il
kel anlayışların vahşet dolu sonuçlarına dair görüntülerin ve bulguların varlığı nedeniyle dünya 
kamuoyu tarafından farklı değerlendirmelere tabi tutulmakta ve hak etmediği ithamlarla karşı kar
şıya kalmaktadır. Bu nedenle, Meclisimizin oluşturduğu bu Araştırma Komisyonu tarihî bir fonk
siyon ifa etmiştir. Ben, bu vesileyle, daha sözümün başında, Komisyonda çalışan milletvekili ar
kadaşlarıma, Komisyona büyük emek veren, hakikaten, bütün mesailerini harcayarak, çalışarak bu 
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işin mutfağında çalışan uzmanlara, bunun da ötesinde, kadın örgütlerinin gönüllü, fedakâr, cefakâr 
çalışanlarına, hiçbir beklentisi olmaksızın oradan oraya bu sorunların çözümü için koşanlara ve 
Komisyonda da bizlere değerli katkı veren kadın örgütlerinin değerli temsilcilerine ve akademis
yenlerimize ayrı ayn teşekkürleri ve şükranları, AK Parti Grubu adına, iletmek istiyorum, minnet
lerimizi ifade etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; peki, şiddetin veya töre cinayetlerinin Komisyonun çalış
maları süreci içerisinde tespit ettiği nedenleri nedir; onlara bir baktığımızda, nedenleri doğru tespit 
edebildiğimizi gördüğümüzde, bu nedenleri ortadan kaldırarak, hastalığın, sorunun çözümü nok
tasında önemli ve doğru adımlar atma imkânımız vardır. Nasıl ki, bir doktor hastayı muayene eder
ken doğru teşhisi koyduğu zaman, ilaçları doğru verdiği zaman onun iyileşmesine yardımcı olursa, 
Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar da doğru tespitler, doğru tedavi ve çözümleri beraberinde 
getirecektir. 

Müsaadenizle, bütün tespitleri belki değil; ama, bunların bir kısmını sizlerle paylaşmak is
tiyorum. Bunun sebepleri nedir; birincisi, şiddetin en önemli ve en temel sebeplerinden bir tanesi 
ayırımcılıktır. Bizim, toplumumuzun gerçekleriyle yüz yüze gelmemiz, bunları konuşmamız bizi 
küçültmez, bunların varlığını kabul etmemiz bizi herhangi bir noksanlığa sevk etmez, aksine bunun 
çözümüne katkı sağlar. Maalesef, şiddeti körükleyen nedenlerden bir tanesi bu ayırımcılıktır ve bu 
ayırımcılığın erkek ve kadın bakış açılarına ve birtakım toplumsal yapılara yansımış olmasıdır. 

Bir diğer önemli nedeni; toplumsal kabuller, toplumsal anlayış ve toplumsal bakış açılarımız da 
şiddetin doğmasına, töre ve namus saikıyla işlenen cinayetlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

Bakın, insanlarımız şiddete maruz kaldığı zaman, aile içi bir problem veya başka nedenlerle 
şiddetin mağduru olduğu zaman, etrafından, komşuların, eğer, döven koca ise "koçandır, döver de 
sever de..." Canına tak etti, kadın veya çocuk, annesini, babasını veya eşini şikâyet için karakola 
gittiğinde karakolda da aynı şeyle karşılaşıyor "bu, aile içi bir meseledir, neden buraya getirdiniz, 
kendi aranızda halletseniz daha iyi olmaz mıydı" deniyor ve "koçandır", "babandır", "annendir" der
ken bu bakış anlayışı, bu kabul oraya yansıyor. Çocuğumuzu okula verirken, ana-baba olarak 
hepimiz teslim ederken "eti senin, kemiği benim" anlayışıyla teslim ediyoruz ve daha peşin peşin 
ciğerparelerimize şiddetin uygulanmasını kabul ettiğimizi deklare ediyoruz: "Ne yaparsan yap, et
lerini tüket, kemikleri bana yeter." Bu, bizim toplumumuzun gerçeği. Hatta, kızlarımız gelin olur
ken başka bir anlayış "işte, bu evden beyaz gelinlikle çıkıyorsun, geriye gelirsen ancak kefenle 
gelirsin" ve baba ocağını evladına kapayan bir anlayış. Şimdi, kocası haksız, zalim ve çocuğa, çok 
kötü -kızma, evladına- çok gayriahlakî, vahşi, insanlıkdışı muamele yapıyor; ama, o evlat, 
babasının, anasının kapılarının kendisine kapalı olduğunu görünce, geri dönme noktasında veyahut 
da orada tavır koyma noktasında zayıf kalıyor ve şiddeti sindirmeye, kabullenmeye kendisini alış
tırmaya başlıyor. Önemli nedenlerden bir tanesi de bu. 

Bir diğer şey; yetişme tarzı da şiddeti doğuran nedenlerden bir tanesi. Bizim, doğumdan önce 
başlayan ve okul hayatımız boyunca devam eden, sonra iş hayatımız boyunca devam eden hayat 
hikâyemizde, bizim ülkemizde şiddetin ve töre cinayetlerinin doğmasına neden oluyor. Bakın, daha 
çocuk gözünü açar açmaz babasının annesini dövdüğünü veya eşlerin birbirine karşılıklı manevî 
şiddet uyguladığını, psikolojik şiddet uyguladığını görüyor, beşikte seyrediyor onları. Sonra 
yürüyünce kendisi de ufak ufak sopa yemeye başlıyor. Sonra kardeşlerinin hem annesi hem babası 
tarafından dövüldüğünü görüyor. O zaman, rol model olarak diyor ki, demek ki anne olmak çocuğu 
dövmektir, anne olmak ara sıra kardeşleri dövmektir, baba olmak kadını dövmektir, anayı dövmek
tir. Böyle bir kafaya mıknatıs gibi yerleşen bir yapı. Okula gidiyor, öğretmene, demin anlattığım, 
teslim edilen anlayış, öğretmen dövüyor, baba-anne bu noktada, okul yönetimi, ilgililer bu noktada 
yine kayıtsız. Askere gidiyor, orada da adam olsun diye dövüyorlar. Dikkat edin, hayatının bir 
aşamasında, anne ve baba olana kadar her aşamasında dövüle dövüle büyüyen, dövülmeyi, sopa 
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yemeyi, şiddet uygulamayı içselleştiren bir anlayış ve daha korkuncu, daha ilginci, bizim kanun
larımızda, maalesef, tedip hakkının içinde birtakım yorumlamalarla bu şiddet âdeta ana ve babaya 
hak gibi görülüp yorumlanan bir anlayış ve bu anlayışın yetiştirdiği çocuklar âna olduğunda, baba 
olduğunda, öğretmen olduğunda, din görevlisi olduğunda, başka göreve geldiğinde, gördüklerinden 
geri kalmıyor, onları etrafında uygulamaya geçiyor. 

Bir başka neden; -detaya girmiyorum- Soruna tek taraflı bakış da şiddeti doğurmaktadır. 
Konuşmacıları, bu konuda çalışanları dinlediğiniz zaman, şiddetin tek müsebbibi erkekmiş gibi bir 
algılama, bir itham var. Şiddetin ve töre cinayetlerinin muhatabı da, mağduru da hem erkektir hem 
kadındır. Bu sorun, erkeğin de, kadının da müşterek sorunudur. Mağduru da iki taraftır, uygulayanı 
da yine iki taraftır. Komisyonda konuşan değerli akademisyenlerden bir tanesi "töre cinayetlerinin 
belki tetikçileri erkeklerdir; ama, azmettiricileri kadınlardır, halalardır, teyzelerdir, kayınvalideler
dir" demişti. Herkesin bu işte parmağı var, herkesin bu işte eli var, herkesin bu işte ortak sorum
luluğu var. Biz, sorumluluğumuzu ortak kabul etmek zorundayız. 

Bir başka konu; bütün toplumda yaşanan eşitsiz ilişkilerin varlığı da şiddeti ve töre cinayet
lerini doğuran etkenlerden bir tanesidir. Ekonomik açıdan eşitsizlik, eğitim açısından eşitsizlik, 
statü açısından eşitsizlik, aile yapısı açısından eşitsizlik, aklınıza ne kadar eşitsizlik gelirse gelsin, 
bunların hepsinde zayıf olan kadındır, çocuktur ve güçlü olan erkektir. Biz, toplum olarak, ülke 
olarak, bu eşitsizlikleri görmezlikten gelemeyiz. 

Öte yandan, yasalarımızda şiddeti himaye eden; belli şartlarda şiddet uygulayanların cezaların
da indirim gören düzenlemeler yok mu; var, vardı. Örneğin, namus saikıyla, kendinin ve ailesinin 
namus ve şerefini koruma düşüncesiyle çocuğunu öldüren anneye ceza indirimi, başka birtakım 
nedenlerle öldürenlere ceza indirimi ve başka nedenlerle bizim yasalarımızda da... Örneğin, 
tecavüzcüsüyle kadın, tecavüze uğrayan mağdur evlendiği zaman, davanın ve cezanın ertelenmesini 
öngören düzenlemeler, bunlar, bu anlayışları himaye eden düzenlemelerdi. O zaman, siz, kanun
larınızda da bu varken, bunu nasıl kaldıracaksınız?! 

Bir başka şey, bir başka neden, devlet organlarının uygulamaları ve yaşanan olaylara yaklaşım
ları da şiddetin büyümesine, gelişmesine yol açıyor. 

Bakın, Ailenin Korunması Hakkındaki Kanun yürürlüğe girmiş, aile içi şiddet hukukumuzda 
kabul edilmiş; ama, eşinden şiddet gören kadın karakola gittiği zaman "ne var bunda, kocan döver 
de sever de" deyip gönderiyor, aile içi diye barıştırmaya çalışıyor, olayın doğru nitelendirmesini de 
yapmıyor. Onun için, bizim, bugün, istatistikî verilerimiz bu konuda yok, hepsi yanlış. Mahkeme 
nitelendirmeyi bu noktada farklı yapıyor; çünkü, evraklar farklı hazırlandığı için, delile göre karar 
verdiğinden yanlışlık oraya doğru gidiyor. Karakolda yanlış nitelendirme, yanlış muamele, başka 
yerlerde de yanlışlıkları doğuruyor. Bugün, ülkemizde, hakikaten, şiddete maruz kalan kaç kişi var, 
töre cinayetine kurban giden kaç kişi var, belli değil. 

Ben bir tane örnek vereceğim, Trabzon'da gördüğümüz; bir bayan: "Eşim içer içer, gelir, döver
di. Karakola gittim, barıştırdı, gönderdi. Bir başka zaman gene dövdü, 3 gün yattım, sonra kalktım 
gene gittim, gene beni kocama teslim ettiler, bir daha dövdü ve en sonunda canıma tak etti, eşimi 
öldürdüm..." Şu anda cezaevinde yatıyor. Bunun cinayet işlemesinde kimlerin sorumluluğu var; 
hepimizin ortak sorumluluğu vardır bu cinayette. Onun için, uygulamalar, artık, şu ne der, bu ne der, 
aile mahremiyeti falan demeksizin, eğer bir şiddet olayı karakola, mahkemeye yansıyacak noktaya 
gelmişse, onun artık üzerinin örtülmemesi, açılması ve gereğinin yapılması, hem devletin hem onun 
kanunlarını uygulayanların vazifesidir. 

Bir başka konu; ahlak anlayışının bozulması. 
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Bir başka sebep; İslam Dininin sevgiye dayalı anlayışlarının doğru, özüne, ruhuna uygun bir 
biçimde anlatılıp, öğretilememesi. Burada da konuşuldu; âdeta, şiddetin, töre cinayetlerinin şeyi İslam-
mış gibi bir intiba uyandı. Değil. Bunun özünü, doğrusunu öğretmek bu devletin, bu ülkenin görevidir. 
Hiç kimse yanlışına mesnet Kur'an'ı, hiç kimse yanlışına mesnet hadisi ve İslamı gösteremez, göster
memelidir. (AK Parti sıralarından alkışlar) Bunun da önüne geçmek bizim vazifemizdir. 

Bütün bu nedenler, tek tek ben şiddet dedim, ama, bilesiniz ki, aynı zamanda töre cinayetlerinin 
de nedenleri. Pek çok şeyler de var, başka nedenler de var, onları geçiyorum. 

Peki, çözüm ne derseniz; çözüm: 
1- İlk yapılması gereken şey, sorunun kabulü lazımdır. Ortada sorunun varlığı kabul edilmez

se çözüm de aranmaz. Bizim ülkemizde böyle bir sorun vardır, ailede yaşanmaktadır. Hatta, sorunu 
kabul ederken de bir bölgeye hapsetmemek lazım. Türkiye'nin doğusunda, batısında, güneyinde, 
kuzeyinde, Çankayasında, taşrasında, her yerinde bu sorun var, her yerinde var. Biz, bu sorunu doğ
ru göreceğiz. Sadece bir yerlere hapsettiğimiz zaman, sorunun doğru bir şekilde yansımasını temin 
edemeyiz. 

Peki, burada ilk görev kime düşüyor; bakın, burada ilk görev, çok açık söylüyorum, öncelikle 
kadına düşüyor; hem ayırımcılığı önlemek hem şiddeti önlemek anaya, bacıya, kardeşe, kadına -
sıfatı ne olursa olsun- düşüyor. 

Bakın, daha çocuk ana rahminde -ana rahminde şimdi belli oluyor ultrasonla- erkek olduğu bel
li olduğu zaman kadının sevmesi başka, doğduktan sonra beşiğe koyması başka... efendim onu sar
ması başka, ona ilgisi başka, kız çocuğuna ilgisi başka... Bakın... 

TÜRKÂN MİÇOOĞULLARI (İzmir) - Onun sorumlusu kadın değil, onun sorumlusu erkek. 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Bir şey demiyorum... 
TÜRKÂN MİÇOOĞULLARI (İzmir) - Erkeğin talebi onun sorumlusu. 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Benim söylediğim şeyi söylüyorum. Ben, sorumlusu şu falan 

demiyorum. Bizde böyle bir anlayış var mı yok mu?! 
ÖZLEM ÇERÇİOĞLU (Aydın) - Erkeklerde var. 
TÜRKÂN MİÇOOĞULLARI (İzmir) - Aksi takdirde boşuyor kadını. 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Var, erkekte de var. Aynısını diyorum. Ben... Bakın, bir şey söy

lüyorum: Erkekte de var bu anlayış. Önce, bunu, biz, kendimiz içimizde, çocuklarımızı yetiştirirken, 
ayırımcı düşünceyi kafasından silerek, şiddeti hayatımızda, evimizin içinde barındırmayarak, eşimiz
le, etrafımızla, aile bireylerimizle, komşularımızla olan ilişkilerde bunu uygulayarak... 

Ben bir başka şey daha söyleyeceğim; bu, kabulde bir eksiklik: STK'ların Ankara, İstanbul gibi 
metropolde olan çalışmalarını demiyorum; ama, biz taşraya gittiğimizde, buradaki STK'ların 
şubelerinin temsilcileri, toplantı yaptığımızda -Komisyon arkadaşlarımız şahittir- "bizim burada 
töre cinayeti yoktur, kesinlikle yok efendim, öyle bir şey yok... "Amacı, töre cinayetleriyle 
mücadele etmek." Bizim burada şiddet olayları da olmaz, o da yoktur..." Gidiyoruz cezaevine, 28 
tane töre cinayetinden yatan var. Şimdi, mücadele edenler, şehrini korumak için, ilinin adı lekelen
mesin diye böylesi bir korumacı anlayışla yaklaşırsa, bu işin mücadelecileri bile merkezdeki kabulü 
taşraya yayamamışsa, o zaman, bizim bu sorunun altından kalkmamız da zor olur. 

Bir başka önemli çözüm: Evvela, ayıbın, öncelikle ve ivedilikle tersine döndürülmesi lazımdır. 
Maalesef, toplumumuzun bir kısmı tarafından asıl ayıplanan, toplumun geleneksel kabulünün dışına 
çıkan kadını veya erkeği cezalandırmayan, öldürmeyen bireydir. Biz bunu tersine çevirmediğimiz 
zaman, bunu yapan birey dışlanmadığı zaman, bunu yapmayan övülüp baş tacı edilmediği zaman, 
kahvede, evde, işyerinde, her yerde kabul görür bir ortamı oluşturmadığımız zaman, ayıplanan şey 
farklı olduğu sürece bunu bizim değiştirme şansımız yok. 
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Bunun yolu ne? Bunun yolu; 
1- Önce, ana-baba, bunu, televizyona, habere, okula,,eğitime her giderken, örneklere, yaşanan

lara bakarak, ayıplayacağı veya kınayacağı, tasvip edeceği şeye dikkat edecek. 
2- Okullarımızda, kitaplarda var olan, şiddeti özendiren birtakım bölümlerin, parçaların, şiir

lerin, hikâyelerin tek tek tespit edilip çıkarılması, öğretmenlerin okulda, hocaların camide, müf
tülerin vaaz kürsülerinde, üniversitelerde hocaların bakışlarına, anlatışlarına, yorumlayışlarına, 
değer verişlerine, tasviplerine, onaylarına veya onaylamamazlıklarına bunu mutlaka ama mutlaka 
yansıtmamız lazım ki, ayıp tersine dönsün. 

Siz, kardeşini öldüren bir vahşiyi ne iyi yaptın diye ödüllendirirseniz, öldürmeyeni yerin dibine 
sokarsanız, bu namusunu temizledi, bu aile şerefini kurtardı diye ona erkek muamelesi yapıp, vah
şi muamelesi yapmazsanız, bu ayıp bu ülkede tersine dönmez; mümkün değil! (Alkışlar) 

CANAN ARITMAN (İzmir) - Bravo. 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Bakın, televizyonları seyredin, dizilere bakın. Dizilerin 

içerisinde şiddet öneriliyor mu... Seyrettiniz, herkes Polat oldu çıktı; vuran, kıran, öldüren... Bir baş
ka yerden bakıyorsun, rol modeller katiller, rol modeller şiddet uygulayanlar, rol modeller töre 
cinayeti işleyenler. 

GÜLDAL OKUDUCU (İstanbul) - Sorumlusu kim? 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - O zaman, biz bu ayıbı nasıl temizleyeceğiz? 
TÜRKAN MİÇOOĞULLARI (İzmir) - Biz iktidara geleceğiz, gereğini yapacağız. 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Onun için, basma da önemli görev düşüyor burada, televizyon

lara da önemli görev düşüyor burada, herkese önemli görev düşüyor. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Toparlayalım lütfen. 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Sayın Başkanım, müsaade buyurursanız, toparlayacağım. 
Bu noktada, herkes, âdeta, töre cinayetleriyle veya şiddetle mücadelede asıl görevli kendiymiş 

gibi sorumluluk bilinciyle hareket etmek zorundadır. Bizim onlara bir şey dememize gerek kalmak
sızın, televizyon yöneticileri, program yapımcıları, gazete yöneticileri, yazanları, çizenleri, 
muhabirleri, bu konudaki muhatap olan herkes, kimse demeden, durumdan vazife çıkarmak suretiy
le, gereğini yapmakla mükellef olmalıdır. 

Bir başka şey: İslam Dininin, töre cinayetlerine ve şiddete karşı bakışı, duruşu, anlayışı, dos
doğru, ehil eller tarafından, Diyanet İşleri Başkanlığı, ilahiyat fakültelerinin yetiştirdiği değerli 
bilim adamları tarafından, ehliyetli ellerle anlatılmalı. Burada konuşan birtakım konuşmacılar, İs-
lamın özündeki güzelliklerin neler olduğunu belki tam bilemediklerinden, belki tam bilemediğimiz
den, ne yapıyoruz; hiç farkına varmadan... 

GÜLDAL OKUDUCU (İstanbul) - Kendin için söyle! 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - ...suçlanmaması gereken, mesnet ve kaynak gösterilmemesi 

gereken bir anlayışı, inanışı kaynak gösteririz. Yapılan yanlışın biri de budur. İslam, bunun kaynağı 
değildir, bunu doğuran değildir, bunun karşısında olandır. 

BİHLUN TAMAYLIGİL (İstanbul) - Öyle bir iddia yok ki. 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Düşünün ki, bir din, cenneti anaların ayakları altına getirip 

seriyor, sen ona "şiddeti sen getiriyorsun, doğuruyorsun" diyor... 
Düşünün ki, bir din "kim ki üç tane kız çocuğu yetiştirir, bunu topluma kazandırır, belli bir nok

taya getirirse, Allah onunla cennet arasındaki bütün perdeleri kaldırır" diyor; siz, onu, kalkıyor
sunuz, farklı noktaya oturtuyorsunuz. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
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GÜLDAL OKUDUCU (İstanbul) - Bir dakika... Bir dakika... Hiç kimse bunun kaynağının 
din olduğunu söylemiyor; bunun kaynağı dini kullananlardır. Bunu ayırmak lazım. 

CANAN ARITMAN (İzmir) - Hiçbirimiz böyle bir şey söylemedik. 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Haksızlıkların, yanlışlıkların müsnedi yanlış; bunu düzeltmek 

lazım. 
Bir başka şey... 
BAŞKAN - Bekir Bey, bir dakika... 
Bu söylediğiniz şekilde, İslamı neden olarak gösteren arkadaş olmadı; olmaz da. 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Hayır, hayır... Ben, genel anlamda konuşuyorum. Bu konuda 

değerlendirmede... 
GÜLDAL OKUDUCU (İstanbul) - "Buradaki konuşmacılar" diyerek genel anlamda konuşma 

olmaz! 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Bakın, Komisyonda Diyanet İşleri Başkanlığının temsilcisi 

vardı, bir tane STK örgütü, İstanbul toplantısında "Diyanetin burada ne işi var" dedi. Böyle bir top
lantıda, esas kilit noktada duranı burada istemiyor. Ben, o manada değerlendirdim. Arkadaşlarımı 
tenzih ediyorum. 

İkincisi; sorunların istatistikî verilerini doğru tespit etmemiz lazım. Bunun için çalışma yap
mak zorundayız. 

Bir başka nokta; devlet kurumlan kanunların kendilerine verdiği yetkileri doğru biçimde kul
lanmaktan asla çekinmemelidir ve bunu kullanmalıdır. Karakolda kolluk güçlerimiz veyahut da ad
liyelerde mahkemelerimiz, başka yerlerde başka bu sorunlarla mücadele eden kamu görev
lilerimizin hepsi nitelendirmeleri dosdoğru yapmalı. 

BAŞKAN - Toparlayalım... 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Sorunu doğru tespit edip üzerine gitmeli ve bütün bunlar yapıl

dığında toplumsal zihniyet değişimi olacak ve bu sorunların önüne geçilmiş olacaktır, faydalı nok
talara gidilecektir. 

Ben, burada, birkaç hususun da, Sayın Başkanım, müsaade ederseniz, altını çizmek istiyorum. 
BAŞKAN-Lütfen... 
BİHLUN TAMAYLIGİL (İstanbul) - Süre doldu. 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Zira, burada, değerli konuşmacılar söylerken bazı noktalarda 

eleştiriler de getirdiler. Sayın Bakanımız cevap verdi; değerli, saygıdeğer hocam, büyüğüm "burada 
siyasî irade yoktur, eksiktir" dedi konuşmasının başında. Ben, şunu açıkyüreklilikle -burada 
bulunan bütün arkadaşlarım da biliyorlar- ifade ediyorum: Atatürk'ten sonra, cumhuriyet dönemin
de en güçlü siyasî iradeyi bu Meclis ve bu Hükümet koymuştur. (AK Parti sıralarından alkışlar; 
CHP sıralarından gürültüler) 

Bakın, çok net... 
GÜLDAL OKUDUCU (İstanbul) - Atatürk'ün cumhuriyetini sabote etme adına siyasî irade 

koydunuz; doğru, çok doğru! 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Bakın, bir şey söylüyorum, bir şey söylüyorum. 
BAŞKAN - Lütfen, dinleyelim. 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Sadece, şiir gibi konuşmak yetmiyor. Konuş, konuş, konuş; ic

raat yok. 
GÜLDAL OKUDUCU (İstanbul) - İcraat sizin sorumluluğunuzda. 
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REYHAN BALANDI (Afyonkarahisar) - Haremlik selamlık diye ayırmak mı icraat?! 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - AK Partinin yaptıklarının bir kısmını Sayın Bakan anlattı. 

Bakın, TCK'da, devrim denilen o nitelikleri müştereken yaptık. Hepsinin altında bizim imzamız 
vardır. Sizin de vardır. Ben yadsımıyorum, doğrudur. Bunu paylaşıyorum; ama, bu İktidar getirdi 
bunu buraya. 

Bakın, aile mahkemeleri, ailenin korunması hakkındaki kanun çıktı, mahkemelerini bu Meclis 
kurdu, bu Hükümet kurdu. Öte yandan, çocuklara şiddet diyoruz, çocuklara koruma kanunu bu 
dönemde çıktı. Öte yandan, kadının statüsüyle ilgili kanun, öte yandan, başka, kadınlarla ilgili daha 
teşkilat kanunu bile seksen senedir yoktu, bu Meclis çıkardı. 

BAŞKAN - Toparlayalım lütfen. 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - ...bir sürü şey çıkardı ve siyasî irade tamdı. Öte yandan, bakın 

-Canan Hanım söyledi; şikâyete bağlıydı, değildi noktası- aile içi şiddetin resen takibi de, Ceza 
Kanununa bu Meclis tarafından konuldu. Tasarıda bir madde var idi. O maddeyi, biz, alt komisyon
da tamamen çıkardık. Resen takip noktasına gelmiştir. 

BAŞKAN - Bekir Bey, toparlayın lütfen. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Kim düzeltti, kim? Şikâyete bağlıyı biz kaldırdık. Yapma, tah

rif etme. Şikâyete bağlı olmasını kim istedi? Yapmayın ya! 
BAŞKAN - Toparlayın lütfen Bekir Bey. 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Hayır, bakın, onu koyan biziz. Tasarıya nasıl girdiğini bil

miyorum; ama, onu geri çıkaran yine biz olduk ve şimdi resen takibe tabi bir husus haline geldi. 
Bakın, daha önce, -çok ilginç- tecavüze uğradığı zaman bir kadın, tecavüzcüye durumu müsait 

değilse avukat veriyordu, mağdureye avukat yoktu. Mağdura avukatı da biz getirip koyduk. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Tecavüzcüyle evlensin diyen biz miydik?! 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Onu da biz kaldırdık, onu da bu Mecliste biz kaldırdık. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Hayır, hayır! 
BİHLUN TAMAYLIGİL (İstanbul) - "Tecavüzcüsüyle evlensin" diyen kimdi?! 
BAŞKAN - Müdahale etmeyelim. 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Hayır, TCK'da diye... Geç oradan geç... O kanunu ben alt 

komisyonda çalıştım. 
BAŞKAN - Lütfen, toparlayalım. Lütfen, müdahale etmeyelim ve toparlayalım. 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Ben biliyorum ne olduğunu. Bakın... 
GÜLDAL OKUDUCU (İstanbul) - Sayın Başkan, biraz evvel konuşan milletvekiline mikrofon 

kapatmıştınız. 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Sayın Başkanım, bir hususun altını çizip, ondan sonra huzur

larınızdan ayrılmak istiyorum. O da şudur: Namus saikıyla ifadesi neden TCK'ya girmedi veya 
komisyonda bu konuda birtakım öneriler oldu, neden değerlendirilmedi şeklinde... 

BAŞKAN - Vaktiniz doldu; lütfen, toparlayalım. 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Sayın Başkanım, ben o zaman sabrınızı fazla taşırmak is

temiyorum. 
BAŞKAN - Estağfurullah... 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - ...ama, benden önceki arkadaşlarımıza gösterdiğiniz hoşgörüyü 

bana göstermediğinizi de buradan paylaşmak istiyorum. (CHP sıralarından gürültüler) 
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BİHLUN TAMAYLIGİL (İstanbul) -İki katını size gösterdiler. 
GÜLDAL OKUDUCU (İstanbul) - Teessüfler... teessüfler... 
BAŞKAN - Yok, yok, hayır, hayır... 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu komisyon raporunun 

hayırlı olmasını, bu kanayan yaranın dinmesine katkı sağlamasını diliyor, hepinizi saygıyla selam
lıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Bekir Bey, biz, elbette, burada, Divan olarak hanımlara pozitif ayırımcılık yaptık; 

ama, size de 8 dakika fazla oldu. 
Biz, aslında, Divan olarak, süreye uyma konusunda uyarı yaparken sıkılıyoruz, canımız 

sıkılıyor, ama, Avrupa Birliğine üye olma durumunda olan bir ülkeyiz; belki, bazı arkadaşlarımız 
yarın Avrupa Parlamentosunda görev yapacaklar. Orada sürelerin aşılması mümkün değil. Şimdiden 
alışmakta yarar var. Onun için sık sık uyarıyoruz; kusura bakmayın. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Anadol. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Bir sataşma olduğu yolunda bir talebim yok. Yalnız, tutanak

lara geçmesi için bir cümle arz edeceğim. 
BAŞKAN - Buyurun. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Konuşmacı, Cumhuriyet Halk Partili hatipleri kas

tederek, "konuşmacılar" diyerek birkaç kez, sanki aile içi şiddetin ve töre cinayetlerinin nedeni İs
lam Diniymiş, bunu savunmuşlar gibi bir izlenim yaratıldı. Bunu tümüyle reddediyoruz. (AK Parti 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Bir dakika arkadaşlar... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Hiçbir konuşmacı, böyle bir kasıtla, böyle bir ifadede bulun

madı. Tutanaklara geçmesi için arz ediyorum. 
BAŞKAN - Ben de aynı konuda uyanda bulundum, uyanda bulundum aynı konuda ve bir düzelt

me yaptım. Bekir Bey de, bütün milletvekillerini tenzih ettiğini, benim uyanm üzerine belirtti. 
Anlaşıldı. 
Şimdi söz sırası, Komisyon Başkanı Sayın Fatma Şahin Hanımefendide, Gaziantep Millet

vekili. 
Buyurun Sayın Şahin. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 
Süreniz 20 dakika. 
(10/148, 182, 187, 284, 285) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU 

BAŞKANI FATMA ŞAHİN (Gaziantep) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; töre ve namus 
cinayetleri, kadına karşı ve çocuğa karşı şiddet Araştırma Komisyonu Başkanı olarak, Komisyonum 
adına söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, inanın, o kadar büyük bir üzüntü içerisindeyim ki, sizlerle paylaşmak is
tiyorum. Ben sözlerime başlarken, bir şeyi mutlaka söyleyeceğim dedim; buna bütün yüreğimle 
inanarak, söyleyecektim. Birincisi, biz, dörtbuçuk ay boyunca bu işe çok ciddî bir emek ayırdık; 
bütün arkadaşlanm, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri de dahil, çok büyük bir emek ayırdık; 
yüreğimizi koyduk, zamanımızı koyduk, emeğimizi koyduk. Ben, bunun için, bu zaman için 
hepinize teşekkür ediyorum; ama, bu konuşmaları dinlediğim zaman, Allah Allah dedim ya, biz 
bunlann hiçbirini bu Komisyonda konuşmadık, biz bunların hiçbirini tartışmadık, ben başka bir 
komisyonda mı çalıştım acaba dedim ve üzüldüm, hakikaten çok üzüldüm. 
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CANAN ARITMAN (İzmir) - Tutanakları gösteririz. 
(10/148, 182, 187, 284, 285) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU 

BAŞKANI FATMA ŞAHİN (Devamla) - Şimdi, şu olayı da özelliği çok önemli olduğu için paylaş
mak istiyorum. Eğer ezberinizi bozamıyorsamz, eğer önyargılardan anndıramıyorsanız kendinizi, 
lütfen, araştırma komisyonlarında çalışmayın, emeğinize yazık! (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlar... 
CANAN ARITMAN (İzmir) - Söylediğimiz her şey tutanaklarda var. 
BAŞKAN - Bir dakika Sayın Şahin. Diğer milletvekili arkadaşlarımızla ilgili böylesine bir değer

lendirme yapmak, hem de genelleyerek yapmak pek doğru değil. (AK Parti sıralarından gürültüler) 
MUZAFFER KÜLCÜ (Çorum) - Sayın Başkan, bırakın da konuşsun allahaşkına! 
ABDULLAH ERDEM CANTİMUR (Kütahya) - Müdahale etmeyin Sayın Başkan. 
(10/148, 182, 187, 284, 285) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU 

BAŞKANI FATMA ŞAHİN (Devamla) - Sayın Başkanım, ben bazı arkadaşlarım olarak söy
lüyorum. 

CANAN ARITMAN (İzmir) - Bir tutanak tutturmadığınız toplantılarda var. 
(10/148, 182, 187, 284, 285) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU 

BAŞKANI FATMA ŞAHİN (Devamla) - Sayın Başkanım, ben, dörtbuçuk ay boyunca burada çok 
ciddî bir emek sarf edildi, emekleri için hepsine tek tek bütün yüreğimle teşekkür ediyorum; ama, 
yüreklerini kendileriyle başbaşa bırakıyorum. Burada biz niye bu Komisyonu kurduk, niye kurduk 
arkadaşlar?! Biz, şiddet toplumsal bir sorundur diye kurduk, partilerüstü bir sorundur diye kurduk 
ve dörtbuçuk ay çalıştık; ta ki, dörtbuçuk ayın sonunda bir muhalefet şerhiyle arkadaşlarımız kar
şımıza geldi. Başüstüne! Cumhuriyet Halk Partisinin kendi bakış açısına göre, o muhalefet şerhini 
oraya koymasını da büyük bir... Biz, burada. 

CANAN ARITMAN (İzmir) - O muhalefet şerhine ne yazdıysak tutanaklarda var. 
(10/148, 182, 187, 284, 285) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU 

BAŞKANI FATMA ŞAHİN (Devamla) - Canan Hanım, biz sizi dinledik. Lütfen, Canan Hanım!.. 
Lütfen, dinler misiniz! 

BAŞKAN - Lütfen, müdahale etmeyin. 
Siz de Genel Kurula hitap edin Hanımefendi. (AK Parti sıralarından gürültüler) 
MUZAFFER KÜLCÜ (Çorum) - Sayın Başkan, bırakın konuşsunlar, sürekli onlar konuşuyor! 
(10/148, 182, 187, 284, 285) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU 

BAŞKANI FATMA ŞAHİN (Devamla) - Dörtbuçuk ay sonra bir muhalefet şerhiyle buraya geldi. 
Şimdi, dörtbuçuk ay boyunca biz neler yaptık arkadaşlar?! Bizim derdimiz üzüm yemek ya! Bizim 
bekçiyle işimiz yok. Biz burada ne yaptık?! Biz neler yaptık?! Bunları nasıl görmezden gelebiliriz! 
Nasıl bu yapılan emeklerin hepsini yok sayabiliriz?! 

Değerli arkadaşlar, önce, ne yaptık? Önce, bir ay, bu işin teorik kısmını inceledik; 40 tane uz
man arkadaşımız da, sivil toplum kuruluşuyla, akademik kuruluşlarla, bu işe kafa yormuş herkese 
"buyurun, gelin, bunu anlatın" dedik ve baktık ki, en büyük eksiklik, istatistik bilgi yok. Birtakım 
lokal, bazı illerde yapılmış araştırmalar var, anketler var. Avrupa'da, bunlar, sanki Türkiye'nin 
geneliymiş gibi gözüküyordu ve hemen talimat verdik Emniyet Genel Müdürlüğüne, Jandarmaya 
ve Adalet Bakanlığı uzmanlarımıza dedik ki: Arkadaşlar, bize son beş yılı tarayın. Son beş yılı 
tarayın ki, elimizde ne var ne yok görelim. Önümüzü görmeden, matematiksel verilere bakmadan 
nasıl yol alacağız dedik ve değerli arkadaşlar, bu, Komisyonun belki de en büyük yaptığı iştir şu 
ana kadar, büyük bir mutlulukla söylüyorum. Son beş yılı taradığımız zaman, bugün, bölgelerarası 
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farklılık, şehirlerin suç haritaları, töre ve namus cinayetlerinde hangi şehrimizde ne kadar suç işlen
miş, kan davasında durum nedir, aile içi uyuşmazlıklarda artmış mıdır eksilmiş midir... İşte, ben, 
size, zamanım çok dar olduğu için bunları anlatamayacağım; ama, bunlar bizim değerlerimizdir. 

Ben mühendisim. Buralarla yola gideceğiz. Biz, bunlara bakmadığımız sürece, Bekir Beyin 
söylediği gibi, sorunu doğru yerde tespit edemezsek, cevabı da asla yakalayamayız ve çözümsüz
lüğe götürürüz. 

Ondan sonra ne yaptık; elimize bunu aldık "5 tane en çok töre ve namus Cinayeti işlenen yere 
gideceğiz" dedik. Bunun başında, özellikle göç alan iller vardı; İstanbul, Ankara, İzmir vardı. 

CANAN ARITMAN (İzmir) - İzmir'e gitmedik, İzmir'e gidilmedi. 
(10/148, 182, 187, 284, 285) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU 

BAŞKANI FATMA ŞAHİN (Devamla) - Doğu ve Güneydoğu Anadolu vardı, Diyarbakır vardı, 
Şanlıurfa vardı ve bir de, Karadeniz vardı. Biz, Karadeniz'i, bu Türkiye'de ilk kez kamuoyuyla pay
laştık. Bunlar az şeyler değil. Önyargılarımızdan arındık, bilimsel olarak baktık ve Trabzon'a ve 
Rize'ye gittik. Gittik; aynen Bekir kardeşimin söylediği gibi "bizde töre de yoktur, namus da yok
tur, bizde namus problemi yoktur" diyen zihniyetle karşılaştık. İşte, mesele burada. Mesele, 
buradaki zihinlerde yatıyor ve kadının bedeni üzerindeki namus anlayışını, hep beraber bu Par
lamentoda nasıl değiştireceğiz, onu konuşalım. Bu sorunun cevabını nasıl bulacağımızı burada 
konuşalım. 

Bakın, bir anket, sorunun, zihinsel çözümü noktasında, nerede yattığını çok iyi gösteriyor. 
"Namus nedir" diyorlar, "bacım, karım, anam" diyor, "dinimin emrettiğidir" diyor. Biraz önce yine 
Bekir Bey söyledi dininin neyi emrettiğini. Burada nedir o zaman? Burada diyorlar: "Namusu kim 
temizleyecek?" Eğer, kadının namusu üzerinde bir problem varsa, yüzde 67 "bu, kocanın işidir" 
diyor. İşte, düzelecek olan kafalar bu. Yalnızca yüzde 25'i "boşanarak bu problemi çözebiliriz" 
diyor. O zaman, problemlerin arkasına dönüp baktığımız zaman, cevapları da burada aramamız 
gerekiyor. 

Değerli arkadaşlar, hukuksal anlamda çok şey yaptık. Hocam, Anayasa Profesörü Hocam çok 
daha iyi biliyor, çok ciddî emekleri var burada, Parlamentoda. 

Tek başaramadığımız şey 4320'ydi, Ailenin Korunması Kanunu. 1998 yılında çıkarmışız, hep, 
aynen, kolluk kuvvetleri 4320'yi uygulamamışlar. Yani, 4320'nin temelinde şu var: Eğer, şiddet 
görüyorsa aile fertleri, o şiddeti görenler evden değil, şiddeti uygulayanlar evden uzaklaştırılıyor-
du. Ama, bir şeyi başarmışız. Bunu uygulamalarda gördük, tabanda gördük. Aile mahkemesini kur
duk hep beraber. Aile mahkemesi kurulduğu zaman, 4320'nin altyapısının yapılmaya başlandığını, 
hâkimlerin hizmetiçi eğitimini bu noktada aldığını, kadın hâkimlerin, evli hâkimlerin aile mah
kemelerinde görevlendirilerek, buna bakış açısı olarak sonuçlandırdığında, bunu zihinsel olarak 
başarmış kişilerin, buraya, en son kararı verme noktasında çok önemli şeyler yaptık. 

Hukuksal anlamda dönüp baktığımız zaman, belki, Anayasanın 10 uncu maddesinde "neden 
şunu yapmadık" dediğimizde, bunu saatlerce konuşabiliriz. "Neden namusu TCK'nın içerisine koy
madınız" dediğiniz zaman, bunu da saatlerce konuşabiliriz; ama, bu soyut kavramları saatlerce 
konuştuğumuz zaman, şiddetin neresini çözeceğiz arkadaşlar?! 

Bizim burada yapmaya çalıştığımız şey şu: Eğitimde ne yapabiliriz, sağlıkta ne yapabiliriz, 
koruyucu ve önleyici tedbirleri ne yaparsak düzeltebiliriz? Koruyucu ve önleyici tedbirler 
dediğimiz şeyler çok önemli. 

Birincisi, kadının statüsünü yükselteceğiz. 
ÖZLEM ÇERÇİOĞLU (Aydın) - Nasıl?.. 
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(10/148,182,187,284,285) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU 
BAŞKANI FATMA ŞAHİN (Devamla) - ...kız çocuklarımızı okullaştıracağız. 

BİHLUN TAMAYLIGİL (İstanbul) - Soyut kavram... 
(10/148,182,187,284,285) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU 

BAŞKANI FATMA ŞAHİN (Devamla) - Burada siyasî irade yok derseniz, buna büyük bir haksız
lık yapmış olursunuz. 

Eğer 200 000 kızımız "haydi kızlar okula" kampanyasıyla okullaştırılmışsa, eğer Türkiye Cum
huriyeti tarihinde 70 000 derslik AK Parti Hükümeti zamanında yapılmışsa, burada ciddî bir siyasî 
irade vardır değerli arkadaşlar. 

CANAN ARITMAN (İzmir) - Töre cinayetlerini indirimden yararlandırmayın, namus cinayet
lerini indirimden yararlandırmayın. 

BAŞKAN - Lütfen, müdahale etmeyelim. 
(10/148, 182, 187, 284, 285) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU 

BAŞKANI FATMA ŞAHİN (Devamla) - Şimdi, biz, raporumuzu yazarken takip edilebilir hale 
dönüştürdük ve her çatının altında neler yapılabiliri ayrı ayrı ortaya koyduk, her bakanlığa ne iş düş
tüğünü de ayrı ayrı yazdık, raporumuzu tamamladık, ondan sonra da tek tek ilgili bakanlıklarımızı 
dolaştık. Şimdi, Araştırma Komisyonu olarak, bizim görevimiz, İçtüzüğün bize verdiği bütün yet
kileri kullanarak sorunu tespit ettik. Ha, bu yetti mi; yetmedi. Bunlar kâğıtta kaldığı sürece bunun 
hiçbir şey ifade etmediğini hepimiz biliyoruz. O zaman, hep beraber bu sorunun eyleme dönüştürül
mesi ve çözümü noktasında da büyük bir gayret göstereceğiz. Ne yapacağız; yapmamız gereken şey 
şunlar: Biz, burada, iyi niyetle, iyi yöneticilerle bir şeyler yaptığımızı yerelde görebiliyoruz; ama, 
sistemi kuramazsanız, kişilere bağlı çalıştırdığınız zaman, o kişi gittiği zaman o sistem bozuluyor. 
O zaman, bakanlıklararası zincirin halkalarını çok iyi koyacağız. Ayağında terliğiyle, gece yansı 
çocuğuyla sokakta kalan kadının nasıl bir sistem dahilinde, nasıl bir şemayla, nereye başvuracağını, 
hangi aşamada, kimin nasıl müdahale etmesi gerektiğini, bunu başarmak zorundayız; bunu başar-
madığımız sürece biz bu sorunu hallettik diyemeyiz. 

Ben, geçen, on gün önce, Galatasaray Üniversitesinde katıldığım bir kolokyumda, Belçika'da, 
yaklaşık 30 mekanizmayla, çaprazlamayla, doğru orantıyla birimlerin birbirine sırf bu konu için 
bağlandığını gördüm. Bizim bunu başarmamız lazım arkadaşlar. Hem koruyucu ve önleyici tedbir
leri hayata geçireceğiz, bu işin olmamasını sağlayacağız hem de olduğu zaman -olmaması 
hepimizin dileği; ama, olduğu zaman- sosyal devletiz -sosyal devlet olmak Anayasanın bize verdiği 
bir yükümlülük- o zaman bunun hakkını yerine getireceğiz, bütün o şemada söylediğim sistemi 
hayata geçireceğiz. Bunu başarmak zorunda olduğumuzu, ben, Komisyon üyesi bütün arkadaş
larımızın takibinde, bire bir mücadelesinde gördüm, bu Parlamentoda gördüm. Lütfen, birbirimize 
haksızlık etmeyelim. Lütfen, her zaman bardağın boş tarafına bakarak, tek bir ağaçla bütün ormanı 
değerlendirmeyelim diyorum. Bu sorun, hepimizin sorunu. Bu sorun, Avrupa'daki, Almanya'daki 
kadınların da sorunu. 

Sevgili Arıtman bana ne diyor "kelin emi olsa başına çalar, bir de Almanya'ya gitmişler" diyor. 
CANAN ARİTMAN (İzmir) - Öyle bir şey demedim... Size demedim... 
(10/148, 182, 187, 284, 285) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU 

BAŞKANI FATMA ŞAHİN (Devamla) - Değerli arkadaşım, Almanya Parlamentosu bu komisyonu 
davet etti. "Gelin, bize, ne yaptınız anlatın" dedi. Senin bundan gurur duyman lazım. 

CANAN ARITMAN (İzmir) - İyi dinlememişsin... İyi anlamamışsın... 
(10/148, 182, 187, 284, 285) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU 

BAŞKANI FATMA ŞAHİN (Devamla) - Senin, bununla, gelip, övünmen lazım. "Kelin emi olsa 
başına çalar" deyip... 
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BAŞKAN - Genel Kurula hitap edin lütfen... 
CANAN ARITMAN (Devamla) - Onlarda töre yoktu... 
(10/148, 182, 187, 284, 285) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU 

BAŞKANI FATMA ŞAHİN (Devamla) - Bizi bu kadar küçültmeni esefle kınıyorum senin... (AK 
Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Şahin, lütfen, Genel Kurala hitap edin. 
(10/148, 182, 187, 284, 285) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU 

BAŞKANI FATMA ŞAHİN (Devamla) - Sayın Başkanım.-. 
BAŞKAN - Sataşmaya neden olmayın. 
(10/148, 182, 187, 284, 285) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU 

BAŞKANI FATMA ŞAHİN (Devamla) - Sayın Başkanım, biz Almanya'da, bunun, Hatun Sürücü 
olaymda, Almanya'da yaşanan bir olayda, bizim TCK'da yaptığımız değişikliğin yapılmadığını gördük. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Zinada akıl verdiniz... 
CANAN ARITMAN (İzmir) - Zinada olduğu gibi... 
(10/148, 182, 187, 284, 285) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU 

BAŞKANI FATMA ŞAHİN (Devamla) - İlla onlara her şeyi başarmış olarak bakmamamız lazım. 
Gençlik yasaları var; hâlâ, bizim TCK'dan daha önceki indirimler var. Nasıl açıklayacaksın Sayın 
Arıtman?!. Biz onlara dedik ki, lütfen gidin, lütfen düzeltin. 

BAŞKAN - Sayın Şahin, lütfen, Genel Kurula hitap edin. 
(10/148, 182, 187, 284, 285) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU 

BAŞKANI FATMA ŞAHİN (Devamla) - Lütfen, yasalarınıza bakın dedik. Her zaman Türk Par
lamentosu gidip akıl almayacak. Artık, Türk Parlamentosu da, akıl verme pozisyonuna geliyor. 
Bundan hepimizin mutlu olması, bunun için hepimizin de kıvanç duyması gerektiğini 
düşünüyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, sözlerime son verirken, toplumsal sorun olan şiddetin, bizim için çok 
önemli olduğunu ve şiddetin önlenmesi noktasında herkesin elini taşın altına koyarak hareket et
mesini, soyut kavramlar üzerinde, ideolojiler üzerinde siyaset yapmasını terk etmesini 
düşünüyorum. 

GÜLDAL OKUDUCU (İstanbul) - Siyaset ideolojiyle olur!.. 
(10/148, 182, 187, 284, 285) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU 

BAŞKANI FATMA ŞAHİN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, Sayın Genel Başkanınız, merkez sağa 
açılmayı söylüyor. Siz bu kafalarla... 

BAŞKAN - Bir dakika... Lütfen... 
(10/148, 182, 187, 284, 285) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU 

BAŞKANI FATMA ŞAHİN (Devamla) - ...nasıl merkez sağa açılacaksınız?! (CHP sıralarından 
sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

BİHLUN TAMAYLIGİL (İstanbul) - Kendine sakla!... 
BAŞKAN - Lütfen Sayın Şahin... 
(10/148, 182, 187, 284, 285) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU 

BAŞKANI FATMA ŞAHİN (Devamla) - Millî, manevî değerlere bağlı olarak nasıl yapacaksınız? 
(AK Parti sıralarından alkışlar) 

Ben, size, bunu takdirlerinize sunuyorum. (CHP sıralarından gürültüler) 
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BAŞKAN - Sayın Şahin, bakın, sizi arka arkaya uyardım sataşmalara meydan vermeyin diye; 
ama, uyanlarımızı yerine getirmediniz. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, Genel Başkanımızdan bahsetti... 
CANAN ARITMAN (İzmir) - "Bu kafalarla" dedi... 
BAŞKAN-Anlaşıldı... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - ...ve Genel Başkanın sözünü çarpıtarak, açıkça, Genel Baş

kana ve CHP grubuna sataşma vardır; söz istiyorum. 
BAŞKAN - Ben uyardım ve uyarılarıma rağmen devam etti Sayın Şahin ve sizin söz hakkınız 

doğdu. (CHP sıralarından alkışlar) 
EYÜP FATSA (Ordu) - Sayın Başkan.... 
BAŞKAN - Tutanaklara bakmama meydan yok. 
Buyurun Sayın Kemal Anadol. 
EYÜP FATSA (Ordu) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, bütün bu tartışmalar gözünüzün önünde oluyor. Ben, sizin 

de gözünüzün önünde, sizin de duyacağınız şekilde Sayın Şahin'i uyardım, sataşmalara meydan ver
memesi konusunda; ama, devam etti. O zaman, doğal olarak, sataşma nedeniyle Sayın Kemal 
Anadol'a söz verme durumu ortaya çıktı. Onun için, dinleyeceğiz. 

EYÜP FATSA (Ordu) - Sayın Başkan, Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna mensup, hatta 
Anavatan Partisi Grubuna mensup milletvekili arkadaşlarımız ve grup sözcüleri konuşurken, 
burada, başta Sayın Başbakanımız ve Genel Başkanımız olmak üzere, Partimizin aşağı yukarı önde 
gelen ne kadar siması varsa, hepsiyle alakalı sataşacak sözler söyledi, biz de burada dinledik bunu. 
Bir komisyon raporudur tartışılan. Yani, Sayın Şahin'in, Sayın Genel Başkanınız böyle böyle diyor 
sözünün; ki, demediğini, aksini iddia eden var mı; Sayın Baykal, sağdan sola bütün siyasî yel
pazedeki herkesi AK Partiye karşı mücadelede bir safta toplanmaya çağırdı... 

BAŞKAN - Şimdi, bakın... 
EYÜP FATSA (Ordu) - Bunun aksini mi iddia edecek, çağırmadık mı diyecek Sayın Anadol 

şimdi, burada?! 
TÜRKÂN MİÇOOĞULLARI (İzmir) - Bizim kafalarımıza sataştı!.. 
BAŞKAN - Şimdi, bakın, Eyüp Bey, yılların deneyimli politikacısıdır Sayın Kemal Anadol. Ne 

söyleyeceğini, benim dikte etmem veya sizin dikte etmeniz gerekmez. Ayrıca, sataşma olduğuyla il
gili durumlarda, siz de talep etseydiniz, sizin de talebinizi değerlendirirdik; ama, burada, canlı bir 
şekilde yaşadınız bu olayı. 

EYÜP FATSA (Ordu) - Hayır yani, Sayın Başkan, bakın, bu kürsüde konuşan arkadaşlarımızın 
her birisi, isimlerimizi de zikrederek, Sayın Genel Başkanların da isimlerini zikrederek ... 

BAŞKAN - Yani, siz şimdi, sataşmayla ilgili söz almasını... 
EYÜP FATSA (Ordu) - Yani, her ismi zikredilen, burada... 
BAŞKAN - Anlaşıldı, peki arkadaşlar... 
TÜRKÂN MİÇOOĞULLARI (İzmir) - Sayın Fatsa, isim zikretmek falan değil, doğrudan doğ

ruya milletvekili arkadaşlarına "bu kafalarla mı yapacaksınız" dedi bir milletvekili kürsüden. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Anadol, kısa bir süre içinde gerekli açıklamayı yapın. 
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VIL- AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
1'.- izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin'in, konuşmasın

da, Genel Başkanlarına ve Partisine sataşması nedeniyle konuşması 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; gecenin bu 

saatinde vaktinizi fazla almak istemiyorum ve almayacağım. 
Önce, şunu belirtmek istiyorum: Sayın Meclis Başkanımız, tarafsız yönetim anlayışı içinde, İç

tüzüğün verdiği bir olanağı, 69 uncu maddeye göre, Partim ve Genel Başkanımın adı geçtiği için, 
ona sataşıldığı için, söylediği söz başka türlü anlatıldığı için bir talepte bulundum; çok teşekkür 
ederim, İçtüzüğün 69 uncu maddesine göre, hakkımız olan bir hakkı kullanmamıza olanak verdi, 
teşekkür ederim. 

Yine, Sayın Başkanın söylediği gibi, eğer Cumhuriyet Halk Partili hatiplerin konuşmalarında, 
İktidar Partisinin Genel Başkanına, tüzelkişiliğine herhangi bir sataşma var idiyse, o hakkınızı kul
lanabilirdiniz; kullanmadıysanız, bunun sorumlusu da başkası değil herhalde. Onu bilemem, oldu 
mu olmadı mı; ama, beni kendi partim ilgilendiriyor; o nedenle, çok kısa bir süre içinde, Cum
huriyet Halk Partisinin görüşlerini arz edeceğim. 

Şimdi, evvela şunu söyleyeyim arkadaşlar; konunun özüne girip vaktinizi almak istemiyorum. 
Çok detaylı, öz ve konuyu, bütün ülkeye, net biçimde, Cumhuriyet Halk Partili hatipler, konuş
macılar anlattılar. O nedenle, lüzumsuz bir tekrardan... 

FATİH ARIKAN (Kahramanmaraş) - Bizimkiler anlatmadılar mı efendim? 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Efendim, siz yaptıysanız... 
Benim Partimin konuşmacılarının değerlendirmesini yapıyorum ben. Ben, Grup Başkan-

vekiliyim, onlar benim arkadaşlarım, benim Grubumun üyeleri; gayet güzel, net biçimde Cum
huriyet Halk Partisinin görüşlerini bu kürsüde dile getirdiler diyorum. Niye rahatsız oluyorsunuz; 
bunu söylüyorum. (AK Parti sıralarından gürültüler) 

Bilemem; sizin konuşmacıları niye değerlendireyim; o benim işim değil. 
REYHAN BALANDI (Afyonkarahisar) - Bunu da söyleyin! 
MUZAFFER KÜLCÜ (Çorum) - Onu da Erkan Bey değerlendirsin! 
BAŞKAN - Müdahale etmeyin arkadaşlar. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisinin ve bugün konuşan 

hatiplerin konuşmalarında dile getirdikleri, Türkiye'de cumhuriyetin temel değerlerinin, laiklik il
kesinin tehlikede olduğu konusundaki kuşkuları, boş bir vehim ve kuruntu değil arkadaşlar. 

Şöyle arz etmek istiyorum: Şimdi, Sayın Mehmet Ali Şahin -kendisini tanırım, uygar ilişki 
içinde olan bir milletvekiliyim- ağzından bal akarak, Cumhuriyetin temel ilkelerini bu kürsüde 
savundu, laiklik ilkesini tarif etti, Anayasa maddelerini vurgulayarak Anayasamızda mevcut olan 
laiklik tarifini yaptı, anlayışını ortaya koydu. Yerimden laf attım kendisine; 23 Nisanda bu kürsüden 
başka bir laiklik tarifi yapıldı; sizin yaptığınız laiklik tarifinin tartışmaya açılmasını, yeniden tes
pitini, yeniden tayinini istedi dedim. Sayın Şahin bana şu yanıtı verdi... 

BAŞKAN - Lütfen, toparlayalım. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) - Bir dakika Sayın Başkanım. 
Şu yanıtı verdi bana: "Herkes kendi sözlerinden mesuldür" dedi; yani, Türkiye Büyük Millet 

Meclisinin Başkanının 23 Nisan törenini açarken yaptığı konuşmayı sıradan bir konuşma, sanki, 
yetkisiz bir insanın konuşmasıymış gibi algıladı ve ona katılmadığını ima etti. 

BAŞKAN - Sayın Anadol, siz, sataşma konusuna gelin. 
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K. KEMAL ANADOL (Devamla) - O zaman şu ortaya çıkıyor: Hani, filmlerdeki gibi iyi polis 
var, kötü polis var. Buradaki Bakan, Sayın Bakan iyi polis rolünü oynuyor. O zaman, tabiî, bizim 
hoşumuza giden şeyler de söylüyor. Bizim hoşumuza giden şeylerin zaman zaman söylenmesi, 
zaman zaman başka konuşmacıların tersini söylemesi bir büyük çelişkidir ve bizim, kuruntu değil, 
vehim değil, haklı birtakım endişeler içinde olduğumuzu gösterir. O neden içinde -bitiriyorum-
Sayın Genel Başkan cumhuriyetin temel değerlerinin, laiklik ilkesinin tehlikede olduğunu tespit ve 
tayin etmiştir; üç senedir Cumhuriyet Halk Partisinin her salı günü yaptığı grup konuşmasında bun
ları vurgulamıştır, altını çizmiştir, uyarmıştır ve bu uyarıların sonunda, üç sene sonra geldiği nokta 
itibariyle şunu söylemiştir: "Artık, ideolojik, ekonomik anlamda sol-sağ ayrımları elbette vardır 
siyasette, siyasal yelpazede; ancak, Türkiye'de, bunlar, önemini, bir ölçüde, günümüzdeki tartış
malar ışığında yitirmiştir; demokrasiye, Atatürkçülüğe, cumhuriyetin temel ilkelerine, laiklik il
kesine inanan herkes bir yerde toplanmalıdır ve cumhuriyetin temel değerlerini korumalıdır" demiş
tir. Bunu böyle "sağa açıldı, sola açıldı, geriye gitti" bunları değerlendirebilmek için, Cumhuriyet 
Halk Partisinin geçmişini, siyasal yelpazeyi, sosyal siyaset bilimini biraz bilmek lazım, algılamak 
lazım ve bu değerlendirmeleri böyle, ceffelkalem -eski tabirle- bu kürsüden aklına geldiği gibi 
belirtmek yerine doğru değerlendirmek lazım. Değerlendiremiyorsanız, burada görevinizi yapın, 
Komisyon Başkanı olarak yaptığınız işleri anlatın, böyle, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baş
kanının sözlerini de kendi bildiğiniz gibi yorumlamaya kalkmayın; yanılırsınız, biz de mecburen 
söz alırız, Genel Başkanımızın ne demek istediğini izah etmek zorunda kalırız. 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 
V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
5.- Ankara Milletvekili Oya Ar aslı ve 23 milletvekili, Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur ve 68 

milletvekili, Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin ve 46 milletvekili, İzmir Milletvekili Canan Arıt
man ve 28 milletvekili ile İstanbul Milletvekili Güldal Okuducu ve 27 milletvekilinin, töre ve namus 
cinayetleri ile kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri ve Meclis Araş
tırması Komisyonu Raporu (10/148, 182, 187, 284, 285) (S.Sayısı: 1140) (Devam) 

BAŞKAN - Şahısları adına söz isteyen arkadaşlarımız; Mehmet Vedat Melik, Şanlıurfa Cum
huriyet Halk Partisi Milletvekili ve Hakan Taşçı, Manisa Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili. 

Sayın Melik, kürsü sizin. (CHP sıralarından alkışlar) 
Konuşma süreniz 10 dakika. 
MEHMET VEDAT MELİK (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; töre ve namus 

cinayetleri ile kadına ve çocuğa yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu raporu üzerinde kişisel görüşlerimi 
belirtmek üzere söz almış bulunuyorum; öncelikle Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, herkesin doğuştan sahip olduğu kabul edilen temel hak ve özgürlükleri 
ifade eden "insan hakları" kavramı zamanımızda özel bir önem ve değer kazanmıştır. Çağdaş, 
demokratik, hukuk devletlerinde yasalar önünde eşitlik, düşünce özgürlüğü, tüm yurttaşlara seçme 
ve seçilme hakkı tanınması, eşit işe eşit ücret ilkesinin uygulanması, eğitim, sağlık, çalışma, 
ekonomik ve sosyal yaşamda her türlü ayırımcılığın önlenmesi, insan haklarına saygının temel gös
tergesi olmuştur. Bu bakımdan, bir ülkede insan haklarına gösterilen saygı, o ülkenin sosyal geliş
mişlik düzeyinin ve demokratikleşmesinin ölçütü durumuna gelmiştir. Dolayısıyla, bütün ulus
lararası insan hakları belgelerinde, tüm insanların onur ve haklar bakımından eşit ve özgür doğduk
ları, herkesin insan haklarına ve temel özgürlüklere hiçbir ayırım gözetilmeksizin fırsat eşitliği çer
çevesinde sahip olduğu ve cinsiyete dayalı ayırımcılığın kabul edilmezliği ilkeleri benimsenmiştir. 
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Ülkemizde de, başta Anayasa ve tüm yasalarımızda olmak üzere kadın-erkek eşitliği güvence 
altına alınmıştır; ancak, yasalarımızda görülen kadın-erkek eşitliğinin toplumsal yaşama aynı 
paralelde yansıması konusunda halen önemli sorunlar yaşanmaktadır. Fakat, tarihsel süreç içinde 
bakıldığında, hakların varlığı ile kullanımı arasında her zaman kadınlar aleyhine belirgin bir ayırım 
olduğu görülmekte ve bu ayırımcılık, günümüzde de değişik alanlarda ve boyutlarda devam etmek
tedir. Aslında, bir ülkede eğitimde, sağlıkta, ekonomide, sosyal, kültürel ve siyasî yaşamda var olan 
sorunlar, o ülkede yalnız kadınları değil, kadın, erkek herkesi olumsuz etkilemektedir; ancak, kadın
ların bu sorunlardan daha yüksek oranlarda etkilendiği de açık seçik ortadadır. 

Değerli milletvekilleri, bir insan hakları ihlali olarak değerlendirilmesi gereken kadına ve 
çocuğa yönelik şiddetin nedenlerini yukarıda sayılan temel sorunlardan bağımsız olarak düşünmek 
olanaksızdır. Bu nedenle, toplum katmanları arasındaki ekonomik eşitsizliklerin, yoksulluğun ve iş
sizliğin yüksek olduğu kesimlerde bütün şiddet şekillerinin yanı sıra çocuğa ve kadına yönelik şid
detin de büyük ölçüde arttığı, hatta, kadının en temel hakkı olan yaşam hakkını ortadan kaldırdığı 
görülmektedir. Şiddetin her tipi, şiddet kurbanı başta olmak üzere, bütün tarafların fiziksel, ruhsal 
ve sosyal durumunu tahrip etmektedir, yok etmektedir. Başta bireyin sağlıklı gelişimi, devamında 
da sağlıklı bir toplumun oluşumu için toplumsal cinsiyet ayırımcılığının ortadan kaldırılması bir ön
koşul olmalıdır. 

Kadın-erkek eşitliğinin sağlanması yönünde, kadınların ekonomik, sosyal, kültürel ve politik 
karar verme süreçlerinde tam ve eşit paya sahip olmalarını sağlayarak, toplumun ve özel yaşamın 
bütün alanlarına aktif katılımlarını önleyen engelleri ortadan kaldırmayı hedefleyen dünya kadın 
konferansları yapılmaktadır. En son 1995 yılında dördüncüsü Pekin'de yapılan Dünya Kadın Kon
feransında, ülkemiz, Eylem Platformuna ve Pekin Deklarasyonuna hiç çekince koymadan kabul et
miş ve ayrıca, 2000 yılına kadar gerçekleştirilmek üzere taahhütlerde bulunmuştur. Ancak, 1995 
yılından 2006 yılına gelindiğinde, onbir yılda bu taahhütlerin yaşama geçirilmesinde ne kadar yol 
alındığının tartışılması, alınması gereken önlemlerin ve sorunların aşılmasında ne kadar samimî 
olunduğunun bir kez daha gözden geçirilmesini gerekli kılmaktadır. Günümüzde sağlanan geliş
melere bakıldığında, ülkemizin, hem eylem planının gereklerini yerine getirmede hem de söz 
konusu taahhütleri gerçekleştirmede yetersiz kaldığı görülmektedir. 

Değerli milletvekilleri, eğitimin temel bir insan hakkı olduğu, eşitlik, kalkınma ve toplumsal 
barışın sağlanıp sürdürülmesi, üretken ve kaliteli bir yaşamın gerekli önkoşulu olduğu bir gerçek
tir. Ülkemizde, halen 5 kadından 14 okuma yazma bilmemekte, eğitim çağında bulunan 6 ilâ 14 yaş 
grubunda bulunan 640 000'den fazla kız çocuğu okula gitmemektedir. Yine, ilköğretimin ikinci 
basamağı olarak nitelendirilecek olan 11-14 yaş grubunda bulunan 117 000 kız çocuğu da okula 
gidememektedir. Tüm çocukların zorunlu olarak temel eğitimden geçirilmeleri yasal bir zorunluluk 
olmasına rağmen, halen, binlerce kız ve erkek çocuğu eğitim dışı kalmaktadır. Bunun için alınması 
gereken önlemler de, maalesef, gözardı edilmektedir. 

Yoksulluğun giderek yaygınlaştığı günümüzde, kadının çalışma yaşamına katılımını ve eğitime 
devamını sağlamak üzere devletin kreş, gündüz bakımevi gibi sosyal destek hizmetlerini vermesi 
gerekmektedir. Ancak, görülmektedir ki, devlete ait kreş ve gündüz bakımevlerinin sayısında bir ar
tış olmadığı gibi azalma vardır. Bu da göstermektedir ki, çocuğun yetiştirilmesi ve kadının çalışma 
yaşamına katılımını destekleyen bir devlet politikası bulunmamaktadır. 

Şiddet hareketleri kadınların ve çocukların hayatına korku ve güvensizliği sokmakta, kadını, 
toplumsal yaşamın her alanında başarısız kılmaktadır. Toplumun yarısını oluşturan kadınların 
büyük bir bölümünün şiddete uğrayarak sağlıksız bireyler olmaları dolayısıyla, dengesiz ve sağlık
sız bir toplumun oluşmasına neden olmaktadırlar. 

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin önemli araçlarından olan kadın sığınma evleri, nitelik ve 
nicelik açısından ülke ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzaktır. 
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Yine, yeni yasal düzenlemelerle yetki ve görevleri artan belediyelerin vatandaşa doğrudan ve 
hızlı biçimde hizmet verme imkânına sahip olmaları, kadına yönelik doğrudan hizmet vermelerini 
mümkün kılmaktadır. Kadına yönelik olarak verecekleri hizmetler, kadınların her alanda iler
lemesine doğrudan katkı sağlayacak düzeydedir. Ancak, yasanın yürürlüğe girmesinden bu yana, 
kadına yönelik olarak ülke düzeyinde belediyelerce yaşama geçirilmiş herhangi bir çalışmanın 
yapılmadığı ya da hizmetlerin çok yavaş ilerlediği görülmektedir. Şimdiye kadar ancak bir belediye 
tarafından sığınma evi hizmetinin sunulduğu bilinmektedir. 

Şiddet bir eylem biçimi olarak yaşamın her alanından soyutlanmalı ve hiçbir argümanla meş-
rulaştınlmamalıdır. Şiddetin her türüyle mücadele edilmelidir. Ülkemizde namus meselesi, aile içi 
anlaşmazlıklar, kan davası ve bunun gibi gerekçelerle cinayetler de işlenmektedir. Bu cinayetlerin 
hedefini de, maalesef, çoğu kez kadınlar oluşturmaktadır; ancak, bu cinayetleri töre kavramıyla 
açıklamaya çalışmak, bizi toplumsal cinsiyet eşitliği sorunundan uzaklaştırarak, kadına yöneltilen 
şiddetin bir mazereti olarak gösterilen bir noktaya odaklayacak ve bu sorunu bir bütün olarak gör
memizi engelleyecektir. 

Bir sosyal sorun olan kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için, gerçek nedenlerinden 
uzaklaşmadan, olayın bir bütün olarak ele alınıp değerlendirilmesi gerekmektedir. Komisyon çalış
maları esnasında da bu görülmüştür. Devletin en üst organı tarafından kadına yönelik şiddetin 
önemli bir sosyal sorun olarak görülerek bir araştırma komisyonunun kurulması, elbette çok önem
li bir gelişmedir. Bu, ülkemizde kadına yönelik şiddetin varlığının en üst noktada kabul edildiğinin 
bir göstergesidir. 

Değerli arkadaşlar, araştırma komisyonlarının kurulması, platformların oluşturulması ve buna 
bağlı olarak çıkan raporların plan ve politikalara yansımadığı, kısa, orta ve uzun vadeli eylem planı 
olarak uygulamaya geçirilemediği sürece çok anlam ifade etmeyecektir, doküman olarak raflardaki 
yerini alacaktır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Toparlayalım lütfen. 
MEHMET VEDAT MELİK (Devamla) - Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğüne göre, araş

tırma komisyonu raporlarının bir yaptırım ve uygulamayı emredici bir gücü yoktur; ancak, özellik
le toplumumuzun tamamını ilgilendiren kadına ve çocuğa yönelik bir rapor, sivil veya resmî olsun 
tüm kurumları yakından ilgilendireceğinden ve uygulamalarına yön vereceğinden, çözüm önerileri 
yaparken öncelik sırasının iyi tespit edilmesi gerekmektedir. 

Kadının siyasal, yasal, eğitsel, sosyal ve ekonomik haklar bakımından erkeklerle eşit bir 
konumda olmasından daha doğal bir durum olamaz. Kadının sosyal yaşamda ve siyasette görünür 
kılınabilmesi için gerekli düzenlemeler de mutlaka yapılmalıdır; fakat, salt yasal düzenlemelerle 
kadının karşı karşıya olduğu sorunların aşılacağını sanmak sadece yanılsama olur. Kadınların temel 
hak ve özgürlüklerinin kullanımının önünde engel teşkil eden yapılar mutlaka ortadan kaldırıl
malıdır. Ancak, topyekûn bir seferberlikle ülkemiz daha çağdaş ve yaşanabilir bir düzeye ulaşabilir. 

Değerli milletvekilleri, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de, yıllardan beri, 
çocukların ve kadınların şiddetin birçok türüne maruz kaldıklarını ve hatta, bazen, psikolojik, fiz
yolojik şiddetin yanı sıra kadınların direkt yaşamlarına kasıt içerdiğini, yani, kadının çeşitli neden
lerle cinayetlere kurban gittiğini biliyoruz. Her ne sebeple olursa olsun, cinayetler ve şiddet olay
larının hiçbir neden ve gerekçeyle savunulur bir yanı olamaz. İşte bu anafıkirden hareketle, yaşanan 
cinayetlerin ve çocuklara karşı şiddetin nedenlerinin tespiti ve bu tespit üzerinden çözüm önerilerini 
geliştirmek amacıyla kurulan Komisyonumuz, sorumluluğunun bilincinde olarak ciddî bir çalışma 
yapmıştır. 
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Şiddeti azaltan unsurların başında eğitimin geldiğini hepimiz biliyoruz değerli arkadaşlar; ama, 
gelin görün ki, bu komisyon raporunu görüştüğümüz şu anda bile, ilkokul çağındaki onbinlerce kız 
ve erkek çocuğu, bir aydır okullarından alınmış, aileleriyle birlikte çok sağlıksız ortamlarda, ül
kemizin çeşitli yerlerinde geçici tarım işçisi olarak çalışmaktadırlar. İlköğretimlerini bile tam olarak 
sağlayamadığımız bu çocuklarımıza, aile planlamasının önemi ile kadın ve erkek eşitliğini nasıl öğ
reteceğiz? Açlık sınırının altında yaşayan ailesini, beslenme bozukluklarından dolayı normal beden
sel gelişimini dahi tamamlayamayan 9-10 yaşlarındaki çocuklarını çok ağır işlerde çalıştıran ana ve 
babalara, hiç olmazsa kendi oturdukları bölgelerde iş olanağı sağlamadıkça, çocuklarını her türlü 
şiddetten uzak olarak yetiştirmelerini nasıl bekleyebiliriz?! 

BAŞKAN - Toparlayalım lütfen. 
MEHMET VEDAT MELİK (Devamla) - Bitiriyorum. 
Değerli milletvekilleri, Değerli Devlet Bakanı biraz önce bazı Cumhuriyet Halk Partili konuş

macılarımıza cevap verirken, sanki, bu komisyon raporundan Hükümet üzerine bir alıntı yaparak, 
sanki bu olaylar son üçbuçuk yıl içinde ortaya çıkıyormuş gibi konuşmalar yapıldığı yönünde bir 
açıklama yaptı. Sayın Bakan gerçi burada değil, kendisi biraz önce ayrıldı; fakat, değerli arkadaş
lar, şimdi burada bahsetmeye çalıştığım konularda, son üçbuçuk yıldır -ben isim vermeyeceğim-
acaba, bu Hükümet, biraz önce değerli konuşmacıların belirttiği yasal düzenlemeler dışında ne iş 
yaptı? 

Şimdi, benim çok önem verdiğim ve saydığım çok değerli Komisyon Başkanımız, çok güzel 
çalışma yapan, çalışan Komisyon Başkanımız, biraz önce, 200 000 kız çocuğunun bu Hükümet 
döneminde okullara başladığını söyledi. 

Değerli arkadaşlar, lütfen, il millî eğitim müdürlerinize, özellikle göçün çok yoğun olarak 
yaşandığı illerdeki il millî eğitim müdürlerinize, şu andaki okul mevcutlarını sorun, okul mevcut
larını sorun veya geçtiğiniz yollarda, örneğin Urfa-Gaziantep yolu üzerindeki, Aksaray İlçesindeki 
çadır kentleri görün. Bu çadır kentlerde bir aydır çocuklar kaynıyor. Ben dün oradan geçtim. Kon
ya'da öyle, Yozgat'ta öyle, Eskişehir Alpu'da öyle. Bu çocuklar, evet, size... Bunlar okula kaydedil
di zannediliyor; ama, bir ay önce okuldan alındı ve bir ay sonra da, bu çocuklar, okula başlayacak
lardır. Bu konuların, lütfen... Bir şeyler yapmak istiyorsak -ki, ben, herkesin, özellikle Komisyon 
Başkanının da iyi niyetle bir şeyler yapmak amacında olduğunu biliyorum ama- lütfen verileri 
alalım. 

Bir de şunu söylemek istiyorum Sayın Başkanım, izninizle: Tabiî ki, kadından sorumlu Devlet 
Bakanımızın burada olmadığının, Sayın Mehmet Ali Şahin, nedenlerini açıkladı; ama, değerli ar
kadaşlar, şimdi, bu rapor, eğer AK Parti Grubu istemeseydi, Meclis gündemine gelebilir miydi? 
Mademki Devlet Bakanımızın böyle bir programı vardı, biz bu raporu başka bir güne erteleyebilir
dik; çünkü, bakın, söylenecek şeyler var. Özellikle, çocuğa yönelik şiddetle ilgili, geçtiğimiz gün
lerde, Erzincan Özürlü Çocuklar Rehabilitasyon Merkezinde, İnsan Hakları Komisyonunun yaptığı 
bir incelemede, birçok özürlü çocuğun yarı çıplak ve pislik içinde yataklarda yattığı tespit ediliyor. 
Bunun en büyük nedeni de personel eksikliği. Şimdi, biz bunu Bakanla yüz yüze konuşsaydık çok 
daha iyi olacaktı, ki, geçtiğimiz yıl bir Malatya olayı var, ardından bir Urfa Çocuk Esirgeme 
Kurumunda olan olaylar var. Bu anlamda, ben, o mazereti, Sayın Bakanın affına sığınarak, çok 
kabul etmiyorum. 

Sayın Başkanım, sabrınızı fazla zorlamadan konuşmamı bitirmek istiyorum. 
Değerli arkadaşlar, toplumsal huzurun sağlanabilmesi ve refah seviyemizin yükseltilerek, huzur

lu, mutlu insanlar olarak yaşayabilmek için ülkemizdeki her türlü şiddeti ve başta bu şiddeti yaratan 
nedenleri ortadan kaldırmamız gerekir. Dolayısıyla, Komisyonumuzun yoğun emek sarf ederek 
hazırladığı bu rapor rafa kaldınlmamalı, aksine, her zaman bu konuları gündemde tutarak, kadına ve 
çocuğa yönelik şiddeti izleyen ve çözüm önerileri üreten sürekli bir komisyon kurulmalıdır. 
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Ben, bu komisyon raporunun hazırlanmasında baştan sona kadar bizlerle birlikte çalışan, emek 
sarf eden, bizleri aydınlatan, bizlerle yorulan, başta il valileri, il vali yardımcıları, sivil toplum 
kuruluşları, üniversite mensubu değerli akademisyenlere ve Komisyonumuzun değerli uzmanlarına 
huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyor, Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Hakan Taşçı, Manisa Milletvekili. 
Sizin de kişisel söz hakkınız 10 dakika. 
Buyurun Sayın Taşçı. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
HAKAN TAŞÇI (Manisa) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 1140 sıra sayılı töre 

ve namus cinayetleri ile kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu raporu hakkında 
şahsım adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Kıymetli arkadaşlarım, töre ve namus cinayetleri her geçen gün yeni yeni canlar almakta ve 
çok acı dramların yaşanmasına neden olmaktadır. Her mağdurun ardından dökülen gözyaşları da 
töre cinayetlerini önlemeye yetmemektedir. 

Birleşmiş Milletler verilerine göre, her yıl, dünyada 5 000 töre ve namus cinayeti işlenmek
tedir. Maalesef, Türkiye, dünya klasmanında önde gelen ülkelerden birisidir. 

Bu nedenle, töre cinayetleri, "kol kırılır yen içinde kalır" denilip, üstü örtülemeyecek kadar cid
dî bir meseledir. Töre adına işlenen cinayetler, maalesef, töreyi kirletmiştir. 

Töre, hukukla ve özellikle din ile çelişmemelidir; çünkü, din ve hukuk, her ne sebeple olursa 
olsun, hiç kimseye cinayet işleme ayrıcalığı ve hakkı vermez. Onun için, bu vahşetin din ile iliş-
kilendirilmesi bir başka yönden cinayettir. Kaldı ki, zorla ve kandırılarak kirletilen bir kadın suçlu 
değil, mağdur ve mazlumdur. Mağdur ve mazlum ise, cezalandırılmaz, korunur. Nasıl ki, mafya 
adaleti adalet değilse, töre ve namus adaleti de adalet değildir. 

Töre ve namus cinayetleri bir kadın sorunu değil, insanlık sorunudur. Bu cinayetlerin önlen
mesi kadınlarımızın ve çocuklarımızın haklarının güvence altına alınarak, insan hakları kavramının 
yerleştirilmesi için sorunun kaynağına inilmesi, sebeplerinin araştırılması ve herkesin üzerine 
düşeni yapması gerekmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; genel olarak bu şiddetin nasıl ortaya çıktığı konusunda 
tam bir fikir birliği yoktur. Şiddetin karmaşık nedenlerle ortaya çıkan bir olgu olduğu, toplumsal bir 
gerçektir. Bugüne kadar yapılmış olan araştırmalardan elde edilen bulgulara göre, bireysel ve top
lumsal nedenler şiddeti ortaya çıkarmaktadır. 

Kadınlar, genelde eşleri, babalan ve erkek kardeşleri gibi yakın ve tanıdıkları kişilerden şiddet 
görmektedirler. Kadına karşı fiziksel şiddet bütün sosyoekonomik gruplarda görülen bir durum ol
masına karşılık, yoksul kadınların fiziksel şiddetten daha fazla etkilendiği gözlemlenmektedir. 

Kadının sağlığını ve yaşamını tehdit eden şiddetin en uç noktası olan namus cinayetleri, dün
yanın bazı bölgelerinde görülen cinayetler olmasına karşılık, nedenleri itibariyle diğer şiddet ol-
gularıyla benzeşmektedirler. Namus ve töre cinayetleri coğrafi özellik de göstermektedirler. Dün
yanın bazı ülkelerinde ve ülkemizde ailenin namusunun, ailedeki kadınların cinsel dokunulmaz
lığına bağlı olduğu anlayışı yaygındır. 

Değerli milletvekilleri, dünyada ve özellikle de ülkemizde kadınlara karşı uygulanan şiddet, 
dayak atmanın yanında, eziyet, intihara zorlama, istemediği kişiyle veya tecavüz edenle evlenmeye 
zorlama gibi çok çeşitli işkence ve baskılar uygulanmaktadır. Kadınlar, dünyanın her yerinde 
değişik nedenlerle işkence görmekte ve öldürülmektedir. Erkekleri öldürenler genelde yabancı 
kişilerken, kadınları öldürenler ise, daha çok, onların tanıdıkları ve hatta, yakınlarıdır. Bu kimseler, 
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kadının kocası, boşandığı eski eşi, erkek arkadaşı, babası, erkek kardeşi ya da diğer erkek yakınları 
veya akrabaları olabilmektedir. Avustralya, Kanada, İsrail, Güney Afrika ve Amerika Birleşik Dev
letlerinde yapılan araştırmalara göre, cinayete kurban giden kadınların yüzde 50'den fazlası, daha 
önce fiziksel şiddet gördüğü eşi ya da birlikte olduğu erkek arkadaşı tarafından öldürülmüştür. 

Kadınların öldürülme şeklinde, kültürel etkenler ve ateşli silahlara ulaşım önemlidir. Amerika 
Birleşik Devletlerinde kadınlar daha çok ateşli silahlarla öldürülürken, Hindistan'da ise, kadınları 
döverek ya da yakarak öldürme daha yaygındır. 

Saygıdeğer milletvekilleri, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonunun tahminlerine göre, her yıl dün
yada 5 000'den fazla kadın namus saikıyla öldürülmektedir. Bu cinayetler, daha çok Bangladeş, 
Brezilya, Ekvador, Mısır, Hindistan, İsrail, İtalya, Ürdün, Fas, Pakistan, İsveç, İngiltere ve Türkiye 
gibi ülkelerde işleniyor. Ancak, bu ülkelerin dışında büyük bir coğrafyada bu cinayetlerin işlendiği 
de bir gerçektir. 

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve Dünya Nüfus Bilim Derneği tarafından "Türkiye'de Namus 
Cinayetlerinin Dinamikleri" isimli nitelikli çalışmada İstanbul, Şanlıurfa, Adana ve Batman İllerin
de yapılan görüşmelerde toplumumuzdaki namus anlayışı ve namus cinayetlerinin dinamikleri 
konusunda ipuçları elde edilmek istenmiştir. 

Bu çalışmaya göre, toplumumuzda namus anlayışı sosyodemografık etkenlere göre değişiklik 
göstermektedir. Türkiye'de kadına yönelik şiddetin ve namus cinayetlerinin nedeni olarak gös
terilebilecek sosyokültürel faktörlerin başhcaları şunlardır: Hiyerarşiyi ve itaati öngören geleneğin 
ve kültürün yaygınlığı ve sürekli yeniden üretilmesi; geniş aile ve hemşerilik ilişkilerinin yaygın
lığına bağlı olarak birey üzerinde toplumsal baskının yüksek oluşu; bu yapılanmaların resmî düzey
de kabul görmesi sonucu siyasal yaşama ve hukukun uygulanmasına yön vermesi. 

Türkiye'de törelere dayanılarak işlenen cinayetlerle masum kadınlar ve erkekler öldürülmekte, 
aile fertleri cinayet işlemeye zorlanmakta ve bazen de cinayet zincirlerinin son bulması için bedel 
olarak, kadınlar bir aileden diğer aileye barış gelini hediyesi olarak gönderilmektedir. 

Yasalar, hem toplumsal değerleri ve normları belirleme hem de davranış biçimlerini özendirici 
veya caydırıcı olarak etkileme güçlerinden dolayı önemlidir. Bir şiddet biçimi olarak namus ve töre 
cinayetleri, toplumumuzun kültüründen, özellikle de, değer sistemlerinden kaynaklanmaktadır. 
Namus ve töre cinayetlerinin birçok açıdan irdelenmesi ve incelenmesi gerekmektedir. Bu hususta 
yargının, kolluk kuvvetlerinin, toplumbilimcilerin ve diğer bilim adamlarının üzerine çok önemli ve 
ağır görevler düşmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bütün dünyada olduğu gibi, ülkemizde de pek çok can 
alan töre ve namus cinayetleri ile kadın ve çocuklara karşı uygulanan şiddetin son bulması için, 
Meclisimizin yapmış olduğu bu araştırmanın, diğer alınacak önlemler ile yapılacak araştırmalara ör
nek ve öncü olmasını dilerken, Can Dündar'ın bir yazısını sizlerle paylaşmak istiyorum: 

"Altı aylık hamiyleydi. Karnındaki çocuğun babası kocası değildi. Onu,, belki sevmiş, belki 
bedenini gönülsüzce vermişti; ama, işte orada, derisinin altında, canının içindeydi bebek. Üç ay son
ra kucağında olacaktı. Lakin töreyi biliyordu, kulağı kirişte bekliyordu. 

Hasan uykusuzdu kaç gecedir. Ezberindeydi töre. Görev, ona düşerdi. Lakin, Berivan kızıydı, 
canıydı. Hele, şimdi iki canlıydı. Nasıl kıyardı? Kıvranıp duruyordu. Bir yanda törenin kanlı çağ
rısı, diğer yanda kızının yürek ağrısı. Ne kızına kıyabilir, ne köyün yüzüne bakabilirdi. Bir sabah 
vakti sessizce evi terk etti. 

Oğluyla konuştu Berivan'ın anası Tayibet. Oğlan 2 yaş küçüktü Berivan'dan. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Devam edin. 
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HAKAN TAŞÇI (Devamla) - "Abla-kardeş, Cudi'nin gölgesinde, aynı dam altında, aynı yer 
yatağında büyümüşlerdi. Anadan aynı yoksulluğu emmiş, aynı cehaleti üleşmişlerdi. Babası çekip 
gitmiş, anası gözünü ona dikmişti. 'Kutsal görev' onundu şimdi. Töre, öyle emrederdi. 

Cumartesi akşamı, ablasıyla baş başa kaldı oğlan. Birlikte büyüdükleri tek göz damın altında, 
yıllarca üstünde tepindikleri yatağın başucunda. Akıllarından neler geçti, konuştular mı; yoksa, dil
leri tevekkülle zamklı mıydı, kim bilir... Biri 14, diğeri 16 yaşındaki iki çocuğun arasında, şimdi 
adına "töre" denilen bin yaşında bir kin tohumu vardı, bir de soğuk silah. Oğlan, 2 kurşun sıktı ab
lasına; biri şakağına, diğeri karnına. Şakağına sıktığı, genç kızın beynine saplandı; karnına sıktığı, 
doğmamış bebeciğin yüreğine. 

Oğlan, ablasının cesedinin başında polisi arayıp 'cinayet işledim' dedi, 'gelin, beni teslim alın.' 
Onu karakola götürdüler, ablasını otopsiye, anneyi azmettirmekten adliyeye... Ve baba Hasan, dön
medi bir daha köye. İpi kopmuş bir tespihin taneleri gibi dağıldı ailenin fertleri. 'Namus belası' 
Silopi'nin alıştığı hikâyeydi. Basın 'bir töre cinayeti daha' dedi, arkası gelmedi." 

Evet, bu hikâyeleri bir daha dinlememek ümidiyle, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, töre ve namus cinayetleri ile kadınlara ve çocuklara yönelik 

şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca kurulmuş bulunan (10/148, 182, 187, 284, 285) 
esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu raporu üzerindeki genel görüşme tamamlanmıştır. 

Uzun, geniş bir tartışma yaşadık. Çok değerli katkılar oldu bu önemli konu için. 
REYHAN BALANDI (Afyonkarahisar) - Eşinizin konserine katılamadınız Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Başka zaman katılırım. 
Ben, katkıda bulunan tüm arkadaşlarımıza, Divan adına teşekkür ediyorum. 
Sözlü soru önergeleri ile diğer denetim konularını sırasıyla görüşmek için, 6 Haziran 2006 Salı 

günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 22.42 
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VIII.- SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, televizyon yayınlarına ve eğitici programlara ilişkin 

Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı (7/13717) 
T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip E R D O Ğ A N tarafından yazı l ı 
olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. —, /j/f /, £/. C^J 

9w 
Enver Û K T E M 
tzmir Milletvekil i 

Son zamanlarda televizyonlarda, aile hayatını dejenere eden, çocukların,.gelişimine v e 
toplumun psikolojisine o lumsuz yönde etkiler yapan programlar oldukça artmıştır*. T o p l u m u n 
ve özel l ikle gençlerimizin psikolojik gel iş imi üzerinde oluşan bu o lumsuz - etkiler, sosyal 
hayata yansımakta ve özel l ikle okullarda şiddet olayları ciddi bir artış eği l imi göstermektedir. 

1. Toplum v e toplumun büyük bir çoğunluğunu oluşturan genç ler imiz üzerinde 
o lumsuz etki yapan bu tür programların yayınlarının engel lenmesi konusunda daha 
ciddi tedbirler alınması söz konusu mudur? 

2. Te lev izyon kanallarında ne kadar süre, eğitici v e öğretici programlar için 
ayrılmıştır? 

3. B u programların genell ikle izlenen saatlerde yayınlanması mecburiyeti get ir i lemez 
mi? 

4. Te lev izyon kanallarındaki eğitici v e öğretici programların yay ın sürelerinin 
artırılması söz konusu mudur? Bu yönde bir çalışmanız var mıdır? 

T . C 
» E V L E X B A K A N L I Ğ I 

Say» : B.O2.O.0O5/0iy<fSS' Î ^ / O T /20O6 
K o n u : Soru Önergesi 

T Ü M C t Y E B Ü Y Ü K M l L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İlgi : Başbakanlık Kanunlar v e Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 17 .05 .2005 tarihli v e B . 0 2 . 0 . 
K K G . 0 . 1 2 / 1 0 6 - 5 1 4 - 2 3 / 2 4 0 3 saydı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Enver Ö K T E M tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih edilen. 
Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını 
tensip ettikleri 7 /13717 esas sayılı yazdı soru önergesi ile ilgili olarak, Bakanlığım ilişkili 
kuruluşu R a d y o v e Televizyon Ost Kurulu Başkanlığından alınan 2S .05 .2005 tarihli v e 
A.01 .1 .RTÜ.0 .01 .04 .06V0598-0006148 saydı cevabi yazı ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

<v : -V 
B e ş i r A T A L A Y 

D e v l e t B a k a n ı 

E K L E R 
1 - Cevabi Yaz ı 
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T.C 
RADYO ve TELEVİZYON ÜST KURULU 

(İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı) 

SAYI : A.Ol.l.RTÜ.0.01.04.06/0598 Û O Û b i i b 
KONU : Sn. Enver ÖKTEM'in yazılı soru önergesi hk. 25 Mayıs 2006 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

(Sn.BeşirATALAY) 

İlgi: a) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 17.05.2006 
tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-514-23/2493 sayılı yazısı. 
b) 22.05.2006 tarih ve B.02.0.005/031/688 sayılı yazınız. 

İlgi (b) yazınız ekinde gönderilen ve İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM tarafından Sayın 
Başbakanımıza tevcih edilen yazılı soru önergesinde yer alan hususlar incelenmiştir. 

1- Bilindiği üzere, 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında 
Kanun ile radyo ve televizyon yayınlarının düzenlenmesi ve denetlenmesi görevi Radyo ve 
Televizyon Üst Kuruluna verilmiştir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu programları 
yayınlandıktan sonra ilgili yasa hükümlerine uygunluk açısından denetlemekte olup, Üst Kurulun 
programlara yayından önce müdahale etme yetkisi bulunmamaktadır. 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu denetleme görevinin yanı sıra düzenleme yetkisi 
çerçevesinde kamuoyunun söz konusu programların yaratacağı olumsuz etkilere karşı duyarlı 
hale getirilmesi amacıyla, Sağlık Bakanlığı ve çeşitli üniversitelerin bünyesindeki psikiyatr, 
psikolog ve sosyologlar tarafından, Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan bağımsız olarak 
hazırlanan bir çalışmayı da hem kitap olarak bastırıp dağıtımım yaptırmış, hem de 
www.rtuk.org.tr adresindeki web sayfasında yayımlamaya başlamıştır. "Televizyon 
Programlarındaki Şiddet İçeriğinin. Müstehcenliğin ve Mahremiyet İhlallerinin İzleyicilerin Ruh 
Sağlığı Üzerindeki Olumsuz Etkileri" adlı bu çalışmaya pek çok basın ve yayın organında 
yayınlanan haberlerde atıf yapılmak suretiyle kamuoyunun dikkati çekilmiştir. 

Ayrıca, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu özellikle çocuklara ve gençlere kötü örnek 
olacak, onların fiziksel ve zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebilecek yayınlara yönelik 
toplumun bilinçlendirilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Çocukların zararlı 
yayınlardan korunması amacıyla geliştirilen "Akıllı İşaretler" simge sistemi 23 Nisan 2006'da 
hayata geçirilmiştir. Söz konusu semboller iki gruptan oluşmaktadır: 

a)Yaş Sembolleri; 
Genel İzleyici Kitlesi İçindir : Tüm izleyici kitlesi içindir 
7+ : Yedi yaş ve üstü izleyiciler içindir 

13+ : Onüç yaş ve üstü izleyiciler içindir 
18+ : Onsekiz yaş ve üstü izleyiciler içindir 

107-

http://www.rtuk.org.tr
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b)îçerik Sembolleri; Şiddet/Korku, cinsellik ve olumsuz örnek oluşturabilecek 
davranışlardır. Akıl l ı işaretler ile ilgili her türlü bilgiye; www.rtukisaretler.gov.tr adresinden 
ulaşılabilmektedir. 

"Televizyon Dünyası" i le "gerçek dünya" birbirinin aynı değildir. Televizyon 
doğası gereği gerçek dünyayı yeniden kurgulayarak yansıtır. Gerçek dünyayı ilgi çekici seyirlik 
malzeme haline getirmek zorundadır. Her gün yinelenen bu görüntülerle de, kalıcı, uzun süreli 
bir dünya algılaması, sosyal gerçeklik yaratır. Bu yavaş yavaş gerçekleşen, birikim sonucu oluşan 
bir süreçtir. İnsanların televizyon iz leme süresine bağlı olarak da, bir çok kişi bu sunulanları 
"gerçek" dünya olarak algılamaktadır. Özellikle çocuklar üzerinde son derece etkili olan bu 
olumsuzluğu ortadan kaldırabilmek en azından azaltabilmek amacıyla, Üst Kurul ve T.C Milli 
Eğitim Bakanlığı işbirliği içinde okullarda "medya okuryazarlığı" dersinin müfredata konulması 
için çalışmalara başlanmıştır. 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, çocukların şiddete ve zararlı yayınlara karşı 
geliştirdikleri düşünce v e sergiledikleri tutumları öğrenebilmek, televizyonun çocuklar üzerinde 
oluşturduğu etkileri anlamak ve bu alanda yapılan çalışmalara bir katkı sağlamak amacıyla 
çocukların kendilerini özgürce ifade edebilecekleri "Televizyon Yayınlarında Şiddet" konulu bir 
kompozisyon yarışması düzenlenmiştir. 

Bunun yanı sıra, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından 2006 yılı boyunca iki ayda 
bir düzenlenmesine karar verilen panellerin ilki 15 Şubat 2006 günü Ankara'da 
gerçekleştirilmiştir. "Televizyon ve Çocuk" konulu panelde, televizyon yayınlarının çocuklar 
üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir. 

Üst Kurul Üyesi Prof. Dr. Davut Dursun tarafında yönetilen panelde, Prof. Dr. Ferhunde 
ö k t e m "Çocuk Ruh Sağlığı Açısından Televizyon", Dr. Hüseyin Emin öztürk "Çocuğun 
Sosyalleşmesinde Televizyonun Etkileri", Prof. Dr. Oya Tokgöz "İletişim ve Çocuk", Sadık 
Güneş "Televizyon ve Ai le" konularında açıklamalarda bulunmuşlardır. Panele ilkokul 
öğrencileri de katılarak, televizyon yayınlan konusundaki düşüncelerini paylaşmışlardır. 

Ayrıca; Üs t Kurul rutin olarak yapılan ve yayıncı kuruluş yetkililerinin katıldığı toplantı 
v e seminerler düzenlemektedir. Yayıncılık konusunda kapsamlı bilgilerin verildiği bu 
seminerlerde, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmakta ve yanlış uygulamalar konusunda 
yayıncıların dikkatinin çekilmesi hedeflenmektedir. 

2 - " R a d y o v e Televizyon Yayınlarının Esas V e Usul ler i H a k k ı n d a 
Yönetmel iks in 29 . maddesinde "Yayınlarda y e r veri lmesi gerekl i programlar ın top lam 
süresi , haftal ık yayın süresinin % lS 'Unden az olamaz. B u oran ın °/o S'i eğit im, %5' i 
kül tür , %5' i T ü r k H a l k v e T ü r k Sanat Müziği programlar ına ayrılır. 

ö z e l kanunlar la yayını zorunlu tutulan eğitim spotları , eğitim programlar ı 
çerçeves inde değerlendiri l ir . 

Program d u r d u r m a müeyyidesi uygulandığı hal lerde yay ın lanan i k a m e programlar , 
b u oranlara dahi l edi lemez. 

Özel kanunlar la , hedef kitleye ulaşabi lmek amacıyla 09 .00 - 21.00 saatleri aras ında, 
yay ın lanmas ı zorun lu kı l ınan eğit im spot programları aşağıdaki oran veya sürelerde 
yayınlanır . 

1) T o p l u m u , özel l ikle de çocukları v e gençleri, s igara , alkol , uyuşturucu m a d d e , 
k u m a r ve d iğer kötü al ışkanlıklara karşı caydırıcı nitel ikte programlar , haftalık y a y ı n 
süresinin % 2,5' inden az o lamaz. 

2) Tüketic i leri eğitici , aydınlatıcı v e bilgilendirici programlar , ' haftalık y a y ı n 
süresinin % 1 ' i n d e n az olamaz. 

3) Traf ik kazalarını önlemeye yönel ik eğitim programları , haftal ık yayın süresi 
İçinde, otuz d a k i k a d a n az o lamaz. 

4) T ü t ü n ve tütün mamuller i al ışkanlığının zararlar ı k o n u s u n d a uyarıcı ve eğitici 
mahiyette programlar , aylık yay ın süresi içinde doksan dak ikadan az o lamaz. 

5) O r m a n ve ağaç sevgisini yaygın laş t ınc ı eğit im programları , yıl l ık yayın süresi 
iç inde beş saatten az o lamaz ve O r m a n Bakanl ığ ınca bel ir lenecek dönemlerde , Ana H a b e r 
Bülteni önces inde yayınlanır ." hükmü yer almaktadır. 

3 - 2. maddede açıklandığı üzere yayınlanacak bu tür eğitim spot programlarının, 09 .00 -
21 .00 saatleri arasında yayınlanması zorunludur. 

4 - Yönetmelikte öngörülen sürelerin makul olduğu düşünülmekte olup Üst Kurulun 
denetiminin yanı sıra yayın kuruluşlarımızın konuya gösterecekleri önem sorunun çözümüne 
büyük katkı sağlayacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

WrT Zahid AJK3Vtvy<J 
•Radyo ve Televiaryon 
Üs t K u r u l u Başkanı 
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2.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOGLU'nun, TRT'nin bandrol geliri tahsilatına iliş
kin sorusu ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı (7/13755) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ 
S n . B a ş k a n h ğ ı ' n a 

A ş a ğ ı d a s u n u l a n so ru l a r ımın , A n a y a s a ' n ı n 9 8 . ve T . B M . M t ç t ü z ü ğ ü ' n ü n 96. vd . 
madde le r ine gö re D e v l e t B a k a n ı Say ın B e ş i r A t a l a y t a r a f ı n d a n yaz ı l ı o larak 
cevap land ı r ı lmas ın ı a r z e d e r i m . 

Saygı la r ımla . 
1 3 . 0 4 . 2 0 0 6 

F e r i d u n F. B A L O Ğ L U 
A n t a l y a Mi l le tveki l i 

1 - T ü r k i y e R a d y o T e l e v i z y o n K u r u m u (TRT) , 2 0 0 3 , 2 0 0 4 , 2 0 0 5 yılları ile 
2006 yı l ın ın ilk ç e y r e ğ i n d e kaç adet bandro l s a t m ı ş v e n e k a d a r tahsi la t 
y a p m ı ş t ı r ? 

2 - T R T ' n i n y a s a l s ü r e s i iç inde tahsi l e d e m e d i ğ i b a n d r o l ücre t i miktar ı ne 
kadard ı r? B u n l a r ı n y a s a l fa iz miktar ı ne kadard ı r? Ö n e r g e n i n ver i ld iğ i tar ih 
i t ibar iyle b a n d r o l b o r c u b u l u n a n şirket ler hangi ler id i r v e b u n l a r ı n b a n d r o l a n a 
para ile fa iz borç lar ı ayr ı ayr ı ne kadard ı r? 

3- B o r ç l u l a r l i s tes inde Çet inkaya M a ğ a z a l a r ı v a r m ı d ı r ? B u f i rmanın 
t o p l a m b a n d r o l a n a p a r a v e f a i z b o r c u ne k a d a r d ı r ? 

4 - B a n d r o l ücre t le r in in yasa l s ü r e s i n d e ö d e n m e m e s i n e d e n i y l e o l u ş a n 
fa iz ücre t le r inde , i nd i r ime g id i lmes i ya da fa iz in t a m a m ı n ı n s i l i n m e s i g ib i bir yo l 
b u l u n m a k t a m ı d ı r ? D a h a ö n c e bu y ö n d e yap ı lm ış bir u y g u l a m a va r mıd ı r? 
Y a p ı l m ı ş ise h a n g i ş i r k e t y a d a f i rmalar için h a n g i k o ş u l l a r a bağ l ı o larak 
yap ı lmış t ı r? 

5- T R T H a s ı l a t D a i r e Başkanl ığ ı görev in i , 0 1 . 0 1 . 2 0 0 4 i le 31.Q3.2006 
tar ihler i a r a s ı n d a as i l ya d a veki l o larak k imler y ü r ü t m ü ş t ü r ? Has ı l a t Daire 
Başkan l ığ ı 'na y a p ı l a n a t a m a l a r d a , bandro l ücre t ler in in tahs i l i k o n u s u n d a 
y a ş a n a n bask ı la r ın e tk i l i o l d u ğ u y ö n ü n d e k i idd ia lar d o ğ r u m u d u r ? 

T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

Sayı : B . 0 2 . 0 . 0 0 5 / 0 3 l / b H "2, ^31/05/2006 

K o n u : Soru Önergesi 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İlgi : Türk iye Büyük Mil let Meclisi Başkanlığının 09.0S.2006 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10. 
00 .02-20502 sayılı yazısı . 

Antalya Milletvekili Sayın Feridun Fikret B A L O Ğ L U tarafından tevcih edilen 
7 /13755 esas sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak, Bakanl ığım ilgili kuruluşu Türkiye 
Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdür lüğünden alınan 23.05.2006 tarihli ve B.02.2.TRT. 
0.61.0O.00/1378 sayılı cevabi yazı ekte gönderi lmektedir . 

Bilgilerinize arz ederim. 

Beş ir A T A L A Y 
Devle t B a k a n ı 

E K L E R : 
1- Cevabi yazı 
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TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Hukuk Müşavirliği 

SAYI : B.02.2.TRT.0.61.00.00/#,7Z<f <£?j?jfii?2006 
KONU : 7/13755 sayılı Soru Önergesi Cevabı 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Beşir ATALAY) 

İlgi: 10.05.2006 tarih ve 031/642 sayılı yazınız. 

Antalya Milletvekili Sayın Feridun Fikret BALOGLU'nun verdiği 7/13755 sayılı yazılı soru 
önergesi ile ilgili olarak Kurumumuz cevabı aşağıda arz olunmuştur. 

1- TRT tarafından 2003, 2004, 2005 yıllan ile 13.04.2006 tarihine kadar satılan bandrol 
adedi ve tahsil edilen bandrol bedeli aşağıda gösterilmiştir. 

YELİ SATILAN BANDROL ADEDİ TAHSİL EDİLEN BANDROL BEDELİ 
2003 12.976.639 62 TRİLYON TL 
2004 14.614.114 102 TRİLYON TL 
2005 13.521.118 176 MİLYON YTL 
2006 3.289.786(Ocak-Mart) 44 MİLYON YTL 

2- TRT Bandrolleri, 19.09.1998 tarihinde yürürlüğe giren "Türkiye Radyo-Televizyon 
Kurumunca Bandrol Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde 
verilmektedir. 

3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun 10. Maddesine göre 
imalatçı ve ithalatçı firmaların denetimleri Maliye Bakanlığı elemanlarınca, bandrole tabi cihazları 
satın alan, devralan, toptan veya perakende satışını yapan firmaların denetimleri Kurumumuzun 
görevlendireceği personel tarafindan yapılmaktadır. 

Bu denetimler esnasında bandrolsüz cihaz satan imalatçı ve ithalatçı firmalara 3093 sayılı 
kanunun 6 inci maddesine göre cihazın satış bedeli kadar, cihazları bandrolsüz olarak satın alan, 
devralan veya kullananlara ise cihazın rayiç değerinin yarısı kadar para cezası tahakkuk ettirilerek, 
tahsil edilmektedir. 

Kurumumuza bandrol işlemlerinden dolayı borçlu olan firmaların listesi ekte sunulmuş 
olup, (Ek:l) borç dökümleri aşağıda gösterilmiştir. 

Bandrol Ana Para Borcu 592.905,27YTL 
Gecikme Faizi Borç Tutan 5.984.157,36YTL 

Söz konusu firmalara ait borçlann, 6183 sayılı Kanun çerçevesinde takip, tahsil ve haciz 
işlemleri sürdürülmektedir. 

3- TRT denetim elemanlarınca 22.10.2003 tarihinde bandrolsüz cihaz satışının önlenmesi 
ile ilgili olarak Adana ilinde yapılan denetimlerde, Çetinkaya Mağazası da denetlenmiş ve 
bandrolsüz cihaz sattığının tespit edilmesi üzerine 372.500.000.-TL ve 2.429.500.000.-TL olmak 
üzere iki ayrı tutanak tutularak toplam 2.802.000.000.-TL ceza yazılmıştır. Firma 372.500.000.-
TL borcunu 24.12.2003 tarihinde Türkiye İş Bankasındaki hesabımıza ödemiş; geriye kalan 
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2.429.500.000.-TL'nin tahsili için TRT tarafından yasal işlem başlatılmış olup, hukuki süreç 
devam etmektedir. 

4- Bandrol ücretlerini 3093 sayılı yasada belirtilen sürede ödemeyen firmalara yine aynı 
kanunun 5 inci maddesine göre faiz tahakkuk ettirilmektedir. Yasa gereği tahakkuk ettirilen faiz 
borçlarından indirim yapılması veya kayıtlardan silinmesi gibi uygulamaların yapılmasını 
gerektiren bir yetki Kurumumuz mevzuatı içerisinde bulunmamaktadır. Hiçbir şahıs şirketi veya 
firmaya böyle bir uygulama yapılmamıştır. 

Ancak, 3093 sayılı TRT Gelirleri Kanununun 6 ncı maddesi gereği; bandrolsüz cihaz satan 
imalatçı ve ithalatçı firmalara ve cihazları bandrolsüz olarak satın alan, devralan veya kullananlara 
para cezası tahakkuk ettirilerek, tahsil edilmekte iken; 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5326 
saydı Kabahatler Kanununun, tüm idari para cezalarım "kabahat" kapsamına alması, Maliye 
Bakanlığınca 16.12.2005 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 437 seri nolu Tahsilat Genel 
Tebliğinde de Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun idari para cezası vermeye yetkili 
kurumlar arasında sayılması, 5326 sayılı kanunun 17'nci maddesinin idari para cezasının peşin 
olarak ödenmesi halinde, dörtte bir oranında indirim uygulanması, tahakkuk ettirildiği gerçek ya 
da tüzel kişinin durumunun müsait olmaması halinde, 4 eşit taksit halinde ödenmesi imkanı 
getirmesi, 437 Seri Nolu Tebliğde de 5326 sayılı Kanununun 17'nci maddesine göre yapılacak 
taksitlendirmelerde teminat ve tecil faizi aranılmaması hükme bağlandığından, yukarıda belirtilen 
tarihten itibaren uygulama bu yönde yapılmaktadır. 5326 sayılı Kanun gereğince 01.06.2005 
tarihinden itibaren tahsil edilen ceza tutarları ile tahsil edilemeyen alacaklara ilişkin dosyalar tahsil 
için Maliye Bakanlığına gönderilmektedir. 

5- Hasılat Dairesi Başkanlığını 01.01.2004 ile 31.03.2006 tarihleri arasında asil ve vekil 
olarak yürütenlerin isim ve süreleri aşağıda belirtilmiştir. Yapılan atamalarda bandrol ücretlerinin 
tahsili konusunda yaşanan baskıların etkili olduğu yönündeki iddiaların tamamı asılsızdır. 
Başkanlığa yapılan atamalarda tamamen Kurum mevzuatına göre hareket edilmiştir. 

Ahmet KÜLAHÇI (Başkan- (Asil) 01.01.2004 - 13.07.2004 
Nevzat AY (Başkan Yrd.-Vekil) 19.07.2004-25.01.2005 
Ahmet KÜLAHÇI (Başkan-Asil) 25.01.2005-13.03.2006(Soruşturma sonucu görevden alınmıştır) 
Ali ASLAN (Başkan Yrd- Vekil) 13.03.2006- (Halen Yürütmektedir) 

Arz ederim. A 

|AIi GÜNEY 
Genel Müdür V. 
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3.- Tunceli Milletvekili V.Sinan YERLİKAYA'nın, TRT Genel Müdür Vekilinin uygulamalarına 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı (7/13756) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Devlet Bakanımız Sayın Beşir ATALAY tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 18.04.2006 

V. Sinan YERLİKAYA ^ ^ 
Tunceli Milletvekili S*^ 

1-İletişim ve Radyo Televizyon yayıncılığı konusunda eğitim almayan ve iş deneyimi 
olmayan TRT Genel Müdür vekili Ali GÜNEY, çok sayıda tecrübeli yayıncıyı hangi 
kriterlere göre görevden almıştır? Ali GÜNEY bu atamaların doğruluğuna karar vermesini 
sağlayacak mesleki birikimi ne zaman nerede edinmiştir? 

2- Ali GÜNEY'in yaptığı atamalarla ilgili TRT aleyhine kaç dava açılmıştır. Bu davalar 
nedeniyle kurum kaç YTL' lik harcama yapmak zorunda kalmıştır. Bu davaların kaybedilmesi 
halinde yapılan masraf, ödenecek tazminatlar Genel Müdür Vekili Ali GÜNEY'den tahsil 
edilecek midir? 

3- Ali GÜNEY'in TRT Genel Müdür vekili olmasının ardından TRT1 ve TRT2' nin aylık 
reytinglerinde bir düşüş yaşanmış mıdır? Yaşandıysa bunun önlenmesi için ne gibi tebdirler 
alınmıştır? 

4-TRT Genel Müdür Vekili Ali GÜNEY' in görevi devralmasının ardınd&n kurumun reklam 
gelirlerinde bir düşüş yaşanmış mıdır? Yaşandıysa bunun nedeni nedir? 

5 - 1 7 Mart 2006 tarihinde çıkartılan reklam karşılığı Barter Usul ve Esasları öncesinde 
yapılan Barter anlaşmalarıyla 2004-2005 yıllarında toplam kaç 
YTL 'lik mal ve hizmet alımı yapılmıştır? Bu mal ve hizmetlerin Barter alım fiyatı ile piyasa 
fiyatları nedir? Arada bir fark varsa neden kaynaklanmıştır? Bu alımlar karşılığı verilen 
reklam sürelerinin bedellerinde bir indirim yapılmış mıdır? 

6- Ali GÜNEY, Sakarya İli Akyazı ilçesi Güvençler Köyünde imam olarak çalışırken bir 
soruşturma geçirmiş midir, geçirdiyse soruşturmanın konusu nedir? Soruşturmanın 
sonucunda ne olmuştur? 

7- TRT Genel Müşaviri olan ve İstanbul'da görevli bulunan Cevdet TELLİOĞLLT na 
Ankara'da Genel Müdürlük katında tahsis edilen oda yaklaşık 8 aydır kilitli olarak 
bekletiliyor mu? Bu odada zaman zaman düzenlenen toplantıların amacı nedir ? Bu durumla 
ilgili Genel Müdür Vekili Ali GÜNEY tarafından bir işlem yapıldı mı ? 

- 1 1 7 -
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı : B.02.0.005/D3i/^ ( 3//Cf/2006 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 09.05.2006 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10. 
00.02-20502 sayılı yazısı. 

Tunceli Milletvekili Sayın V. Sinan YERLİKAYA tarafından tevcih edilen 7/13756 
esas sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak, Bakanlığım ilgili kuruluşu Türkiye Radyo 
Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden alman 23.05.2006 tarihli ve B.02.2.TRT. 
0.61.00.00/1382 sayılı cevabi yazı ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

"V %^ * 
BeşirATALAY 
Devlet Bakanı 

EKLER : 
1- Cevabi yazı 
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TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Hukuk Müşavirliği 

SAYI : B.02.2.TRT.0.61.00.00//^£2. ,£L£..$D2006 
KONU : 7/ 13756 sayılı Soru Önergesi Cevabı 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Beşir ATALAY) 

İlgi: 10.05.2006 tarih ve 031/641 sayılı yazınız. 

Tunceli Milletvekili Sayın V.Sinan YERLİKAYA'nın verdiği 7/13756 sayılı yazılı soru 
önergesi ile ilgili olarak Kurumumuz cevabı aşağıda arz olunmuştur. 

1- 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 13 üncü maddesinde, Genel 
Müdürün sürekli olarak görevinden ayrılması halinde atanmasındaki usule göre atama yapılıncaya 
kadar Genel Müdüre, yardımcılarından bu hizmette en kıdemlisi, kıdemde eşitlik halinde ise en 
yaşlısı vekalet edeceği hükme bağlandığından bu hüküm gereğince Ali GÜNEY TRT Genel 
Müdürlüğüne vekalet etmektedir. Ali GÜNEY, devletin çeşitli kademelerinde takriben 29 yıl 
görev yapmış olup, bunun 2 yıldan fazla kısmı TRT'de Genel Müdür İdari Yardımcısı ve bu 
görevine ek olarak son 10 ayı Genel Müdür Vekili görevinde geçmiştir. Kendisi daha önce de 
başka bir kurumda Teftiş Kurulu Başkam olarak, uzun süre yöneticilik görevinde bulunmuştur. Bu 
nedenle Genel Müdür Vekili Ali GÜNEY, gerek yöneticilik konusunda, gerekse yayıncılık 
konusunda yeteri kadar tecrübe ve birikime sahiptir. 

TRT'deki tüm atamalar, 2954 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi uyarınca yapılmaktadır. 
Bu atamalar genellikle çeşitli soruşturmalar nedeniyle yapılmış olup, atamalarda kamu yaran ve 
hizmet gereği gözetilmektedir. 

2- Genel Müdür Vekili Ali GÜNEY 'in yaptığı atamalarla ilgili olarak, 16.05.2006 tarihi 
itibariyle TRT aleyhine 13 kişi tarafından dava açılmıştır. Davalar devam etmektedir. Söz konusu 
davalann Kurum aleyhine sonuçlanması durumunda, davacılar tarafından yargı kararlarına bağlı 
olarak talep edilebilecek masraf ve diğer ödemeler, yasa gereği ve bugüne kadar uygulana geldiği 
gibi Kurumun genel bütçesinden karşılanmaktadır. 

3- TRT-1 ve TRT-2 kanallarının 2005-2006 yıllan tüm gün, prime time ve AB Grubu 
izlenme oranlan aşağıda sunulmuştur. Buna göre; 

TRT-1 kanalında, tüm kişiler tüm gün izlenme oranı 2005 yılında ve 2006 yılının ilk 4 
ayının ortalamasında % 0,80 'dir; düşüş gözlenmemiştir. AB Grubunda tüm Gün izlenme oram 
2005 yılında % 0,90 ve 2006 yılının ilk 4 ayının ortalamasında % 0,80 olup; düşüş gözlenmiştir. 

TRT-1 kanalında tüm kişiler prime time izlenme oranı, 2005 yılında % 1,50 ve 2006 yılının 
ilk 4 ayının ortalamasında % 1,60 'dır; artış gözlenmiştir. AB Grubu prime time izlenme oranı 
2005 yılında % 1,70 ve 2006 yılının ilk 4 ayının ortalamasına göre % 2,00 'dir; artış gözlenmiştir. 

TRT-2 kanalında Tüm Kişiler Tüm Gün izlenme oranı 2005 yılında % 0,20 ve 2006 yılının 
ilk 4 ayının ortalamasında yine % 0,20'dir. AB Grubunda Tüm Gün izlenme oranı 2005 yılında ve 
2006 yılının ilk 4 ayının ortalamasında % 0,20 'dir. Herhangi bir düşüş gözlenmemiştir. 

TRT-2 kanalında Tüm Kişiler Prime Time izlenme oranı 2005 yılında ve 2006 yılının ilk 4 
ayının ortalamasında % 0,30'dur. AB Grubu Prime Time izlenme oranı 2005 yılında ve 2006 
yılının ilk 4 ayının ortalamasında % 0,40'tır. Herhangi bir azalma veya artış olmamıştır. 
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Eylül 2006 yayın dönemi itibariyle yeni programlar planlanarak izlenme oranlarında artış 
hedeflenmektedir. 

4- TRT Genel Müdür Vekili Ali GÜNEY'in görevi devralmasından önceki dönem ile 
devralmasından itibaren Kurumumuz aylık reklam gelirleri aşağıdaki gibidir. 

Gelirler aylara göre belirtildiğinden genel trende bakıldığında yıllık dağılımda herhangi bir 
düşüş görülmemektedir. 

Bu verilere 2005/2006 yıllan Sponsorluk Reklam Gelirleri dahil değildir. Sponsorluk 
çalışmalannca elde edilen gelirler 2005 ve 2006 yılı gelirlerine eklenildiğinde, aylık reklam 
gelirleri daha da yükselecektir. 

5- 17.03.2006 tarihinden önce barter anlaşmalarıyla 2004 yılında 41.743.593 YTL., 2005 
yılında ise 26.229.533 YTL.hk mal ve hizmet alımı yapılmış olup, 2005 yılında barter sözleşmesi 
tutan 6.915.026 YTL.dir. Aradaki fark ise 2004 yılında yapılan barter sözleşmelerinin 2005 yılına 
sarkan yayınlanndan oluşmaktadır. 2006 yılında ise barter sözleşmesi yapılmamıştır. 17/03/2006 
Tarihinden itibaren barter uygulamalan, aynı tarihli ve 2006/80 sayılı Yönetim Kurulu karanyla 
kabul edilen "Reklam Karşılığı Barter Yoluyla Kurumsal İhtiyaçların Teminine İlişkin Usul ve 
Esaslar" çerçevesinde yapılmaktadır. 

Barter karşılığı alman mal ve hizmetlere ait birim fiyatlar istemci üniteler tarafından tespit 
edilmektedir. Bu fiyatlar perakende satış fiyatlandır. Barter yoluyla alman mal ve hizmetler 
karşılığı verilen reklam sürelerinin bedelleri, Reklam Yayın Ücret Tarifelerinde belirtilen değerler 
üzerinden hesap edilmektedir. 

6- TRT Genel Müdür Vekili Ali GÜNEY 'in sicil dosyasının tetkikinde; hakkında yapılan 
herhangi bir soruşturmaya rastlanılmamıştır. 

7- TRT Genel Müdür Müşaviri Cevdet TELLİOGLU 05.08.2005 tarihinden itibaren 2 yıl 
süreyle İstanbul Bölge Müdürlüğünde görevlendirildiğinden, söz konusu oda boşaltılmış olup, o 
tarihten itibaren özel Kalem Müdürlüğüne aittir. Adı geçenin bu oda ile bir ilgisi bulunmadığı 
gibi, sözü edilen odada bugüne kadar herhangi bir toplantı yapılmamıştır. 

Arz ederim. r\ , 

AliGÜNEY 
Genel Müdür V. 
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4.- Osmaniye Milletvekili Necati UZDİL'in, yerfıstığı ithaline, 
- Mersin Milletvekili Ersoy BULUT'un, Erdemli Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsüne, 
- Balıkesir Milletvekili Orhan SÜR'ün, Atatürk Orman Çiftliğine dökülen hafriyat toprağına, 
- Ordu Milletvekili Kâzım TÜRKMEN'in, petekli bal üreticisinin teşvik edilmesine ve arıcılıkla 

ilgili düzenleme çalışmalarına, 
- Hatay Milletvekili Gökhan DURGUN'un, 2003'ten itibaren Hatay'da yapılan ihalelere, 
- Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER'in, tarım sektörünün sorunlarına, 
- Muğla Milletvekili Gürol ERGİN'in, sınır ticaretiyle girişine izin verilen tarım ürünlerine, 

bazı kaçak ürünlere ve alternatif ürün projesine, 
- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, Adana'daki kaçak et denetimine, 
- Manisa Milletvekili Ufuk ÖZKAN'ın, özelleştirilecek şeker fabrikalarına, şeker üretimine ve 

kaçakçılığına, 
İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in cevabı (7/13816, 13817, 

13818, 13819, 13820, 13821, 13822, 13823, 13824) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorulanının Tarım ve Köyişleri Bakanı Sn. M. Mehdi EKER 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla. 11.04.2006 

Necati UZDİL < 
Osmaniye Milletvekili 

Ülkemize, dışardan büyük miktarlarda ithal edilen yerfıstığı, iç pazarımızda yerfıstığı 
ticareti yapanları ve üreticilerimizi olumsuz etkilemiştir. Tarım ürünlerinde marka yaratmanın 
önemi tüm tarımsal toplantılarda gündeme getirilmektedir. Osmaniye fıstığı da bir markadır. 
İthal edilen yerfıstıklarından farklıdır. Osmaniye fıstığını tanımayan, tatmamış bir çok 
vatandaşımız vardır. 

Bu bağlamda; 

1 - 2006 yılında yerfıstığı ithaline müsaade edilecek mi? 

2- Yerfıstığı ithalatına belli bir fon konulması gerektiğini düşünüyor musunuz? 

3- İthal edilen yerfıstığının pazarlanması sırasında, Osmaniye fıstığından ayrılması için 
ambalajında ithal olduğunu belirten bir etiket konulmasında yarar olduğunu düşünüyor 
musunuz? 

4- Yerfıstığı ithalinde Tarım ve Köyişleri Bakanlıgı'nın söz sahibi olması gerekmez mi? 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Tanm ve Köyişleri Bakanı Sayın M.Mehdi EKER tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 12.04.2006 

~~&^ Ersoy BULUT 
Mersin Milletvekili 

SHP Genel Başkan Yardımcısı 

İlimiz Erdemli ilçesinde bulunan Bakanlığınız Alata Bahçe Kültürleri Araştırma 
Enstitüsü arazisinin Turizmi Teşvik Kanunu çerçevesinde turizm amaçlı olarak 
değerlendirilmek üzere, 28.02.2006 tarih ve 27243 sayılı yazı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tarafından Bakanlığınızdan talep edilmesi, enstitünün hizmet sunduğu yöre çiftçileri ve çiftçi 
örgütlerinde, enstitü çalışanları ve araştırmacılarda infiale neden olmuştur. 

II.Tarım Şurası Çalışma Belgesinde " Tarımsal araştırma ve geliştirme faaliyetleri ülke 
tarımı, üreticiler ve tüketiciler için yaşamsal öneme sahiptir. Özellikle gıda güvenliği ve iyi 
tarım uygulamaları konularının tartışıldığı günümüzde güçlü bir araştırma alt yapısının varlığı 
mutlak zorunludur.... Tarım ve Köyişleri Bakanlığı araştırma konusunda köklü bir araştırma 
sistemine sahiptir..." denmektedir. 

Bakanlığınız Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü internet sitesinde ise 
"Ülkemizin kendine özgü ekolojik ve sosyo-ekonomik yapısı, diğer ülkelerden yapılacak 
teknoloji transferini sınırlamakta ve kendi koşullarımıza uygun teknolojilerin üretilmesini 
zorunlu kılmaktadır. Sahip olduğumuz ekolojik zenginliğin ortaya çıkardığı ürün çeşitliliği, 
her ekolojiye Özel, teknoloji geliştirme ihtiyacım doğurmaktadır. Bu nedenlerle tarımsal 
araştırmalar önemini, geçmişte olduğu gibi gelecekte de artırarak devam ettirecektir..." 
denmektedir. 

Bu bağlamda, Turizm Amaçlı kullanılmak üzere talep edilen Alata Bahçe Kültürleri 
Araştırma Enstitüsü de birtakım şahsi ve siyasi değerlendirmeler sonucu değil, yukarıdaki 
tanımlara uygun olarak 1973 yılında Mersin,Adana,Osmaniye ve Hatay illerini kapsaya Doğu 
Akdeniz alt bölgesinde tarımsal araştırma faaliyetini yürütmek üzere kurulmuştur. Yapığı 
araştırmalar sonucu yöreye önemli çeşitler kazandıran enstitü konumu, flora ve faunası ile de 
09.10.2000 yılında Doğal Sit Alanı olarak ilan edilmiştir. 

Soru 1: Yukarıdaki açıklamalar ve tanımlar ışığında Enstitünün kapatılması anlamına gelen 
Turizm amaçlı kullanım talebine yanıtınız ne olacaktır? 
Soru 2 : Bu talebin dışında Enstitüyü kapatma nedeniniz var ise açıklarmısınız ? 
Soru 3 : Enstitünün kapatılması ile Doğu Akdeniz Bölgesinde doğacak olan araştırma-
geliştirme boşluğunu nasıl telafi etmeyi düşünüyorsunuz ? 

U> 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı sayın Mehmet Mehdi 
EKER tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Orhan SUR 
Balıkesir Milletvekili 

Mülkiyeti Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ait Çankaya ilçesi Kızılırmak 
Mahallesi 13788 ada 1 sayılı arsa vasıflı parsel üzerinde Çankaya; •-. 
Belediyesinden alınan kazı ruhsatıyla yapılan kazının topraklarının bir 
kısmının koruma altında bulunan Atatürk Orman Çiftliği arazisine 
döküldüğü konusunda bilgiler alınmıştır.Tarafımdan yapılan incelemede de 
bu bilgilerin doğru olduğu kanısı edinilmiştir. 

1- Koruma altındaki Atatürk Orman Çiftliğine her isteyen toprak 
dökebilmekte midir? 

2- KİT komisyonunda çiftlik arazisi içine toprak dökümü konusunda 
defalarca eleştiri yapılmasına rağmen bu döküme hangi yetkili izin 
vermiştir? 

3- Bu toprağın dökümü karşısında AKP den herhangi bir bedel alınmış 
mıdır? Mamak çöplüğüne dökülmesi gereken toprağın çiftlik arazisine 
dökülmesiyle AKP' nin nakliyeden doğan kazancı nedir? 

4- Eğer bu toprağın dökümü bakanlığınızın özel izniyle olduysa bu özel 
izne gerekçe nedir? 

5- Bundan sonra her isteyene bu alanlara toprak dökme izni verilecek 
midir? 

6- Atatürk'ün mirası böyle her önüne gelenin toprak döktüğü bir alan 
olarak mı korunacaktır? 
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12 Nisan 2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Anayasamızın 98 ve İç Tüzüğün 96. maddeleri 
gereğince; Tarım ve Köyişleri Bakanı Sn. Mehdi EKER tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını Arz ederim. 

L_ ^ - . 
Kazım TÜRKMEN 
CHP Ordu Milletvekili 

Türkiye arıcılıkta, FAO'nun verilerine göre 6.9 milyon koloni sayısı ile Çin'den sonra 
2. , 75 bin ton yıllık bal üretimi ile de Çin, Arjantin ve ABD'den sonra 4. sırada yer 
almaktadır. Türkiye genelinde 4.267 bin kovan bulunmakta olup, bunun 1.083.00'i 
Karadeniz Bölgesi'ndedir. 

Ordu ilimizde 1958 yılından bu yana profesyonel olarak gezginci arıcılık 
yapılmaktadır. Arıcılık, fındıktan sonra 2. gelir kaynağıdır. İl genelinde 7.400 aile arıcılıkla 
uğraşmaktadır. Arıcılarımız 4 mevsim gezdikleri için bal üretimi (20.000 ton/yıl) Türkiye 
ortalamasının üzerindedir. 

Karadeniz Bölgesi'nde arıcıların % 95'i petekli bal Üretmekte, Güneydoğu ve İç 
Anadolu Bölgelerinde de petekli bal üreten arıcı oram yüzde 70 civarındadır. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı süzme bala teşvik çıkarırken, petekli bal bu teşviğin 
dışında tutulmuştur. Dolayısıyla süzme balın kaynağı olan petekli bal ile petekli bal üreten 
on binlerce arıcımız bu teşvikten yararlanamamaktadır. 

Türkiye'de hala bir Arıcılık yasasının olmaması, mevcut arıcılık yönetmeliğinin de 
günün şartlarına uygun olmaması nedeniyle Türk balı iç ve dış pazarlarda önemini 
yitirmekte, dolayısıyla da hem üreticilerimiz, hem de ülkemiz önemli bir gelir kaybına 
uğramaktadır. 

1. Süzme bala uygulanan desteğin petekli balı da kapsayacak şekilde 
düzenlenerek bu büyük haksızlığın giderilmesini düşünüyor musunuz? Bü*kbnuda 
bir çalışmanız var mı? 

2. Bakanlığınızın Arıcılık Yasası ile ilgili bir çalışması var mı? 
3. Mevcut Arıcılık Yönetmeliği'nin günün şartlarına göre yeniden 

düzenlenmesi düşünülmekte midir? 

- 1 2 4 -



T B M M B:110 1 .6 .2006 0 : 6 

TÜRKİYE BÜYÜK MlLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER 
tarafından yazılı cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Gökhan DURGt/N 
CHP Hatay Milletvekili 

1 1 Ocak 2003 tarihinden bugüne kadar Hatay il ve ilçelerinde 
Bakanlığınıza bağlı Kurum ve Kuruluşları kapsayan kaç adet ihale yapılmıştır? 

2 Kurum ve kuruluşlarınıza bağlı, gerek ihale yoluyla gerekse doğrudan 
temin metoduyla yaptıkları alımların ayrı ayrı toplam mali değeri ne kadardır ? 

3 Bu ihalelerin kaçı doğrudan temin yoluyla yapılmıştır? 

4 Yapılan ihaleleri ve doğrudan temin yoluyla yapılan satın almaları, 
hangi firma ve firma ortakları almıştır? 

5 Yapılan ihaleleri ve doğrudan temin yoluyla yapılan satın almaları 
kazanan firmaların kanuni ortaklarının isimleri nedir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı sayın Mehmet Mehdi 
Eker tarafından "olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 13.04.2006 

Her türlü olumsuz koşula rağmen geçim kaynağı olarak tarımdan başka 
seçeneği olmayan vatandaşlarımızın sorunlarına sahip çıkması gereken en yetkili 
merci olan siz; 

Sektördeki olumsuz koşuların iyileştirilmesi ile ilgili olarak neler yapmayı 
düşünüyorsunuz? 

Sektörde girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve sektör mensuplarına destek 
amacı ile örneğin tarımsal sulamada kullanılan elektrik ücretlerinin 
düşürülmesi söz konusu mudur? Değil ise bu yönde girişimleriniz olacak 
mıdır? 
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T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I ' N A 
A N K A R A 

14.04 .2006 

Aşağıda yer alan soruların, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın M . Mehdi E K E R 
tarafından yazıl ı olarak yanıtlanmasını dilerim. 

Saygılarımla, 

1. Hangi tarım ürünlerinin, hangi ülkelerden ülkemize sınır ticareti yoluyla 
girmesine iziri verilmektedir? Bunların isimleri ile 2O02 —2005 yıllarındaki 
miktarı ne kadardır? 

2. Bakanlığınız, Türkiye'ye kaçak olarak giren canlı hayvan, et , şeker, 
tatlandırıcı v e çay miktarlarını belirlemekte midir? Belirliyorsa, bunların 
2 0 0 2 — 2005 yıllarındaki miktarı n e kadardır? Bel ir leyemiyorsa, tahmini 
miktarları ne kadardır? 

3 . Bakanlığınızca uygulanan alternatif ürün projesine 2 0 0 2 — 2 0 0 5 yıllarında 
kaç tütün v e fındık üreticisi, kaç dönüm için başvurmuştur? Bakanlığınızın 
değerlendirmelerine göre Proje başarılı o lmuş mudur? Olmadı i se neden le r i 
nelerdir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıda yer alan soruların, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehdi Eker tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. Maddeleri gereğince arz ve 
talep ederim. 

Prof. Dr. M. Oaye ERBATUR 
CHP Adana Milletvekili 

Adana'da tüketilen 150 ton civarındaki etin ancak 6 tonunun Adana Büyükşehir Belediyesi 
kombinası tarafından kesildiği belirtilmektedir. Bu miktarın dışında kalan etlerin hangi 
ortamlarda kesildiği ise bilinmemektedir. Sağlıksız şartlar altında kesilmesi muhtemel etlerin 
bir kısmının kaçak olduğu düşünülürse, insan sağlığının ciddi tehlike altında olduğu ortaya 
çıkacaktır. 

1. Adana'da kaçak et ile mücadele eden ve et kesim merkezlerimi denetleyen kuruluşlar 
hangileridir ve denetimler hangi sıklıkta yapılmaktadır? 

2. Söz konusu kuruluşların son 6 aylık çalışmaları nelerdir? Denetimler düzenli olarak 
yapılamakta mıdır? 

3. Kaçak et denetimlerinin sonuçları kamuoyuna duyurulmuş mudur? 
4. Kaçak et kesiminin önlenmesi için bir eylem planı hazırlanmış mıdır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın aracılığınızla Sayın Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi 
Eker tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını arz ederim. 

Bor, Ereğli, Ilgın şeker Fabrikaları özelleştirme amacıyla geçen yıl Sümer Holdinge 
devredilmişti. 

1. Bor, Ereğli ve Ilgın şeker Fabrikaları Türkiye toplam kapasitesinin ne kadarını 
karşılamaktadır? Doğrudan veya dolaylı kaç kişiye istihdam sağlanmaktadır? 

2. Bu fabrikalardaki üretim Türkiye kapasitesinin ne kadarını oluşturmaktadır? 

3. Fabrikaların özelleştirilmesi kaç üretici ve işçiyi etkileyecek? 

4. Türkşeker'in elinde kaç metrekare arazi bulunmaktadır? 

5. Türkiye genelinde kaç ilde kaç köyde kaç çiftçi tarafından şeker üretimi yapılmaktadır? 
Yıllık kaç milyon ton şeker pancarı üretilmektedir? 

6. Bu fabrikalardaki üretim Türkiye kapasitesinin ne kadarını oluşturmaktadır? 

7. Kaçak olarak yurdumuza sokulan suni tatlandırıcılar ve şeker nedeniyle'şeker 
fabrikalarımızın elinde ne kadar stok şeker kalmaktadır? 

8. Sözkonusu kaçak tatlandırıcı ve şekerlerin girişini engellemek için bakanlığınız bugüne 
kadar ne türden önlemler almıştır? 
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T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERÎ BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sayı :B.12.0.SGB.0.03-211- \$ft% 
Konu : Yazılı Soru önergeleri 

23/05/2006 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 09.05.2006 tarihli ve KAN.KARMD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-20502 sayılı yazı. 

İlgi yazı ekinde alman Osmaniye Milletvekili Necati UZDİL'e ait 7/13816, Mersin 
Milletvekili Ersoy BULUT'a ait 7/13817, Balıkesir Milletvekili Orhan SÜR'e ait 7/13818, 
Ordu Milletvekili Kazım TÜRKMEN'e ait 7/13819, Hatay Milletvekili Gökhan DURGUN'a 
ait 7/13820, Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER'e ait 7/13821, Muğla Milletvekili Gürol 
ERGİN'e ait 7/13822, Adana Milletvekili N.Gaye ERBATUR'a ait 7/13823, Manisa 
Milletvekili Ufuk ÖZKAN'a ait 7/13824 esas nolu yazılı soru önergelerine ilişkin 
Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. V. 

Mehmet Mehdi EKER 
Bakan 

EKLER: 
1) Görüş 
2) Görüş 
3) Görüş 
4) Görüş 
5) Görüş 
6) Görüş 
7) Görüş 
8) Görüş 
9) Görüş 

7/13816 
7/13817 
7/13818 
7/13819 
7/13820 
7/13821 
7/13822 
7/13823 
7/13824 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Necati UZDİL 
Osmaniye Milletvekili 

Esas No : 7/13816 

Ülkemize, dışardan büyük miktarlarda ithal edilen yerfıstığı, iç pazarımızda yerfıstığı ticareti 
yapanları ve üreticilerimizi olumsuz etkilemiştir. Tarım ürünlerinde marka yaratmanın Önemi 
tüm tarımsal toplantılarda gündeme getirilmektedir. Osmaniye fıstığı da bir markadır. İthal 
edilen yerfıstıklanndan farklıdır. Osmaniye fıstığını tanımayan, tatmamış birçok 
vatandaşımız vardır. 

Bu bağlamda; 

SORU 1) 2006 yılında yerfıstığı ithaline müsaade edilecek mi? 

SORU 2) Yerfıstığı ithalatına belli bir fon konulması gerektiğini düşünüyor musunuz? 

SORU 3) İthal edilen yerfıstığı pazarlanması sırasında, Osmaniye fıstığından ayrılması için 
ambalajında ithal olduğunu belirten bir etiket konulmasında yarar olduğunu düşünüyor 
musunuz? 

SORU 4) Yerfıstığı ithalinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın söz sahibi olması gerekmez 
mi? 

CEVAP 1-2-3-4) Ülkemiz Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) bir üyesi olup, tanmsal 
ürünlerin uluslararası ticaretine ilişkin kuralları içeren DTÖ ve eki anlaşmaları 1995 yılında 
yürürlüğe girmiştir. Anlaşmanın bir parçası olan Sağlık ve Bitki Sağlığı Anlaşması 
kapsamında ithalat sırasında tarım ürünlerinin sağlık denetimleri yapılmaktadır. Bu koruma 
tedbirinin ötesinde, herhangi bir ürünün ithalatının fiilen durdurulması DTÖ hükümlerine ters 
düşmekte olup, böyle bir uygulama bazı yaptıranlara yol açmaktadır. 

Ancak, ülkemiz tarım ürünlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve yerli üreticiyi ve üretimi 
korumak için, üretimi çok olan ürünlere hasat dönemlerinde, tarife kontenjanı (îthal Lisansı) 
ve Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamı haricinde kontrol belgesi düzenlenmemektedir. 
Yerfistığına da 1 Mart ile 1 Ağustos tarihleri arasında ithalat izni verilmekte olup, ithalatçının 
bir defada getireceği miktar maksimum 200 ton olarak sınırlandırılmıştır. Yine koruyucu bir 
önlem olarak yeni bir kontrol belgesi alınabilmesi için bir önceki belgenin ibrazı istenmekte 
böylece ithalatçının elinde birden fazla kontrol belgesi olması önlenmektedir. 

İthal edilen ürünlerin Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden 
Etiketleme Kuralları Tebliği'ne (Tebliğ No:2002/58) uygun etiketlenmesi gerekmektedir. Bu 
tebliğe göre bir ürün ithal ise etiketi üzerinde Kontrol Belgesi tarih ve sayısının bulunması 
zorunludur. Böylece ürünün ithal olup olmadığı etiketinden kolaylıkla anlaşılabilmektedir. 

Gümrük vergileri ve gözetim uygulaması haricinde; gıda ve gıda ile temasta bulunan madde 
ve malzemelerin insan sağlığı ve gıda güvenliği, hayvan ve bitki sağlığı açısından 
kontrollerinin yapılması konusu Bakanlığımız yetki alanı dahilindedir. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge sahibi :Ersoy BULUT 
Mersin Milletvekili 

Önerge No : 7/13817 

İlimiz Erdemli ilçesinde bulunan Bakanlığınız Alata Bahçe Kültürleri 
Araştırma Enstitüsü arazisinin Turizmi Teşvik Kanunu çerçevesinde turizm 
amaçlı olarak değerlendirilmek üzere, 28.02.2006 tarih ve 27243 sayılı yazı ile Kültür 
ve Turizm Bakanlığı tarafından Bakanlığınızdan talep edilmesi, enstitünün hizmet 
sunduğu yöre çiftçileri ve çiftçi örgütlerinde, enstitü çalışanları ve araştırmacılarda 
infiale neden olmuştur. 

II.Tarım Şurası Çalışma Belgesinde " Tarımsal araştırma ve geliştirme 
faaliyetleri ülke tarımı, üreticiler ve tüketiciler için yaşamsal öneme sahiptir. Özellikle 
gıda güvenliği ve iyi tarım uygulamaları konularının tartışıldığı günümüzde güçlü bir 
araştırma alt yapısının varlığı mutlak zorunludur... Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
araştırma konusunda köklü bir araştırma sistemine sahiptir..." denmektedir. 

Bakanlığınız Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü internet sitesinde 
ise "Ülkemizin kendine özgü ekolojik ve sosyo-ekonomik yapısı, diğer ülkelerden 
yapılacak teknoloji transferini sınırlamakta ve kendi koşullarımıza uygun 
teknolojilerin üretilmesini zorunlu kılmaktadır. Sahip olduğumuz ekolojik 
zenginliğin ortaya çıkardığı ürün çeşitliliği, her ekolojiye özel, teknoloji geliştirme 
ihtiyacını doğurmaktadır. Bu nedenlerle tarımsal araştırmalar önemini, geçmişte 
olduğu gibi gelecekte de artırarak devam ettirecektir..." denmektedir. 

Bu bağlamda, Turizm Amaçlı kullanılmak üzere talep edilen Alata Bahçe 
Kültürleri Araştırma Enstitüsü de birtakım şahsi ve siyasi değerlendirmeler sonucu 
değil, yukarıdaki tanımlara uygun olarak 1973 yılında Mersin, Adana,Osmaniye ve 
Hatay illerini kapsaya Doğu Akdeniz alt bölgesinde tarımsal araştırma faaliyetini 
yürütmek üzere kurulmuştur. Yaptığıi araştırmalar sonucu yöreye önemli çeşitler 
kazandıran enstitü konumu, flora ve faunası ile de 09.10.2000 yılında Doğal Sit Alanı 
olarak ilan edilmiştir. 
SORU 1) Yukarıdaki açıklamalar ve tanımlar ışığında Enstitünün kapatılması 
anlamına gelenTurizm amaçlı kullanım talebine yanıtınız ne olacaktır? 
SORU 2) Bu talebin dışında Enstitüyü kapatma nedeniniz var ise açıklarmısınız ? 
SORU 3) Enstitünün kapatılması ile Doğu Akdeniz Bölgesinde doğacak olan 
araştırma geliştirme boşluğunu nasıl telafi etmeyi düşünüyorsunuz. 

CEVAP 1-2-3) Bakanlığımıza bağlı Mersin/Erdemli/Alata Bahçe Kültürleri Araştırma 
Enstitüsü halihazırda faaliyetlerine devam etmekte olup, Kültür ve Turizm Bakanlığının 
söz konusu talebi değerlendirilmektedir. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Orhan SÜR 

Balıkesir Milletvekili 
Esas No : 7/13818 

Mülkiyeti Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ait Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 13788 
ada 1 sayılı arsa vasıflı parsel üzerinde Çankaya Belediyesinden alınan kazı ruhsatıyla 
yapılan kazının topraklarının bir kısmının koruma altında bulunan Atatürk Orman Çiftliği 
arazisine döküldüğü konusunda bilgiler alınmıştır. Tarafımdan yapılan incelemede de bu 
bilgilerin doğru olduğu kanısı edinilmiştir. 
SORU 1) Koruma altındaki Atatürk Orman Çiftliğine her isteyen toprak dökebilmekte 
midir? 
SORU 2) KİT komisyonunda çiftlik arazisi içine toprak dökümü konusunda defalarca 
eleştiri yapılmasına rağmen bu döküme hangi yetkili izin vermiştir? 
SORU 3) Bu toprağın dökümü karşısmda AKP'den herhangi bir bedel alınmış mıdır? 
Mamak çöplüğüne dökülmesi gereken toprağın çiftlik arazisine dökülmesiyle AKP'nin 
nakliyeden doğan kazancı nedir? 
SORU 4) Eğer bu toprağın dökümü Bakanlığınızın özel izniyle olduysa bu özel izne 
gerekçe nedir? 
SORU 5)v Bundan sonra her isteyene bu alanlara toprak dökme izni verilecek midir? 
SORU 6) Atatürk'ün mirası böyle her önüne gelenin toprak döktüğü bir alan olarak mı 
korunacaktır? 

CEVAP 1-2-3-4-5-6) Atatürk Orman Çiftliğine (AOÇ) izinsiz olarak toprak dökülmesi 
mümkün değildir. Ancak yasal prosedürler yerine getirildikten sonra uygun vasıflan taşıyan 
hafriyat altı tarım toprağının rehabilite edilecek alana idarenin belirleyeceği ihtiyacı kadarı 
dökülebilmektedir. 

Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK'ün vasiyet mektubunda da belirttiği üzere 
AOÇ'yi yöneteceklerden istediği "Çiftliklerin yerine göre arazi ıslah ve tanzim etmek, 
muhitini güzelleştirmek halka gezecek, eğlenecek ve dinlenecek sıhhi yerler; hilesiz gıda 
maddeleri temin etmek" olarak sıralamıştır. Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK'ün 
özellikle arazi ıslah ve tanzim etmek ve muhitini güzelleştirmek istekleri doğrultusunda 
hareket etmek amacıyla, bir kısım AOÇ arazisinde daha önceki dönemlerde, Ankara Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulun'dan alınan izinle hafriyat altı tarım toprağı ile 
düzenleme yapılarak rehabilitasyon çalışmaları yapılmış arazinin toprak ve topoğrafik yapısı 
ıslah edilerek ağaçlandırma çalışmalarına başlanmıştır. 

Ağaçlandırma çalışmalarını yürüten Çevre ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğünün 
yapmakta olduğu çalışmalar sırasında arazilerin içerisinde bazı yerlerin kayalık ve taşlık 
olduğu, ağaçlandırılmasının mümkün olmadığı görüldüğünden bu arazilerin toprak dökülerek 
ıslah edilmesi talep edilmiş ve bu talep doğrultusunda Ankara Büyükşehir Belediyesinden izin 
alınmıştır. Ayrıca, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun 2004 yılına ait 2005 yılından 
yapmış olduğu inceleme raporunda da ot dahi bitmeyen alanların hafriyat altı tarım toprağı ile 
dolgu yapılıp toprak ve topoğrafik yapısı düzenlenmeden ağaçlandırılması mümkün olmadığı 
gibi hususlarda göz önünde bulundurularak söz konusu arazide rehabilitasyon çalışması 
yapılmıştır. Bakanlığımızın bu toprak dökümü konusunda herhangi bir özel izni söz konusu 
olmadığı gibi Bakanlığımızdan bu konuda izin alınmasına da gerek yoktur. Tarafımızca 
AKP'ye nakliyeden doğan herhangi bir kazanç sağlanmamıştır. Aksine, AOÇ Müdürlüğü 
tarafından bir kamyon toprağın döküm bedeli önceki yıl 8 YTL olarak belirlenmiş iken bu yıl 
15 YTL'ye yükselmiştir. AKP tarafından söz konusu toprak dökümü karşılığı toplam 36.000 
YTL AOÇ hesabına yatırılmıştır. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ t 

önerge Sahibi : Kazım TÜRKMEN 
Ordu Milletvekili 

Esas No : 7/13819 

Türkiye arıcılıkta, FAO'nun verilerine gOre 6.9 milyon koloni sayısı ile Çin'den sonra 2. , 75 
bin ton yıllık bal üretimi ile de Çin, Arjantin ve ABD'den sonra 4. sırada yer almaktadır. 
Türkiye genelinde 4.267 bin kovan bulunmakta olup, bunun 1.083.OO'i Karadeniz 
Bölgesi'ndedir. 
Ordu il imizde 1958 yılından bu yana profesyonel olarak gezginci arıcıl ık 
yapılmaktadır. Arıcılık, fındıktan sonra 2. gelir kaynağıdır. İl genelinde 7.400 aile arıcılıkla 
uğraşmaktadır. Arıcılarımız 4 mevsim gezdikleri için bal üretimi (20.OOO ton/yıl) Türkiye 
ortalamasının üzerindedir. 
Karadeniz Bölgesi'nde arıcıların % 95'i petekli bal üretmekte. Güneydoğu ve iç Anadolu 
Bölgelerinde de petekli bal üreten arıcı oranı yüzde 70 civarındadır. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı süzme bala teşvik çıkarırken, petekli bal bu teşvikin dışında 
tutulmuştur. Dolayısıyla süzme balın kaynağı olan petekli bal ile petekli bal üreten on 
binlerce arıcımız bu teşvikten yararlanamamaktadır. 
Türkiye'de hala bir Arıcılık yasasının olmaması, mevcut arıcılık yönetmeliğinin de günün 
şartlarına uygun olmaması nedeniyle Türk balı iç ve dış pazarlarda önemini yitirmekte, 
dolayısıyla da hem üreticilerimiz, hem de ülkemiz önemli bir gelir kaybına uğramaktadır. 

SORU 1) Süzme bala uygulanan desteğin petekli balı da kapsayacak şekilde düzenlenerek 
bu büyük haksızlığın giderilmesini düşünüyor musunuz? Bu konuda bir çalışmanız var mı? 

CEVAP 1) Arıcılık ilk defa ana arı olarak 2003 yılında destekleme kapsamına alınmıştır. 
2003 Yılında 263 arıcıya 13112 ana an için 63.5 milyar TL, 2004 yılında 2350 arıcıya 115 
bin ana arı için 1 trilyon 92 milyar TL ana arı destekleme ödemesi yapılmıştır. 
2005 yılından başlamak üzere 6 yıl süreyle uygulanacak olan 24.02.2005 tarihli 25737 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Bakanlar 
Kurulu Kararı ve Uygulama Tebliğinde belirtilmiş olduğu gibi arıcılık aşağıda belirtilen 
Uç dalda destekleme kapsamına alınmıştır. Bu kapsamda 2005 yılında 6018 arıcıya 
3.396.088 YTL ana an, 181 üreticiye 15,115 YTL bombus arısı ve 1590 arıcıya 2.383.608 
YTL süzme bal primi ödenmiştir. 
2006 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca üretim izni yerilmiş işletmelerden o 
yıla ait üretim sezonu boyunca ana arı satın alarak kullanan üreticilere, birlik üyesi 
olanlara ana arı başına 15 YTL/adet, birlik üyesi olmayanlara ise 7,5 YTL/adet olmak 
üzere ana arı başına doğrudan destekleme ödemesi yapılmaktadır. 
Polinasyon sağlamak amacı ile Bombus arısı satın alarak kullanan üreticilere koloni başına 
50 YTL /koloni destekleme ödemesi yapılmaktadır. 
Kriterleri tebliğ ile belirlenerek, süzme bala satış faturası veya müstahsil makbuzu üzerinden 
birlik üyesi arıcılara beher kg için 60 Ykr/kg birlik üyesi olmayan arıcılara ise 30 Ykr/kg 
prim ödenmektedir. 
Bilindiği üzere, bal süzme işleminden sonra arıcı elinde kalan kabartılmış petek modern 
arıcılıkta telafisi güç ve en değerli ekipmanı oluşturmaktadır. Çünkü diğer bütün ekipmanı 
ve hatta arı kolonilerini dahi gerektiğinde satın almak olası olduğu halde kabartılmış petek 
satın almak oldukça güçtür. Bu nedenle arıcılarımız kendi peteklerini kendileri üretmek ve 
bunları da iyi saklamak zorundadır. Peteği değerli kılan nedenlerden bir diğeri de 
arıcılarımıza maliyetidir. Ortalama olarak bir petek 200 gram balmumundan üretilmektedir. 
Bir kg balmumu salgılamak için arıların tükettikleri bal miktarı koşullara göre ortalama 10 kg 
olmak üzere 5-25 kg arasında değişmektedir. Bakanlığımız yapmakta olduğu 
desteklemelerle üreticileri alternatif an ürünleri üretmeye teşvik etmeyi de amaçlamaktadır. 
Bu sebeple an ürünlerinden kovan, arı sütü, polen, propolis ve arı zehiri de önümüzdeki 
yıllarda destekleme kapsamına alınabilecektir. 

SORU 2) Bakanlığınızın Ancılık Yasası ile ilgili bir çalışması var mı? 

CEVAP 2) Bakanlığımız günün şartlarına ve sektördeki gelişmelere göre arıcılıkla ilgili 
gerekli yasal mevzuatı hazırlamaktadır. 2006 yılı içerisinde yapılacak olan Arıcılık 
Danışma Kurulunda alınacak kararlar doğrultusunda Arıcılık Yasası ile ilgili 
çalışmalara başlanılması düşünülmektedir. 

SORU 3) Mevcut Ancılık Yönetmeliği'nin günün şartlanna göre yeniden düzenlenmesi 
düşünülmekte midir? 

C E V A P 3) 1994 yılında yayımlanmış olan "Arıcılık Yönetmeliği" özellikle gezginci 
arıcılığın sorunlarına çözüm olacak şekilde günümüz koşullarına uygun hale getirilmiş ve 
25.05.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tekrar değişiklik 
yapma gerekliliği oluşan ve revizyona tabi tutulan Arıcılık Yönetmeliği yeni haliyle 
yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge sahibi :Gökhan DURGUN 

Hatay Milletvekili 
Önerge No : 7/13820 

SORU 1) 1 Ocak 2003 tarihinden bugüne kadar Hatay il ve ilçelerinde 
Bakanlığınıza bağlı Kurum ve Kuruluşları kapsayan kaç adet ihale yapılmıştır? 
SORU 2) Kurum ve kuruluşlarınıza bağlı, gerek ihale yoluyla gerekse doğrudan 
temin metoduyla yaptıkları alımların ayn, ayn toplam mali değeri ne kadardır ? 
SORU 3) Bu ihalelerin kaçı doğrudan temin yoluyla yapılmıştır? 
SORU 4) Yapılan ihaleleri ve doğrudan temin yoluyla yapılan satın almaları, 
hangi firma ve firma ortaklan almıştır? 
SORU 5)Yapılan ihaleleri ve doğrudan temin yoluyla yapılan satın almaları 
kazanan firmaların kanuni ortaklarının isimleri nedir? 

CEVAP 1-2-3-4-5) 1 Ocak 2003 tarihinden bugüne kadar Hatay ilinde bulunan, Bakanlığımız 
kuruluşlarında 46 adet ihale yoluyla muhtelif firmalardan yapılan alımların tutan 7.386.806 YTL, 
ve 319 adet Doğrudan temin yoluyla yapılan alımların tutan ise 1.314.711 YTL' dir. 

Toplam olarak 365 adet ihale ve Doğrudan Temin yoluyla muhtelif firmalardan yapılan alımların 
tutan 8.701.517 YTL'dir. 

Daha önce Bakanlığımız bağlı kuruluşu olan mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı 
Hatay Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünün Valililik Özel İdaresine bağlanıncaya kadar yapılan 10 
adet ihaleli işler karşılığı muhtelif firmalara 1.425.000 YTL ödeme yapılmıştır. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Hüseyin GÜLER 
Mersin Milletvekili 

Önerge No : 7/13821 

Her türlü olumsuz koşula rağmen geçim kaynağı olarak tarımdan başka seçeneği olmayan 
vatandaşlarımızın sorunlarına sahip çıkması gereken en yetkili merci olan siz; 

SORU 1) Sektördeki olumsuz koşulların iyileştirilmesi ile ilgili olarak neler yapmayı 
düşünüyorsunuz? 

SORU 2) Sektörde girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve sektör mensuplarına destek amacı ile 
örneğin tarımsal sulamada kullanılan elektrik ücretlerinin düşürülmesi söz konusu mudur? 
Değil ise bu yönde girişimleriniz olacak mıdır? 

CEVAP 1-2) Bakanlığımızca tarım sektörünün karşı karşıya olduğu sorunlar tespit 
edilmekle birlikte, Türk tarımının ayağa kalkması ve istikrarlı bir gelişme göstermesi için 
yoğun bir çalışma başlatılmıştır. Bu bağlamda yapmış olduğumuz çalışmalar kısaca aşağıda 
yer almaktadır. 

Doğrudan Gelir Desteği (DGD) kapsamında uygulamanın başlangıcı olan 2001 yılı üretim 
döneminde 2 milyon 180 bin çiftçiye toplam 1,18 milyar YTL destekleme yapılırken, 2002 
yılı üretim dönemi için 2,18 milyar YTL, 2003 yılı üretim dönemi için 2,64 milyar YTL, 
2004 yılı için ise 2,67 milyar YTL DGD ödemesi yapılmıştır. Diğer yandan, DGD 
uygulamasına paralel olarak toplam 3,1 milyon üreticimizin 2,8 milyonu yani, % 90'ı 
Çiftçi Kayıt Sistemine dahil edilmiştir. 

Hayvancılığa verilen destekler yıllar itibariyle önemli ölçüde artırılmıştır. 2005 yılında ise 
Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararname çıkarılarak yürürlüğe konmuştur. Bu 
Kararnameye göre, hayvancılığa uygulanan destekleme miktarı önceki yıla göre 3 kat 
artırılmış ve desteklemelerin payı %5'ten %12'ye çıkarılmıştır. Bunun yanında arıcılık, su 
ürünleri üretimi ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği de Kararname kapsamına dahil 
edilmiştir. 

Hayvancılığa verdiğimiz önem çerçevesinde, 2002 yılında 83 milyon YTL olan 
hayvancılık destekleri, 2005 yılında 585 milyon YTL'ye çıkartılmıştır. Hayvancılığa 
ayrılan destek miktarı, 3 yıl içerisinde % 605 artırılmıştır. 

Hayvan ırklarımızı ıslah edebilmek için suni tohumlama hizmetlerinin yaygınlaştırılması 
konusunda önemli çalışmalar yapılmış ve suni tohumlama hizmetleri ülke genelinde 
özelleştirmiştir. Bunun sonucunda 2002 yılında toplam 624 bin baş hayvanda suni 
tohumlama yapılmışken, bu rakam 2005 yılında 1 milyon 600 bin'e ulaşmıştır. 2006 yılı 
hedefimiz ise, 2 milyon baş hayvana suni tohumlama yapmaktır. 

Kooperatif destekleri konusunda; 1990-2002 yılları arasında, yani 12 yıllık dönemde 600 
projeye 90 milyon YTL kredi kullandırılmış iken, 2003-2005 yıllan arasında yani 3 yıllık 
dönemde, Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi ile birlikte 629 projeye 400 milyon YTL 
kredi kullandırılmıştır. Bu uygulamalar ile 46 bin çiftçi ailesi iş sahibi olmuş, yaklaşık 250 
bin kişilik bir nüfusa da tarım ve hayvancılık alanında geçim kaynağı sağlanmıştır. 
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Ayrıca, tarımsal kooperatiflere verilen kredi miktarında da önemli artışlar olmuştur. 2002 / 
yılında yaklaşık 26,3 milyon YTL kredi kullandırılmış iken, 2005 yılında kullandırılan 
kredi miktarı yaklaşık 89,7 milyon YTL'ye ulaşmıştır, 

Tarım sektöründe esas sorun pazarlama aşamasında yaşanmaktadır. Bu çerçevede, 
ürünlerin tasniflenmesi, paketlenmesi, farklı zamanlarda piyasaya arz edilmek üzere 
depolanması ve katma değeri yüksek ürünler haline getirilmesi önem arz etmektedir. Bu ve 
bunun gibi hizmetleri üreticimize kazandırabilmek için "Köy Bazlı Katılımcı Yatırım 
Programı" hayata geçirilmiştir. 

Bakanlığımızın sertifikalı tohum kullanımını özendirecek tedbirler alması sonucu, 2002 
yılında, 80 bin ton olan sertifikalı tohumluk kullanımı, 2005 yılında 285 bin ton'a 
çıkmıştır. 

Ülkemizde arz açığı bulunan ve stratejik öneme haiz kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya 
fasulyesi, kanola ve zeytinyağı için 2004 yılı ürünü için 2005 yılında 624 milyon YTL 
olarak gerçekleşmiştir. Pamuk ve soyada sertifikalı tohumluk kullanarak üretim yapan 
çiftçilere verilen ilave prim ödemesi %10'dan %20'ye çıkarılmıştır. Ayrıca, 2004 ve 2005 
yılında bu ürünlere ilave olarak dane mısır ürününe de destekleme primi ödenmiştir. Her 
yıl Eylül ayında ödenmeye başlanan bir önceki yılın primleri 2005 yılında ilk kez Mayıs 
ayında ödenmeye başlanmış, Temmuz ayında tamamlanmıştır. Zeytinyağı primi ise, işleme 
sürecine bağlı olarak Kasım ayında ödenmiştir. 

Ham petrol fiyatlarında meydana gelen artışın üreticiye yansıtılmaması için 
Hükümetimizce çiftçilerimize mazot desteği verilmiştir. Bu amaçla üreticimize, 2003 ve 
2004 yıllarında toplam 640 milyon YTL, 2005 yılında ise 410 milyon YTL mazot desteği 
verilmiştir. Üç yıl içinde üreticimize toplam 1 milyar 50 milyon YTL tutarında mazot 
desteklemesi yapılmıştır. 

2004 yılı Mart ayı ile 2005 yılı Mayıs ayları arasında dünya piyasalarında kimyevi gübre 
hammaddesi olan Amonyağın tonu 150 ABD dolarından 300 ABD dolarına çıkmıştır. Bu 
artış gübre fiyatlarına yansımıştır. Gübre fiyatlarındaki artıştan çiftçimizi korumak 
amacıyla 2005 yılında 273 milyon YTL kimyevi gübre desteği verilmiştir. 

Bazı tarımsal girdilerin KDV sinde indirim yapılmıştır. Bu kapsamda; sertifikalı tohum ve 
fidan ile suni tohumlama için dondurulmuş hayvan spermalarında uygulanmakta olan KDV 
oranı % 8'den % l'e düşürülmüştür. Yem şalgamı, hayvan pancarı, kuru ot, hasıl ve silajlık 
mısır ve korunga gibi bazı kaba yem maddelerinin KDV'si ise % 18'den % 8'e 
indirilmiştir. 

2002 yılında % 59 olan tarımsal kredi faiz oranları, 2005 yılında % 20'ye, 2006 yılında da 
%17.5'e indirilmiştir. Ayrıca çiftçilerimize Sübvansiyonlu Kredi kullanma imkânı 
verilmiştir. Cari tarımsal faiz oranından % 30 ila % 60 oranında indirim yapılarak tarımsal 
konularda uygulanan faiz oranları %7-13 seviyelerine indirilmiştir. 

Diğer taraftan; Tarımsal sulamada kullanılan enerji borçlan yeniden yapılandırılmıştır. 
Ayrıca, sulama enerjisi borçlarım zamanında ödeyen üreticiler için enerji fiyatlarında % 
15'lik indirim sağlanarak kilovvat başına 1,7 Ykrş destek verilmiştir. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

önerge Sahibi : Gürol ERGİN 
Muğla Milletvekili 

Önerge No : 7/13822 

SORU 1) Hangijtarım ürünlerinin, hangi ülkelerden ülkemize sınır ticareti yoluyla girmesine 
izin verilmektedir? Bunların isimleri ile 2002 -2005 yıllarındaki miktarı ne kadardır? 

C E V A P 1) 2002-2005 yılları arasında smır ticareti kapsamında ithalat yapılan ülkeler ve 
ithalat kotaları ile ilgili çalışmalar Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) tarafından koordine 
edilmektedir. 

SORU 2) Bakanlığınız, Türkiye'ye kaçak olarak giren canlı hayvan, et, şeker, tatlandırıcı ve 
çay miktarlarını belirlemekte midir? Belirtiyorsa, bunların 2002 - 2005 yıllarındaki miktarı ne 
kadardır? Belirleyemiyorsa, tahmini miktarları ne kadardır? 

CEVAP 2) Bakanlığımızca şeker ithalatına izin verilmemektedir. 2002-2005 yılları itibarı 
ile Ülkemize sınırlarımızdan yasal olmayan yollarla sokulmak istenilen 1342 adet 
büyükbaş, 1081 adet küçükbaş, 20 adet tektırnaklı hayvan ve 4453 kg et yakalanarak 
yargıya intikal ettirilmiştir. 

SORU 3) Bakanlığınızca uygulanan alternatif ürün projesine 2002 - 2005 yıllarında kaç tütün 
ve findik üreticisi, kaç dönüm için başvurmuştur? Bakanlığınızın değerlendirmelerine göre 
Proje başarılı olmuş mudur? Olmadı ise nedenleri nelerdir? 

CEVAP 3) Fındık sektöründe ortaya konan politikalar neticesinde, fındığın daha fazla 
gelir getirmesi yüzünden, üreticiler fındık bahçelerini sökmekten vazgeçmişlerdir. Bu 
nedenle başvuru sayısında artış gözlenmemiştir. 

Tütün için ise aşağıdaki sebeplerden dolayı başvuru sayısı tahmin edilenin altında 
kalmıştır; 

-Kota sahibi olan üreticilerin büyük bir kısmının arazisinin olmaması, 
-Tütün yetiştiriciliğinin emek yoğun bir iş olması nedeniyle bölgede yaşanan işsizlik 
sorununa bir nebze çözüm getirmiş olması, 
-Bölgede tütünün uzun yıllar yetiştirilmesi nedeniyle üreticilerin yetiştiriciliğini 
bilmedikleri ürünlere yönelmek istememesidir. 

Bakanlığımız tarafından, 2001 yılında Dünya Bankası ile yapılan ikraz anlaşması ile 
uygulamaya konulan alternatif ürün projesi, fındık ve tütün için istenilen hedeflere 
ulaşamamıştır. 

- 1 3 6 -



TBMM B: 110 1 .6 .2006 0 : 6 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : N.Gaye ERBATUR 
Adana Milletvekili 

Esas No : 7/13823 

Adana'da tüketilen 150 ton civarındaki etin ancak 6 tonunun Adana Büyükşehir Belediyesi 
kombinası tarafından kesildiği belirtilmektedir. Bu miktarın dışında kalan etlerin hangi 
ortamlarda kesildiği ise bilinmemektedir. Sağlıksız şartlar altında kesilmesi muhtemel etlerin 
bir kısmının kaçak olduğu düşünülürse, insan sağlığının ciddi tehlike altında olduğu ortaya 
çıkacaktır. 

SORU 1) Adana'da kaçak et ile mücadele eden ve et kesim merkezlerini denetleyen 
kuruluşlar hangileridir ve denetimler hangi sıklıkta yapılmaktadır? 

CEVAP 1) Adana İlinde resmi olarak Et-Balık Ürünleri A.Ş ile Büyükşehir Belediye 
Kombinası, Özel Derman Et Entegre Tesisi ve ilçelerinde 5 adet ruhsatlı mezbahayla birlikte 
toplam 8 adet mezbaha bulunmaktadır. Bu işletmeler, "Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim 
Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik" hükümlerine göre yılda 
en az 2 defa Tarım îl Müdürlüğünce denetlenmektedir. 
Kaçak et ile mücadele hususu, 3285 sayılı Kanunun ilgili Yönetmeliğinin 66. maddesi gereğince 
Belediyeler tarafından yürütülmektedir. 

SORU 2) Söz konusu kuruluşların son 6 aylık çalışmaları nelerdir? Denetimler düzenli olarak 
yapılmakta mıdır? 

CEVAP 2) Denetimler düzenli olarak yapılmakta olup, son 6 ay içerisinde gerek mezbaha 
gerekse kırmızı et satış noktalarında 73 adet denetim yapılmıştır. Bununla birlikte, "Gıda ve Gıda 
ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin Piyasa Gözetimi, Kontrolü ve Denetimi ile İş Yeri 
Sorumluluklarına Dair Yönetmelik" hükümlerinin 12. madde, 11 fıkrasına göre, ilçe belediyesi 
ve ilçe tarım müdürlükleri elemanlarından oluşturulan komisyonla kasap ve marketlerde denetim 
çalışmaları da yapılmaktadır. 

5179 sayılı Kanun ve çerçevesinde çıkarılan Yönetmelikler gereğince, işletmelerin, teknik ve 
hijyenik şartlan, elde edilen etlerin ve sakatatların muayenesi, sağlıklı üretim ile soğutulmaları, 
muhafazası, parçalanması, paketlenmesi, il ve ilçe müdürlüğünde görevli hükümet veteriner 
hekimlerince yapılmaktadır. Sağlıklı bulunan etler Bakanlıkça verilen ve üzerinde hayvanın 
nev'i, kesim yeri adı, kod numarası bulunan damga ile damgalanmaktadır. Satış yerlerindeki 
kontroller Belediyeler tarafından yürütülmektedir. 

SORU 3) Kaçak et denetimlerinin sonuçları kamuoyuna duyurulmuş mudur? 

CEVAP 3) Kaçak et denetim sonuçlarının kamuoyuna bildirilmesi yönünde bir işlem 
yapılmamaktadır. Ancak, büyük miktarlarda denetim veya ihbar sonucu yakalanan kaçak etler ile 
ilgili duyurular görsel ve yazılı basmda yayınlanmaktadır. 

SORU 4) Kaçak et kesiminin önlenmesi için bir eylem planı hazırlanmış mıdır? 

CEVAP 4) Kaçak et kesiminin önlenmesi hususunda, kanunla düzenlenmiş cezai müeyyideler 
mevcuttur. Bununla beraber, kaçak et üretiminin önlenmesi ve sağlıklı et üretimi için gerekli 
tedbirler alınmaktadır. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
önerge Sahibi : Ufuk ÖZKAN 

Manisa Milletvekili 
Esas No : 7/13824 

Bor, Ereğli, Ilgın şeker Fabrikaları özelleştirme amacıyla geçen yıl Sümer Holdinge 
devredilmişti. 
SORU 1) Bor, Ereğli ve Ilgın şeker Fabrikaları Türkiye toplam kapasitesinin ne kadarını 
karşılamaktadır? Doğrudan veya dolaylı kaç kişiye istihdam sağlanmaktadır? 
SORU 2) Bu fabrikalardaki üretim Türkiye kapasitesinin ne kadarını oluşturmaktadır? 
SORU 3) Fabrikaların özelleştirilmesi kaç üretici ve işçiyi etkileyecek? 
SORU 4) Türkşeker'in elinde kaç metrekare arazi bulunmaktadır? 
SORU 5) Türkiye genelinde kaç ilde kaç köyde kaç çiftçi tarafından şeker üretimi 
yapılmaktadır? Yıllık kaç milyon ton şeker pancarı üretilmektedir? 
SORU 6) Bu fabrikalardaki üretim Türkiye kapasitesinin ne kadarım oluşturmaktadır? 
SORU 7) Kaçak olarak yurdumuza sokulan suni tatlandırıcılar ve şeker nedeniyle şeker 
fabrikalarımızın elinde ne kadar stok şeker kalmaktadır? 
SORU 8) Söz konusu kaçak tatlandırıcı ve şekerlerin girişini engellemek için Bakanlığınız 
bugüne kadar ne türden önlemler almıştır? 

CEVAP 1-2-3-4-5-6-7-8) Sanayi ve Ticaret Bakardı fa'ndan alınan cevabi yazı aşağıda ver 
almaktadır: 01/12/2005 tarih, 2005/130 sayılı ÖYK Karan ile özelleştirme programına alınan 
Bor, Ereğli ve Ilgın Şeker Fabrikalarının nominal şeker üretim kapasiteleri toplamı, Türkiye 
toplam tatlandırıcı (şeker pancarı ve nişasta bazlı şeker) üretim kapasitesinin % 10'u 
oranındadır. Söz konusu fabrikalarda 2005 yılında fiili olarak toplam 2072 kişi istihdam 
edilmiştir. Fabrikaya bağlı bölgelerde toplam 37 bin 920 adet çiftçi tarafından pancar 
ekilmiştir. 

2005/2006 kampanya döneminde Bor, Ereğli ve Ilgın Şeker Fabrikalarının şeker 
üretimi 268 bin ton olup, Türkiye toplam tatlandırıcı üretiminin % 11 'i düzeyinde 
gerçekleşmiştir. Özelleştirme programına alman şeker fabrikalarının üretim faaliyetleri, satış 
işlemlerinin tamamlanması sonucunda da aynı şekilde devam etmekte olup, bu nedenle gerek 
fabrikalarda istihdam edilen personelin gerekse pancar üreticilerinin olumsuz yönde 
etkilenmesi söz konusu değildir. 

Halihazırda Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. mülkiyetinde bulunan; fabrika, bölge, 
pancar alım merkezi ve diğer arazilerin toplam alanı 45 bin 252 dekardır. Türkiye genelinde 
64 ilde şeker pancarı yetiştirilmektedir. 2005 yılında Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 
bünyesinde (özelleştirme programına alınan Bor, Ereğli, Ilgın fabrikaları dahil) 4.781 köyde, 
253.087 çiftçi tarafından 9.603.321 ton şeker pancarı üretilmiştir. 

Pancardan şeker üretimi; Eylül ayında başlayıp, genel olarak Ocak ayında 
tamamlanmaktadır. Kampanya adı verilen bu üretim döneminin en fazla 3-4 ay sürmesine 
karşılık, pazarlanması 12 ay boyunca yapılmaktadır. Ayrıca 4634 sayılı Şeker Kanunu 
gereğince güvenlik payı (B kotası-olağandışı durumlara karşı) olarak A kotası şekerin belirli 
bir oranına tekabül eden miktarda şeker bulundurulması zorunludur. 

Şekerin temel gıda maddesi olması ve yukarıda değinildiği gibi belli bir dönemin 
dışında üretilmesi mümkün olmadığından, cari yılın şeker ihtiyacı bir Önceki yıldan devreden 
stoklar ile karşılanmaktadır. Bu nedenle, şeker fabrikalarımızda stok söz konusu değildir. 

Teşekkülümüzce, kaçak şekerle mücadele için öncelikle duyumların yoğun olarak 
alındığı bölgelerdeki illerin Valilikleri ile İçişleri Bakanlığı'nm ilgili birimleri, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı, Gümrük ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile işbirliği yapılmaktadır. Yakalanan 
kaçak şekerlerin analiz, ambalaj, menşe ve değer tespitlerinde adli makamlarla, kolluk 
kuvvetlerine talepleri halinde yardımcı olunmaktadır. 

El konularak devlet malı haline gelmiş kaçak şekerler, Maliye Bakanlığı Tasfiye işleri 
Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Tasfiye İşletme Şube Müdürlüklerince 
ihale suretiyle perakende satış yoluyla tasfiye edilmektedir. 
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5.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, TRT'de bir yönetim kurulu üyesinin yakını per
sonelin kayırıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı (7/13873) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Devlet Bakanı Sayın Beşir Atalay tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 19.04.2006 

Berhan ŞİMŞEK 
İstanbul Milletvekili 

Doç. Dr. Ali Alp'in 2004 yılında TRT Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmasının ardından, 
eşinin, baldızının ve kayınbiraderinin Kurumda hızla yükseldiğine; bu terfilerde Kurum 
yönetmeliklerinin ihlal edildiğine ilişkin haberler basında çıkmıştır. 

1- Doç. Dr. Ali Alp'in eşi Seda Alp TRT'de ne zaman, hangi unvanla göreve başlamıştır 
ve hangi birimlerde görev yapmıştır? 

2- Seda Alp'in Genel Müdür Uzmanlığına terfi ettirildiği iddiaları doğru mudur?Türkiye 
Radyo - Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı, Bu Hizmetlere 
Atanacaklarda Aranacak özel Nitelikler ve Atama Şartları Yönetmeliğinde 
Genel Müdür Uzmanı olarak atanmanın şartları nedir? 

3- Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı, Bu Hizmetlere 
Atanacaklarda Aranacak Özel Nitelikler ve Atama Şartları Yönetmeliğinde Genel 
Müdürlük Uzmanı için Yönetim Kurulu'nun 22.8.2003 tarih ve 2003 / 265 sayılı 
karan ile genel duyumlu yarışma ve yeterlik sınavı koşulu yerine getirilmiş midir? 

4- Seda Alp için sınav yapılmış mıdır? Yapılmış ise bu sınav diğer personele de 
duyurulmuş mudur? Sınav yapıldı ise sınavın şekli ve sınava katılan diğer adaylann 
isimleri nedir? 

5- Kurumda 3,5 yıllık hizmeti olan bir kişinin, eşinin Yönetim Kurulu Üyesi olduğu bir 
kurumda Genel Müdürlük Uzmanı kadrosuna atanması mevzuata ve etik kurallara 
uygun mudur? 

6- Doç. Dr. Ali Alp'in baldızı Serap Eroğlu, TRT'de ne zaman hangi unvanla göreve 
başlamıştır ve hangi ünitelerde görev yapmıştır? 

7- Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı, Bu Hizmetlere 
Atanacaklarda Aranacak Özel Nitelikler ve Atama Şartlan Yönetmeliği'nde 
Seslendirme Yönetmen Yardımcısı kadrosu için genel duyurulu,yanşma ve yeterlik 
sınavı ile kurs sonu uygulamalı yeterlik sınavı var mıdır? 

8- Serap Eroğlu'nun Seslendirme Yönetmen Yardımcısı olarak atanması için sınav 
yapılmış mıdır? 

9- Yapılmış ise bu sınav diğer personele de duyurulmuş mudur? 
10-Doç. Dr. Ali Alp'in kayınbiraderi olan Kürşat Özkök'ün Televizyon Dairesi Başkan 

Yardımcılığı görevine getirildiği doğru mudur? 
11-Bu üç kişinin'görev değişikliğinin Doç. Dr. Ali Alp'in TRT Yönetim Kurulu Üyesi 

olarak göreve başlamasından sonra yapılması tesadüf müdür? 

139-
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı : B.02.0.005/63/töS 3(/ö^>/2006 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 10.05.2006 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10. 
00.02-20724 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Berhan ŞİMŞEK tarafından tevcih edilen 7/13873 esas 
sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak, Bakanlığım ilgili kuruluşu Türkiye Radyo 
Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden alınan 23.05.2006 tarihli ve B.02.2.TRT.0.61.00. 
00/1377 sayılı cevabi yazı ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

BeşirATALAY 
Devlet Bakanı 

EKLER 
1- Cevabi yazı 
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TÜRKİYE RADYO-TELEVtZYON KURUMU 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Hukuk Müşavirliği 

SAYI : B.02.2.TRT.0.61.00.00/ 
KONU : 7/ 13873 sayılı Soru önergesi Cevabı 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Beşir ATALAY) 

ligi : 12.0S.2006 tarih ve 031-659 saydı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Berhan ŞÎMŞEK'in verdiği 7/13873 sayılı yazalı soru önergesi 
ile ilgili olarak Kurumumuz cevabı aşağıda arz olunmuştur. 

1- Seda ALP, TRT Haber Dairesi Başkanlığı emrine Stüdyo ve Film Yapım Elemanı 
olarak 29/08/2002 tarihinde açıktan ve aday olarak atandıktan sonra, Ankara Televizyon 
Müdürlüğü, Program Müdürlüğünde söz konusu kadro unvanıyla görev yapmıştır. 

2- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı, Bu Hizmetlere 
Atanacaklarda Aranacak Özel Nitelikler ve Atama Şartları Yönetmeliği'ne göre Genel Müdür 
Uzmanı kadrosuna atanmak için; 

- En az 4 yıllık bir yükseköğretim kurumundan mezun olmak. Ancak, Kurumda en az 
müdür görevinde bulunanlardan Genel Müdürlük Uzmanı kadrosuna atanacaklarda en az lise 
mezunu olmak, 

- Askerlikle ilişiği olmamak, 
- Çalıştırılacağı görev alanında gereken bilgi ve tecrübeye sahip olmak, 
- İlk defa devlet memuriyetine alınacaklar için: KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) 

sınavına girenlerden; Kurumca açık ilan yoluyla, alanları için belirlenecek puanlara sahip olanlar 
arasından Kurumca yapılacak yarışma ve yeterlik sınavı veya yeterlik sınavında başarılı olmak, 

şartları aranmaktadır. 

Söz konusu Yönetmelikte ilk defa devlet memuru olarak bu kadroya atanacaklar için sınav 
şartı aranırken, atanacağı tarihte görevde bulunanlar için sınav şartı aranmamaktadır. 

3-4- Gerek yukarıda belirtilen ilgili Yönetmelikte, gerekse TRT Yönetim Kurulu'nun 
22/8/2003 tarih ve 2003/265 sayılı Kararını değiştiren, 03/08/2004 tarih ve 20O4/186 sayılı 
Yönetim Kurulu kararında, ilk defa memuriyete atanacaklar için KPSS sınavında başarılı olma 
şartı getirilmiş; bunun dışındaki sınav aşamaları kaldırılmış olup; Genel Müdür Uzmanı kadrosuna 
atanacaklar için genel duyurulu yarışma veya yeterlik sınavı şartı bulunmadığından, adı geçenin 
atanması için herhangi bir sınav yapılmamıştır. 

5- Genel Müdür Uzmanı kadrosuna Kurum içinden atanacaklar için Kurumda belli bir süre 
çalışmış olmak şartı aranmamaktadır. Adı geçenin Genel Müdür Uzmanı olarak atanmasında 
mevzuata aykırılık bulunmamaktadır. 

6, 7, 8, 9- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı, Bu Hizmetlere 
Atanacaklarda Aranacak özel Nitelikler ve Atama Şartlan Yönetmeliği* ne göre Seslendirme 
Yönetmeni Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için Genel Duyurulu Yarışma ve Yeterlik Sınavı ile 
Kurs Sonu Uygulamalı Yeterlik Sınavında başarılı olmak şartı aranmaktadır. Seslendirme 
Yönetmeni Yardımcısı kadrosu için açılan sınav, Eğitim Dairesi Başkanlığının 1l/03/20«$5 tarih"ve 
84-G-1/167 sayılı yazısıyla tüm merkez ve taşra teşkilatına duyurulmuştur. 

TRT Haber Dairesi Başkanlığı, Haber Müdürlüğü, Yurt Haberleri Müdürlüğü emrine 
31/05/2001 tarihinde memur olarak açıktan ve aday olarak atanan Serap EROĞLU, 09/04/2005 
tarihinde yazılı (test), 26/04/2005 tarihinde sözlü ve mülakat, 24/06/2005 tarihinde ise uygulamalı 
ve sözlü şeklinde yapılan kurs sonu sınavında başarılı olarak Seslendirme Yönetmeni Yardımcısı 
kadrosuna atanmış olup; halen bu görevine devam etmektedir. 

İO- Ankara Televizyon Müdürlüğünde Program Müdür Yardımcısı olarak çalışmakta iken, 
01/O3/2OO5 tarihinde Kurumumuz Televizyon Dairesi Başkanlığı, Başkan Yardımcısı kadrosuna 
atanan Kürşat ÖZKÖK, halen bu görevine devam etmektedir. 

11- Adı geçenlerin görev değişiklikleri ile Dpç.Dr.Ali ALPMn TRT Yönetim Kurulu 
Üyeliğine atanmasının bir ilgisi bulunmamaktadır. 

Arz ederim. 

Genel Müdür 
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6.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, TRT lojmanlarının yönetim kurulu üyelerine tah
sisine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı (7/13874) 

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 BAŞKANLIGITSJA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Beşir Atalay tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 19.04.2006 

Berhan ŞİMŞEK 
istanbul Milletvekili 

1- TRT'ye ait lojmanların kimlere nasıl tahsis edileceğine ilişkin bir yönetmelik var 
mıdır? Varsa bu yönetmelik ne zaman çıkarılmıştır, yönetmelik Resmi Gazete'de 
yayınlanmış mıdır? 

2- Yönetim Kurulu üyelerinin TRT'ye ait lojmanlarda oturma hakkı var mıdır? Varsa 
buna ilişkin düzenleme ne zaman ve nasıl yapılmıştır? 

3- 2006 yılı içinde Yönetim Kurulu Üyelerinin TRT lojmanlarında oturması ile ilgili bir 
karar alınmış mıdır? *.' ':* 

4- Alınmış ise bu kararın gerekçesi ve hukuksal dayanağı nedir? 
5- TRT lojmanlarında hangi Yönetim Kurulu Üyeleri oturmaktadır? 
6- TRT Yönetim Kurulu üyesi Doç. Dr. Ali Alp'in oturduğu lojmanın 2004 yılında 

Kamu Konutları Yönetmeligi'ne aykırı olarak birleştirilen iki daireden oluştuğuna 
ilişkin iddialar doğru mudur? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı : B.02.0.005/O 3* / f c ^ O 3} /GÇ/2006 

Konu : Soru Önergesi 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK M İ L L E T MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

îlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 09.OS.2006 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10. 
00.02-20724 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Berhan ŞİMŞEK tarafından tevcih edilen 7/13874 esas 
sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak, Bakanlığım ilgili kuruluşu Türkiye Radyo 
Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden alınan 23.OS.2006 tarihli ve B.02.2.TRT.0.61.00. 
OO/l 381 sayılı cevabi yazı ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Beşir ATALAY 
Devlet Bakanı 

E K L E R 
1 - Cevabi yazı 
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TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Hukuk Müşavirliği 

SAYI :B.02.2.TRT.0.61.00.00//l^y J2JL/&Ö/2006 
KONU : II 13874 sayılı Soru Önergesi Cevabı 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Besir ATALAY) 

İ lg i : 12.05.2006 tarih ve 031-660 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Berhan ŞİMŞEK'in verdiği 7/13874 sayılı yazılı soru önergesi 
ile ilgili olarak Kurumumuz cevabı aşağıda arz olunmuştur. 

1- TRT Kurumuna ait ayrı bir Kamu Konutları Yönetmeliği bulunmamaktadır. Konutlarla 
ilgili işlemler, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve 23.09.1984 tarih ve 18524 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamında yürütülmektedir. 

2- 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu'nun 3. maddesi (b) bendinde: "Görev tahsisli 
konutlar; yönetmelikte belirlenecek makam ve rütbe sahiplerine, görevlerinin önemi ve özelliği, 
yetki ve sorumlulukları gereği tahsis edilen konutlardır." hükmüne yer verilmiş, Kamu Konutları 
Yönetmeliği'nin, "Görev Tahsisli Konutların Tahsis Şekli" başlıklı 8. maddesinde ise: "Görev 
tahsisli konutlar, Yönetmeliğe ekli (2) sayılı cetvelde belirtilenlere, cetveldeki sıraya göre, yetkili 
konut dağıtım komisyonu tarafından tahsis edilir....", söz konusu (2) sayılı cetvelin "Görev 
Tahsisli Konutlar" başlıklı kısmında ise "....Kamu Konutları Kanunu'nun 3. maddesine aykırı 
olmaması şartıyla kurum ve kuruluşların yetkili makamlarınca personelin görevinin önemi idareye 
yararlılığı, yetki ve sorumluluğu ile kilit görevde olması gibi özellikler göz önünde bulundurularak 
bu cetvelde sayılan (2 sayılı cetvel) görev unvanlarına eşdeğerde ve en altta belirtilen görev 
unvanından aşağı inilmemek üzere görev tahsisli konut tahsis edilecek ek görev unvanları tespit 
edilebilir...." hükmü getirilerek aynı cetvelin, 1. Grup 5. sırasındaki Başbakanlık İlgili Kuruluşları 
Merkez Teşkilatı unvan listesinde de Yönetim Kurulu Üyesi unvanı sayılmıştır. 

Ayrıca, Kamu Konutları Yönetmeliği'nin 6. maddesine göre; kamu konutlarının görev 
unvan gruplarına göre ne miktarda veya hangi oranda tahsis edileceği yetkili makamca tespit 
edilebileceğinden, Kurumumuzda hangi unvan sahiplerinin görev tahsisli konutta oturacağı 
Yönetim Kurulu Kararları ile belirlenmektedir. 

Konu ile ilgili olarak, 20.10.1986 tarihinden 03.08.2004 tarihine kadar geçen süreçte alman 
Yönetim Kurulu Kararlarında, görev tahsisli konut tahsis edilecek unvan listelerinde Yönetim 
Kurulu Üyesi unvanı yer almıştır. Kurumca, daha önce Yönetim Kurulu üyelerine tahsis edilmek 
üzere 6 adet daire satın alınmış ve Yönetim Kurulu üyeleri uzun süre bu konutlarda oturmuşlardır. 
03.08.2004/180 sayılı Yönetim Kurulu Kararında ise söz konusu unvan listeden çıkarılmış, ancak 
02.12.2005/157 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 03.08.2004/180 sayılı Yönetim Kurulu Kararı 
yürürlükten kaldırılarak, Yönetim Kurulu Üyesi unvamnın bulunduğu 22.04.2004/91 sayılı 
Yönetim Kurulu Kararı hükümlerinin uygulanmasının devamına karar verilmiştir. 

3,4 - 2006 yılı içinde Yönetim Kurulu Üyelerinin TRT lojmanlarında oturması ile ilgili bir 
karar alınmamıştır. 

5- TRT lojmanlarında Yönetim Kurulu Üyesi , Doç . Dr. D.Ali ALP oturmaktadır. 

6- Söz konusu dairelerin bulunduğu binada bulunan bazı daireler daha önceki yıllarda 
Genel Müdür onayı ile birleştirilmiştir. Bu daireler de aynı kapsamda olup, ayrılmasının yüksek 
maliyet gerektirmesi nedeniyle mevcut şekliyle tahsis edilmiştir. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

A l f G Ü N E Y 
Gene l M ü d ü r V. i 
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7.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN'in, TRT-3 yayınlarının Digiturk'ten kaldırılmasına iliş
kin sorusu ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı (7/13875) 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda kayıtlı sorumun Devlet Bakanı Sayın Beşir ATALAY tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Onur ÖYMEN 
İstanbul Milletvekili 

^ 

TRT-3 yayınlarının bir süreden beri Digiturk'ten izlenemediği görülmektedir. Meclis 
çalışmalarının canlı olarak yansıtıldığı ve halkımızın Mecliste dile getirilen bütün görüşleri 
izlemesine imkan veren bu yayınların Digiturk'ten kaldırılması 1 milyon aşkın vatandaşımızın 
haber alma özgürlüğünü engelleyecek niteliktedir. 

TRT-3 yayınlarının Digiturk'ten kaldırılmasının sebebi nedir? 

Hükümet veya TRT bu yayınların kesintisiz olarak sürdürülmesi için gerekli önlemleri niçin 
almamıştır? 

Demokratik özgürlükleri kısıtlayıcı bu olumsuz gelişmenin son bulması ve bu yayınların en 
kısa zamanda yeniden başlatılması için hükümet ve TRT ne gibi önlemler almıştır? 

T . C 
DEVLET BAKANLIĞI 

Sayı : B.02.0.00S/t>Ciı//fc.k* 3//O572006 

Konu : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi : Türkiye Büyük Mîllet Meclisi Başkanlığının 10.05.2006 tarihli ve A.O1.O.GNS.0.1O. 
00.02-20724 sayılı yazısı. 

istanbul Milletvekili Sayın Onur ÖYMEN tarafından tevcih edilen 7/13875 esas sayılı 
yazılı soru önergesi ile ilgili olarak, Bakanlığım ilgili kuruluşu Türkiye Radyo Televizyon 
Kurumu Genel Müdürlüğünden alınan 23.05.2006 tarihli ve B.O2.2.TRT.0.61.00.00/1379 
sayılı cevabi yazı ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Beşir ATALAY 
Devlet Bakanı 

E K L E R 
1- Cevabi yazı 
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TÜRKİYE RADYG-TELEVİZYON KÜRÜMÜ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Hukuk Müşavirliği 

SAYI :B.02.2.TRT.0.61.00.00//J/^f ^ . / # J / 2 0 0 6 
KONU : 7/13875 sayılı Soru Önergesi Cevabı 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Beşir ATALAY) 

îlgi: 12.05.2006 tarih ve 031/661 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Onur ÖYMEN'in verdiği 7/13875 sayılı yazılı soru önergesi ile 
ilgili olarak Kurumumuz cevabı aşağıda arz olunmuştur. 

1- TRT yayınlarının Digiturk platformunda yer almasına ilişkin olarak 2002 yılından itibaren 
birbirini takip eden dönemleri kapsayan 2 sözleşme imzalanmıştır. Bunlardan ilki doğrultusunda, 
TRT-1 ve TRT-2 TV yayınımız ücretsiz, TRT-3 ve TRT-4 TV kanalımız ile Radyo-2 (TRT-FM) 
ve Radyo-3 yayınlarımız yıllık toplam 400.000 USD+KDV tutarında reklam yeri tahsisi 
karşılığında 15.11.2002-14.11.2004 tarihleri arasında Digiturk platformunda yayınlanmıştır. 2002 
yılı itibariyle TRT-INT'ten başka yayınımız uydudan Avrupa'ya ulaşmadığından, bu sözleşmeyle 
Digiturk platformundan diğer yayınlarımızın da Avrupa'ya ulaşması hedeflenmiştir. 

Bu ilk sözleşmenin 14.11.2004 tarihinde sona erecek olması nedeniyle Digiturk Kurumumuza 
başvurarak sözleşmenin aynı şartlarla 15.11.2005 tarihine kadar uzatıldığını bildirmişse de, TRT 
tarafından yapılan değerlendirmede, 2004 yılı itibariyle TRT-1, TRT-2, TRT-3, TRT-4 ve TRT-
INT TV ile radyo yayınlarımızın gerek Türkiye'de gerekse Avrupa'da uydudan yaym izleyen 
izleyicilerimizin çoğunda alış teçhizatı bulunan Türksat İC uydusundan yayınlanmakta olduğu 
göz Önünde bulundurularak, Digiturk'un aynı şartlarla sözleşme uzatım talebi uygun görülmemiş 
ve sonuçta 15.11.2004-14.11.2005 arası dönem için imzalanan sözleşmeyle TRT1, TRT2 ve 
TRT3 yayınlarımızın ücretsiz olarak Digiturk platformundan yayım sağlanmıştır. 

Bu ikinci sözleşmenin bitecek olması üzerine Digiturk, 21.10.2005 tarihli yazısı ile .15 
Kasım 2005-14 Kasım 2006 tarihleri arasım kapsayan yeni dönemde TRT-1 yayınımızı ücretsiz, 
TRT-2 ve TRT-3 TV kanallarımızı ise her biri için 500.000 USD+KDV olmak üzere toplam 
1.000.000 USD+KDV tutarında reklam yeri karşılığında platformundan yayınlamak için teklifte 
bulunmuştur. TRT tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, bir önceki sözleşme döneminde 
olduğu gibi, TRT-1, TRT-2 ve TRT-3 TV yayınlarımızın şifresiz ve ücretsiz olarak yayınlanmaya 
devam edilmesi, bunun mümkün olmaması halinde ise tüm yayınlarımızın iletilmesine son 
verilmesi gerektiği Digitürk'e bildirilmiştir. 

Digiturk yayınlarımızı platformundan yayınlamaya devam ederken, bir yandan da 
17.11.2005 tarihli yazısıyla, "Kurumumuza diğer yayıncı Kuruluşlardan farklı bir muamele 
gösteremeyeceğini ve bu nedenle ödenmesi gereken tutarda değişiklik olamayacağını belirterek 
farklı ödeme alternatiflerine açık olduklarını, tekliflerinin kabul edilmemesi halinde ise sadece 
TRT-1 yayınımızı ücretsiz yayınlayacaklarını, TRT-2 ve TRT-3 kanalımızı ise platformdan 
çıkaracaklarım" bildirmiştir. 29.11.2005 tarihli son yazımızla Digitürk'e, Kurumumuzun kamu 
kuruluşu olması nedeniyle diğer kanallardan ayrı değerlendirilmesi ve yayınlarımızın Digiturk 
platformunda yer almasının Kurumumuza da Digiturk abonelerine de ilave maliyet getirmemesi 
gerektiği düşünüldüğünden, yayınlarımızın ücretsiz olarak yapılması konusundaki teklifimizin 
geçerliliğini koruduğu bildirilmiştir. 
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Digiîurk 9 Mart 2006 tarihli yazısı ile yeni bir teklifte bulunarak, TRT-1 ve TRT-2 TV 
kanallarımız ile Radyo-2, Radyo-3 ve Radyo-4 radyo kanallarımızı yeni dönem için toplam 
300.000 USD+KDV tutarında reklam yeri karşılığında şifreli olarak platformlarından yayınlamayı 
teklif etmiştir. Her ne kadar Kurumumuzun ücretsiz yayın görüşünde bir değişiklik olmasa da, 
konu TRT tarafından değerlendirilirken, Digiturk önce TRT-3 TV yayınımızı platformundan 
çıkartmış; TRT-2 ve TRT-3'ü sözleşme imzalanana kadar dönüşümlü yayınlama teklifinde 
bulunmuştur. Görüşmeler devam ederken Digiturk, bu teklife ilişkin cevabımızı da beklemeden 
dönüşümlü yayma başlamıştır. 

Adı geçen firma ile görüşmeler devam etmekte olup, anlaşma sağlanamadığı takdirde 
platformda kalıp kalınmayacağı hususunda gerekli değerlendirme yapılacaktır. 

2- Digiturk platformu zorunlu yayın iletim ortamı olarak değil, sözleşme koşullarının 
Kurumumuzca uygun görülmesi halinde, izleyiciye ulaşmada alternatif bir iletim ortamı olarak 
değerlendirilmektedir. 

Halen TRT-1, TRT-2, TRT-3, TRT-4 ve TRT-INT TV ile radyo yayınlarımız Türksat İC 
uydusu üzerinden şifresiz ve ücretsiz olarak Türkiye ve Avrupa'dan izlenebilmektedir. Bu 
durumda yayınlarımızın Digiturk'te yer alması Kurumumuza, ücret ödenmesini gerektirecek 
ölçüde önemli sayılabilecek bir avantaj sağlamamaktadır. Öte yandan, yayınlarımızın Digiturk 
platformunda yer almasının, TRT'nin var olduğu platforma abone kaydettirmek açısından 
Digitürk'e avantaj sağladığı düşünülmektedir. 

Dünyadaki diğer uygulamalarda platformlardaki yayıncı kuruluşlardan ücret talep edilmesi 
yönünde uygulamalar da bulunduğu bilinmesine rağmen, Kurumumuz gerek yayının sürekliliğini 
sağlamak, gerekse izleyicilere ilave maliyet getirmemek için Digitürk'ten gelir paylaşımı talebinde 
bulunmamı ştır. 

Bunlar göz önünde bulundurularak, Digitürk'e yapılan yayınlarımızın ücretsiz olarak 
platformda yer alması teklifimizle, Kurumumuzun yayın sürekliliğini sağlamak adına 
sorumluluğunu yerine getirdiği düşünülmektedir. 

3- TRT-3 yayınlan ise karasal kablo ve diğer ortamlarda zaten izleyiciye ulaştırıldığından 
Kamu Yayın Kurumu olan TRT'nin Digiturk'le sözleşme koşullarında anlaşamamasının, 
demokratik özgürlükleri kısıtlamak gibi bir amacı ve sonucu olamayacağı açıktır. 

Öte yandan, alternatif uydudan iletim ortamı olarak değerlendirilen Digiturk 
platformundaki yayınlarımızın Kurumumuza maliyet getirmemesinin sağlanmasının da TRT'nin 
bir Kamu Kurumu olarak sorumluluğu olduğu düşünülmektedir. 

Arz ederim. 

WWWM 
VAİi'GÜNEY I 
Genel Müdür V./ 
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8.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat YÜCESAN'ın, 6.5.2006 tarihinde TRT yayınlarında 
meydana gelen kesintiye ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı (7/14224) 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Beşir A T A L A Y tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Mehmet Vedat YÜCESAN 
Eskişehir Milletvekili 

c\xv ŷ  JO 
6 Mayıs 2006 Cumartesi günü saat 21.00 de TRT tarihinde ilk defa, TRT 'n in yurt içi 

ve yurt dışı tüm radyo ve televizyon yayınları yaklaşık olarak bir saate yakın durmuştur. 1 
Mayıs 2006 tarihinde yayıncılıkta ki 42. yılını kutlayan T R T ' d e n yapılan açıklamada 
yayınların durmasının sebebi olarak, ana kumandayı besleyen elektrik akımının kesilmesinden 
sonra devreye girmesi gereken yedek enerji kaynaklarının çal ışmaması gösterilmiştir. 

1- Ana kumandayı besleyen elektrik akımının kesilmesi durumunda, devreye girmesi 
gereken yedek enerji kaynaklarının çalışmamasının sebebi nedir? . 

2 - TRT yayınlarının kesintisiz bir şekilde sürdürülmesini sağlayacak yedek enerji 
kaynaklarının boş o lduğu ve bunların kontrolleri ile bakımının mutat olarak yapılmadığı 
iddiaları doğru mudur? 

3 - Deneyimli teknik elemanların nedensiz olarak görevden uzaklaştırıldığı ve bu 
kadrolara iş deneyimi olmayan iktidara yakın kişilerin yerleştirildiği doğru mudur? 

T . C . 
» E V L E T B A K A N L I Ğ I 

Say ı : B . 0 2 . 0 . 0 0 S / e 3 » / ? 2.S 3 ( / <0"S" / 2 0 0 6 
K o n u : So ru Önerges i 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İlgi : Tü rk iye B ü y ü k Millet Meclisi Başkanl ığının 23.OS.20O6 tarihli ve A.Ol .O.GNS.O. İO. 
00 .02 /21 179 sayılı yazısı. 

Eskişehir Milletvekili Sayın Mehmet Veda t Y Ü C E S A N tarafından tevcih edilen 
7 /14224 esas sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili o larak. Bakanl ığ ım bağlı kuru luşu Türk iye 
R a d y o Telev izyon K u r u m u Genel M ü d ü r l ü ğ ü n d e n alınan 3 0 . 0 5 . 2 0 0 6 tarihli v e 
B . 0 2 . 2 . T R T . 0 . 6 1 . 0 0 . 0 0 / 1 4 9 2 sayılı cevabi yazı ek te gönder i lmektedi r . 

Bilgilerinize a rz eder im. 

Beş i r A T A L A Y 
D e v l e t B a k a n ı 

E K L E R 
1 - Cevab i yazı 
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TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Hukuk Müşavirliği 

SAYI :B.02.2.TRT.0.61.00.00/ İ^S'l-
KONU : 7/ i 4224 sayılı Soru Önergesi Cevabı 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın BesirATALAY) 

İlgi: 25.05.2006 tarih ve B.O2.O.O05/O31/ 725 sayılı yazınız. 

Eskişehir Milletvekili Sayın Mehmet Vedat YÜCESAN'm verdiği 7/14224 sayılı yazılı soru 
önergesi ile ilgili olarak Kurumumuz cevabı aşağıda arz olunmuştur. 

1-Devamhlık Stüdyoları, Ana Kumanda, Cihaz Odaları ve bütün teknik hacimler 2 x 120 
kVA gücündeki kesintisiz güç kaynakları (UPS) üzerinden beslenmektedir. UPS lerin enerjileri; 
630 kVA trafo ile paralel yedekli çalışan 500 kVA gücündeki elektrojen grupları üzerinden 
sağlanmaktadır. İddia edildiği gibi yedek enerji kaynaklarının çalışmaması söz konusu değildir. 
Şehir şebekesi ve elektrojen gruplarının çalışmasına rağmen, ortak çıkışlarının bağlı olduğu 1200 
amperlik termik manyetik şalterde meydana gelen arızanın tespitinin ve giderilmesinin uzun 
sürmesi nedeniyle bahsedilen enerji kaynaklan üzerinden alçak gerilim dağıtım baralan 
beslenememiş dolayısıyla sisteme enerji verilememiştir. 

2-Enerji kaynaklanmızm boş olması mümkün değildir, Zira bahsedilen arızanın başladığı 
andan itibaren; bütün yayınlarımız yaklaşık 70 dakika akü grupları üzerinden beslenmiştir. Ayrıca 
jeneratörler ve salt teçhizatı her gün düzenli olarak kontrol edilmektedir. Yayınlarımız kesintisiz 
24 saat devam ettiğinden; bu kontroller gözle ve şalterler üzerinde elle ısı kontrolü şeklinde 
olmaktadır. Daha soma yapılan incelemede; şalterdeki bu arızanın, şalterin iç kısmında bulunan 
kontak baskı sisteminin zamanla deforme olması ve kontakların tam kapanmamasından 
kaynaklanan bir ark sonucu oluşan ısı nedeni ile kısa sürede yanmasından kaynaklandığı 
anlaşılmıştır. Konuyla ilgili olarak Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılan soruşturma devam 
etmektedir. 

3-Ankara TV. Müdürlüğü bünyesindeki teknik elemanlar en az 15 yıldır yayın hizmetinde 
bilfiil çalışmakta okıp iş deneyimsizliklerinin söz konusu olması mümkün değildir. 

Arz ederim. 

Genel Müdür VI 

3?.../Ç$J2 1/2006 
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9.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, basın müşavirliğine yapılan atamalara ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in cevabı (7/14277) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Devlet Bakanı Sayın Kürşat TÜZMEN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
v ~~T=*« U H İ Ş 

Ümmet KANDOÖAN^ 
DYP Denizli Milletvekili 

1- Kasım 2002 seçimlerinden sonra Kurulan Hükümetinizden sonra Bakanlık Basın 
Müşavirliğine kaç atama yapılmıştır? Ataması yapılan kişilerin isimleri nelerdir? 
Bunların kaç tanesi ve hangileri Basın Yayın ile ilgili okulu mezunudur ve bu konuda 
geçmişte deneyim sahibidir? 

2- Basın Müşavirliğine atanan kişiler bu göreve atanmadan önce kamuda görev yapmış 
mıdır? Yoksa açıktan atama ile mi bu göreve gelmiştir? 

3- Basın Müşavirliği görevine atanan kişiler bu görevi kaç ay veya yıl devam etmiş, 
daha sonra hangi görevlere ataması yapılmıştır? 

T.C. 

DE VUET BAKANLIĞI 

Sayı : B.02.0.008/ Z2.2.4 AJ* /«w« 

Konu: 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLUET MECLİSİ BAŞKANUtölNA 

İlgi: 25.05. 2006 tarihli veKAN.KAR.MD.A.Ol.OGNS 0.10.00.02-21274 sayılı yazılan. 

Denizli Milletvekili Ümmet Kandogan'ın 7/14277 Esas No ' lu yazılı soru önergesine 
ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Kür?ad TÜZMEN 
Devlet Bakanı 

EK- 1 
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DENİZLİ MİLLETVEKİLİ ÜMMET KANDOĞAN'IN 
7/14277 ESASNOLU SORU ÖNERGESİNE VERİLEN CEVAP 

Soru 1- Kasım 2002 seçimlerinden sonra kurulan Hükümetinizden sonra 
Bakanlık Basın Müşavirliğine kaç atama yapılmıştır? Ataması yapdan kişilerin 
isimleri nelerdir? Bunların kaç tanesi ve hangileri Basın Yayın ile ilgili okulu 
mezunudur ve bu konuda geçmişte deneyim sahibidir? 

Cevap 1- Kasım 2002 seçimlerinden sonra Bakanlığımız Basın Müşavirliğine 
Arif Çalış atanmıştır. İlgili Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon-
Sinema Bölümü mezunudur. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla 
İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalında master yapmıştır. Memuriyete başlamadan 
önce yaklaşık 5 yıl çeşitli basın-yayın kuruluşlarında gazetecilik yapmıştır. 

Soru 2- Basm Müşavirliğine atanan kişiler bu göreve atanmadan önce 
kamuda görev yapmış mıdır? Yoksa açıktan atama ile mi bu göreve gelmiştir? 

Cevap 2- Kamuda görev yapmıştır. 

Soru 3- Basın Müşavirliğine atanan kişiler bu görevi kaç ay veya yıl 
devam etmiş, daha sonra hangi görevlere ataması yapılmıştır? 

Cevap 3-Basm Müşavirliği görevine 17.01.2003 tarihinde atanmıştır, halen 
görevdedir. 

- 1 5 0 -
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DONEM: 22 YASAMA YILI: 4 

110 UNCU BİRLEŞİM 
1 HAZİRAN 2006 PERŞEMBE 

SAAT: 14.00 

KISIMLAR 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İSLER 

SEÇİM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

G E N E L G Ö R Ü Ş M E ve M E C L Î S ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA D A İ R ÖNGÖRÜŞMELER 

S Ö Z L Ü SORULAR 

K A N U N TASARI ve TEKLIFLERI İ L E 
KOMİSYONLARDAN GELEN D İ Ğ E R İSLER 

EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR 



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.- Genel Kurulun 1.6.2006 Perşembe günü saat 14.00'den Meclis Araştırması Komisyonları 

Raporlarının görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışması önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 30.5.2006 tarihli 108 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Adalet Komisyonu 
1.6.2006 Perşembe - Saat: 10.30 

* Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 
1.6.2006 Perşembe-Saat: 10.30 

* Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu 
1.6.2006 Perşembe-Saat: 11.00 

* Plan ve Bütçe Komisyonu 
1.6.2006 Perşembe - Saat: 11.00 

* Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 
1.6.2006 Perşembe-Saat: 13.30 

* Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler Komisyonu 
1.6.2006 Perşembe-Saat: 16.00 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
110 UNCU BİRLEŞİM 1 HAZİRAN 2006 PERŞEMBE SAAT: 14.00 

0 1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/879) (S. Sayısı: 1169) (Dağıtma tarihi: 17.5.2006) 

2.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/899) (S. Sayısı: 1170) (Dağıtma tarihi: 17.5.2006) 

3.- Ordu Milletvekilleri Eyüp Fatsa ile Enver Yılmaz'ın Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon Raporları (3/914) (S. Sayısı: 1171) (Dağıtma tarihi: 17.5.2006) 

02 _ Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1.- Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kinay ve 39 Milletvekilinin Geleneksel Türk El Sanat
ları Üretici ve Sanatkârlarının Sorunlarının Araştırılarak, El Sanatlarının Geliştirilmesi, Korunması 
ve Gelecek Kuşaklara Aktarılması için Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla, 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açıl
masına İlişkin Önergesi ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/128) (S. Sayısı: 1006) 
(Dağıtma tarihi: 29/5/2006) 

2.- Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 23 Milletvekili, Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur ve 
68 Milletvekili, Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin ve 46 Milletvekili, İzmir Milletvekili Canan 
Arıtman ve 28 Milletvekili ile İstanbul Milletvekili Güldal Okuducu ve 27 Milletvekilinin; Töre ve 
Namus Cinayetleri ile Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alın
ması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve Meclis Araştırması 
Komisyonu Raporu (10/148, 182, 187, 284, 285) (S. Sayısı: 1140) (Dağıtma tarihi: 29/5/2006) 

03 - SEÇIM 

0 4 - OYLAMASı YAPıLACAK IŞLER 

*±k 
Rp 

05 - MECLIS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 
D A I R ÖNGÖRÜŞMELER 

Rft ' 

07 - SÖZLÜ SORULAR 



08 - KANUN TASARI V E TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 

1. - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin; Gelibolu Yarımadası 
Tarihi Milli 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 - Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısı ile Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/1030) (S. Sayısı: 904) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

3. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında 
Yayılmanın Önlenmesi Amaçlarına Yönelik Yardım Sağlanmasının Kolaylaştırılması İçin 
İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1115) (S. Sayısı: 1147) (Dağıtma tarihi: 3.5.2006) 

4. X - (Gözden Geçirilmiş) Avrupa Sosyal Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/968) (S. Sayısı: 977) (Dağıtma tarihi: 13.7.2005) 

5. X - Avrupa Sosyal Şartına Değişiklik Getiren Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/967) (S. Sayısı: 976) (Dağıtma tarihi: 13.7.2005) 

6. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Hükümeti Arasında Enerji Alanında 
İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1109) (S. Sayısı: 1083) (Dağıtma tarihi: 14.2.2006) 

7. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Şili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri 
Alanda Eğitim, Savunma Sanayii, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/885) (S. Sayısı: 860) 
(Dağıtma tarihi: 7.4.2005) 

8. - Bursa Milletvekili Şevket Orhan ile Balıkesir Milletvekili Ali Osman Sali'nin; 2863 
Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 
Raporu (2/461) (S. Sayısı: 970 ve 970'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.6.2005 ve 27.1.2006) 

9. 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) 

10. - Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İğdır Milletvekili Dursun Akdemir ile Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan ve 
Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ile 12 Milletvekilinin, Memurlar ile Diğer Kamu 
Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifleri ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/994, 2/321, 2/474) (S. Sayısı: 952) (Dağıtma tarihi: 22.6.2005) 

11. - Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı; Erzurum 
Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut'un, 2.7.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 
20 nci Maddesinin C Bendinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Teklifi ve Nevşehir 
Milletvekilleri Mehmet Elkatmış ile Osman Seyfı'nin, Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Adalet Komisyonu Raporu (1/1159, 2/418, 2/447) (S. Sayısı: 
1086) (Dağıtma tarihi: 16.2.2006) 

12. X - Denizli Milletvekili Osman Nuri Filiz ile Balıkesir Milletvekili Ali Osman Sali'nin; 
Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/499) 
(S. Sayısı: 949) (Dağıtma tarihi: 21.6.2005) 

_ 4 - 110 UNCU BİRLEŞİM 



08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
13. X - Darülaceze Müessesesi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 

Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonları Raporları (1/988) 
(S. Sayısı: 922) (Dağıtma tarihi: 7.6.2005) 

14. 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) 

15. X - 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) 

16. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari 
Konularda Adli İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/939) (S. Sayısı: 845) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

17. X - Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Bosna-Hersek Adalet Bakanlığı Arasında 
İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/964) (S. Sayısı: 847) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

18. X - Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile 
Özbekistan Cumhuriyeti Dış Ekonomik İlişkiler Ajansı Arasında İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/970) (S. Sayısı: 853) (Dağıtma tarihi: 7.4.2005) 

19. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi 
Kalkınma İşbirliği Fonu Kredilerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/986) (S. Sayısı: 857) (Dağıtma tarihi: 7.4.2005) 

20. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/952) (S. Sayısı: 852) 
(Dağıtma tarihi: 8.4.2005) 

21. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Devletleri Örgütü Genel Sekreterliği Arasında 
Çerçeve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/983) (S. Sayısı: 856) 
(Dağıtma tarihi: 8.4.2005) 

22. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/958) (S. Sayısı: 862) (Dağıtma tarihi: 13.4.2005) 

23. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında 
Denizlerde Karasuların Ötesindeki Olayların Önlenmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/959) (S. Sayısı: 863) 
(Dağıtma tarihi: 13.4.2005) 

24. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/963) 
(S. Sayısı: 864) (Dağıtma tarihi: 13.4.2005) 

- 5 _ 110 UNCU BİRLEŞİM 



08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 

25. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Savunma 
Sanayii Alanında İkili İş Birliği Süresince Mübadele Edilen veya Oluşturulan Gizlilik Dereceli Bilgi 
ve Malzemelerin Karşılıklı Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/965) (S. Sayısı: 865) (Dağıtma tarihi: 13.4.2005) 

26. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında İki 
Taraflı Askeri Teknik İşbirliği Çerçevesinde Kullanılan ve Elde Edilen Fikri ve Sınai Mülkiyet 
Haklarının Karşılıklı Korunmasına İlişkin Müşterek Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/973) (S. Sayısı: 866) 
(Dağıtma tarihi: 13.4.2005) 

27. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/931) (S. Sayısı: 881) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

28. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Büyük Cemahiriyesi Arasında 
Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/941) (S. Sayısı: 882) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

29. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/962) (S. Sayısı: 883) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

30. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Turizm 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/987) (S. Sayısı: 
884) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

31. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ekonomik İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1000) (S. Sayısı: 885) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

32. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim 
ve Teknoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/903) (S. Sayısı: 905) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

33. X - Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı Arasında 30 Haziran 1978 Tarihinde 
İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesini Değiştiren Ek Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/906) (S. Sayısı: 906) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

34. X - Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı ile Romanya KOBİ'ler ve Kooperatifler Ulusal Kurumu Arasındaki Mutabakat 
ve İşbirliği Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/934) (S. Sayısı: 907) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

35. X - Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi 
Arasında İki Yıllık İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/957) 
(S. Sayısı: 909) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 
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36. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Sağlık Alanında 

İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/982) (S. Sayısı: 910) 
(Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

37. X - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesinin Ayrıcalık ve 
Bağışıklıklarına Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1014) (S. Sayısı: 935) (Dağıtma tarihi: 16.6.2005) 

38. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında İşbirliği 
Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/1015) (S. Sayısı: 936) (Dağıtma tarihi: 16.6.2005) 

39. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Konseyi Arasında 
Askeri-Bilimsel ve Askeri-Teknik İşbirliği Konusunda Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1020) (S. Sayısı: 938) 
(Dağıtma tarihi: 16.6.2005) 

40. X - Asya Karayolları Ağı Hükümetlerarası Anlaşmasına Katılmamızın Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1016) (S. Sayısı: 937) (Dağıtma tarihi: 20.6.2005) 

41. X - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü Kurucu Belgesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1026) (S. Sayısı: 965) (Dağıtma tarihi: 29.6.2005) 

42. X - WIPO İcralar ve Fonogramlar Andlaşmasma Katılmamızın Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1021) (S. Sayısı: 964) (Dağıtma tarihi: 30.6.2005) 

43. X - WIPO Telif Hakları Andlaşmasma Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/1027) (S. Sayısı: 966) (Dağıtma tarihi: 30.6.2005) 

44. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, 
Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1037) (S. Sayısı: 967) 
(Dağıtma tarihi: 30.6.2005) 

45. - Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/997) (S. 
Sayısı: 945) (Dağıtma tarihi: 21.6.2005) 

46. - Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Nevşehir Milletvekilleri Mehmet Elkatmış ve Osman Seyfi'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) 

47. X - Tohumculuk Kanunu Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(1/822) (S. Sayısı: 662) (Dağıtma tarihi: 14.9.2004) 

48. - Özel Öğretim Kurumlan 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) 
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49. - 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) 

50. - Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/621) (S. Sayısı : 633) (Dağıtma tarihi: 2.7.2004) 

51. - 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) 

52. - 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) 

53. - 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) 

54. - Konya Milletvekili Atilla Kart'in; 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) 

55. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan ve 22 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumlan 
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) (*) 

56. - 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) (*) 

57. - 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) (*) 

58. - Bitlis Milletvekili Edip Saf der 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) 

59. - Konya Milletvekili Atilla Kart'in; 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) 

60. - 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) 

61. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'm; 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) 

62. - 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) 
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63. - 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) 

64. - 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) 

65. - 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) 

66. - 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) 

67. - 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) 

68. - 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) 

69. - 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) 

70. - 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) 

71. - 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) 

72. - 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) 
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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 (3/187) (S. Sayısı: 492'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

74. - 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) 

75. - 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) 

76. - 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) 

77. - 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) 

78. - 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) 

79. - 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) 

80. - 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) 

81. - 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 
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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) 

82. - 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 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

83. - 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'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

84. - 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) 

85. - 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) 

86. - 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) 

87. - 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) 

88. - 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'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

89. - 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: 481'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

90. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın 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 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) 

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 (3/138) (S. Sayısı: 484'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

92. - 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) 

93. - 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) 

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 (3/211) (S. Sayısı: 494'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

95. - 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) 

96. - 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) 

97. - 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) 

98. - 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) 
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99. - 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) 

100.- Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'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'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/225) (S. Sayısı: 502'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

101.- 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) 

102.- 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) 

103.- 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) 

104. - 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) 

105. - 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) 

106. - 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) 

107. - 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 
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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) 

108.- Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sena 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) 

109. - 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) 

110. - 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) 

111 . - 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) 

112. - 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) 

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 (3/270) (S. Sayısı: 518'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

114. - 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) 

115. - 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) 
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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 (3/273) (S. Sayısı: 521'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

117. - 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) 

118. - 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) 

119. - Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Vecdi Gönül, Osman Pepe ve Nevzat Doğan'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 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) 

120. - 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) 

121. - 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) 

122. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün 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 (3/287) (S. Sayısı: 534'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

123. - Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Nihat Ergün'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 Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/288) (S. Sayısı: 535'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 
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124. - 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) 

125. - 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) 

126. - 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) 

127.- 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) 

128. - 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 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) 

129. - 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) 

130. - 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) 

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 (3/276) (S. Sayısı: 523'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 
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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 (3/277) (S. Sayısı: 524'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

133. - 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) 

134. - 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) 

135. - 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) 

136. - 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) 

137. - 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) 

138. - 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) 

139.- 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) 

140.- 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) 
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141. - 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) 

142. - 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) 

143. - 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) 

144. - 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) 

145. - 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) 

146. - 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) 

147. - İstanbul Milletvekili İdris Naim Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/335) (S.Sayısı: 550'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

148. - 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) 

149. - 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 
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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) 

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 (3/341) (S.Sayısı: 555'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

151.- 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) 

152.- 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) 

153. - 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'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

154. - 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) 

155. - 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) 

156. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'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) 

157. - 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) 
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158. - 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) 

159. - 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) 

160. - İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa Açıkalın, İdris Naim Şahin, Kayseri 
Milletvekili Adem Baştürk, Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Sivas Milletvekili Selami Uzun 
ve Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcah'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) 

161. - 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) 

162. - 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) 

163. - 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) 

164. - 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) 

165. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatınin Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/390) (S.Sayısı: 572'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 
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166. - 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) 

167. - 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) 

168. - 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) 

169. - 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'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

170. - 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) 

171. - 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) 

172.- 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) 

173. - 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) 

174. - 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) 

175. - Erzurum Milletvekili 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) 

176. - 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) 

177. - 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) 

178. - Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/365) (S. Sayısı: 566'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

179. - 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) 

180. - 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) 

181. - 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) 

182.- 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 
(3/456) (S. Sayısı: 590'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 29.12.2004) 
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183.- 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 (3/457) (S. Sayısı: 591'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

184. - Düzce Milletvekili Fahri Çakır'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 (3/462) (S. Sayısı: 592'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

185.- 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) 

186. - Çanakkale Milletvekili İbrahim Köşdere'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) 

187. - 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) 

188.- 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 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

189. - 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) 

190.- 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) 

191.- Mersin Milletvekili Vahit Çekmez'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 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) 

192. - 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) 

193.- 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) 

194. - 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) 

195. - 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) 

196. - 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) 

197. - 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) 

198.- 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) 

199. - 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) 

- 24 - 110 UNCU BİRLEŞİM 



08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
200.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) 

201. - 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) 

202. - 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) 

203. - 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 YASASI) Teklifi 
ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/22) (S. Sayısı: 801) 
(Dağıtma tarihi: 22.2.2005) 

204. - Malatya Milletvekilleri Ferit Mevlüt 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 
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) 

205. - 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) 

206. - 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) 

207. - Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/948) (S. Sayısı: 834) (Dağıtma tarihi: 10.3.2005) 

208.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ile 46 Milletvekilinin; 14.9.1971 Tarihli ve 1479 
Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar 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) 

209. - Polis Yüksek Öğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/932) (S. Sayısı: 844) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

210. - Diyarbakır Milletvekili Cavit Torun'un; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/338) (S. Sayısı: 859) (Dağıtma tarihi: 7.4.2005) 
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211. - Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 

Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Ziya Yergök ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/524) (S. Sayısı: 742'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

212. - 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 (3/525) (S. Sayısı: 743'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

213.- Mersin Milletvekili Hüseyin 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 Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/527) (S. Sayısı: 744'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

214. - 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 (3/528) (S. Sayısı: 745'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

215. - İstanbul Milletvekili Memduh Hacıoğlu'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 Memduh Hacıoğlu'nun İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/549) (S. Sayısı: 746'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

216. - Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/557) (S. Sayısı: 747'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

217.- 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 Adana Milletvekili Ziya Yergök ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/560) (S. Sayısı: 748'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

218.- Tokat Milletvekilleri Orhan Ziya Diren ile Feramus Şahin'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 Tokat Milletvekilleri Orhan Ziya Diren ile 
Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/574) (S. Sayısı: 749'a 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

219.- Konya Milletvekilleri Hasan Angı, Remzi Çetin, Kerim Özkul, Mehmet Kılıç ve 
Muharrem Candan'in Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
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Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve 
Adana Milletvekili Ziya Yergök ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Raporlara İtirazı (3/584) (S. Sayısı: 750'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

220. - Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu'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 Adana Milletvekili Ziya Yergök ve 
6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/594) (S. Sayısı: 
751'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

221.- 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 İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/624) (S. Sayısı: 767'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

222. - Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu'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 Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu'nun İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/625) (S. Sayısı: 768'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

223. - Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/626) (S. Sayısı: 769'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

224. - Afyonkarahisar Milletvekilleri Ahmet Koca ve Sait Açba'nm Yasama Dokunul
mazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine 
Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/627) (S. Sayısı: 770'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

225. - Sivas Milletvekili Orhan Taş'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 İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/629) (S. Sayısı: 771'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

226. - Niğde Milletvekili Mahmut Uğur Çetin'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 İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/630) (S. Sayısı: 772'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

227. - Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/631) (S. Sayısı: 773'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

228. - Karabük Milletvekili Ali Öğüten'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 İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/632) (S. Sayısı: 774'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

229. - Karabük Milletvekili Hasan Bilir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/633) (S. Sayısı: 775'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

230. - Çorum Milletvekili Ali Yüksel Kavuştu'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 İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/634) (S. Sayısı: 776'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

231.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/636) (S. Sayısı: 777'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

232. - Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/637) (S. Sayısı: 778'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

233. - 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 İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/638) (S. Sayısı: 779'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

234. - Mersin Milletvekili Vahit Çekmez'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 Mersin Milletvekili Vahit Çekmez'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/639) (S. Sayısı: 780'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

235. - Konya Milletvekili Halil Ürün'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 Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/642) (S. Sayısı: 782'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

236. - Karabük Milletvekili Ali Öğüten'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 Antalya Milletvekili Atila Emek ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/643) (S. Sayısı: 783'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

237. - 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 Antalya Milletvekili Atila Emek ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/573) (S. Sayısı: 784'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

238. - İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'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 İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/628) (S. Sayısı: 785'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

239. - Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay ile Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 
34 Milletvekilinin; Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/59, 2/281) (S. Sayısı: 886) 
(Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

240.- Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/1001) (S. Sayısı: 887) 
(Dağıtma tarihi: 2.5.2005) 

241. - Er Kazanından İaşe Edileceklere İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/778) (S. Sayısı: 889) (Dağıtma tarihi: 5.5.2005) 

242. - Mesleki Eğitim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, 
Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/1010) (S. Sayısı: 892) (Dağıtma tarihi: 5.5.2005) 

243. - İzmir Milletvekili Zekeriya Akçam'ın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu Raporu (2/414) (S. Sayısı: 893) (Dağıtma tarihi: 5.5.2005) 

244. - 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 
Rapora ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/213) (S. Sayısı: 496'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 16.5.2005) 

245.- Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Sulan 
Dahilinde İcrayı San'at ve Ticaret Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/1018) (S. Sayısı: 
913) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

246. - Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/663, 1/738) 
(S. Sayısı: 917) (Dağıtma tarihi: 31.5.2005) 

247. - Çavuş ve Uzman Çavuş Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasansı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/795) (S. Sayısı: 923) (Dağıtma 
tarihi: 7.6.2005) 
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248. - Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/881) (S. Sayısı: 924) 
(Dağıtma tarihi: 7.6.2005) 

249. - Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/985) (S. Sayısı: 925) (Dağıtma tarihi: 7.6.2005) 

250. - Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/998) (S. Sayısı: 926) (Dağıtma tarihi: 7.6.2005) 

251. - Doğal Gaz Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/1041) 
(S. Sayısı: 931) (Dağıtma tarihi: 13.6.2005) 

252. - Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/1047) (S. Sayısı: 954) 
(Dağıtma tarihi: 24.6.2005) 

253. - Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün ile 10 Milletvekilinin ve Samsun Milletvekili 
İlyas Sezai Önder ile 6 Milletvekilinin; Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifleri ile Adalet Komisyonu Raporu (2/480, 2/483) (S. Sayısı: 968) (Dağıtma tarihi: 
29.6.2005) 

254. X - Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesinin 17. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Deniz Yoluyla Yapılan Kaçakçılıkla 
Mücadele Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/1044) (S. Sayısı: 1001) (Dağıtma tarihi: 24.10.2005) 

255. X - Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1071) (S. Sayısı: 
1002) (Dağıtma tarihi: 24.10.2005) 

256. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Gümrük İdarelerinin Karşılıklı Yardımlaşmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1046) (S. Sayısı: 1008) 
(Dağıtma tarihi: 9.11.2005) 

257. X - Güneydoğu Avrupa Sivil-Asker Acil Durum Planlama Konseyi Kurulması Hakkında 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1058) (S. Sayısı: 1011) (Dağıtma 
tarihi: 9.11.2005) 

258. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1065) (S. Sayısı: 1012) (Dağıtma tarihi: 9.11.2005) 

259. - Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu 
ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/579) (S. Sayısı: 979'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

260. - Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/691) (S. Sayısı: 980'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

261. - 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 Antalya Milletvekili Atila Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/694) (S. Sayısı: 981'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

262. - 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 Antalya Milletvekili Atila Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/695) (S. Sayısı: 982'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

263. - Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/696) (S. Sayısı: 983'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 
10.11.2005) 

264. - Şanlıurfa Milletvekili Turan Tüysüz'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 Antalya Milletvekili Atila Emek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/697) (S. Sayısı: 984'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

265. - Kırklareli Milletvekili Yavuz Altınorak'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 Kırklareli Milletvekili Yavuz Altınorak'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/698) (S. Sayısı: 985'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

266.- Hakkâri Milletvekili Fehmi Öztunç'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 Antalya Milletvekili Atila Emek ve 2 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/719) (S. Sayısı: 986'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

267. - 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 (3/731) (S. Sayısı: 987'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

268.- Ardahan Milletvekili Kenan Altun'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 Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 
5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/732) (S. Sayısı: 988'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 
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269. - Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Tekirdağ 
Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/747) (S. Sayısı: 989*a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

270. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve 
Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun v 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/748) (S. Sayısı: 990'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

271.- Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/749) (S. Sayısı: 991'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

272. - 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 Ertelen
mesine Dair Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 5 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/750) (S. Sayısı: 992'ye 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

273. - 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 Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/764) (S. Sayısı: 993'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

274. - 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 Adana Milletvekili Uğur Aksöz ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/788) (S. Sayısı: 994'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

275. - Mardin Milletvekili Selahattin Dağ'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Uğur Aksöz ve 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/718, 3/789) (S. Sayısı: 995'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 10.11.2005) 

276. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 46 Milletvekilinin; 222 Sayılı İlköğretim Kanununun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/362) (S. Sayısı: 1016) (Dağıtma tarihi: 11.11.2005) 

277. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın; Yeniceoba Adıyla Yeni İlçe Kurulması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/130) 
(S. Sayısı: 1020) (Dağıtma tarihi: 28.11.2005) 

278. - Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile 
İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
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Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
(1/1061) (S. Sayısı: 1021) (Dağıtma tarihi: 28.11.2005) 

279. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında 
Güvenlik, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Mücadele Alanında İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1080) (S. Sayısı: 1024) (Dağıtma tarihi: 28.11.2005) 

280. X - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Arap Devletleri Ligi Genel Sekreterliği 
Arasında Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1116) (S. Sayısı: 1027) (Dağıtma tarihi: 28.11.2005) 

281.X - Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Sözleşmenin (Avrupa Patent Sözleşmesi) 
Değiştirilmesine İlişkin Anlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1075) (S. Sayısı: 1022) (Dağıtma tarihi: 30.11.2005) 

282. X - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Transit Taşıma Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1077) (S. Sayısı: 1023) (Dağıtma tarihi: 30.11.2005) 

283. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1060) (S. Sayısı: 
1032) (Dağıtma tarihi: 5.12.2005) 

284. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1062) (S. Sayısı: 1033) (Dağıtma tarihi: 5.12.2005) 

285. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Sağlık Alanında 
İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1079) (S. Sayısı: 
1035) (Dağıtma tarihi: 5.12.2005) 

286. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/1059) (S. Sayısı: 1031) (Dağıtma tarihi: 6.12.2005) 

287. X - Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/1101) (S. Sayısı: 1037) (Dağıtma tarihi: 12.12.2005) 

288. - Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü'nün; Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/431) 
(S. Sayısı: 1038) (Dağıtma tarihi: 12.12.2005) 

289. - Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis
yonu Raporu (1/905) (S. Sayısı: 933 ve 933'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 16.6.2005 ve 21.12.2005) 

290. - Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri 
Mühendisliği Hakkında Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(1/1073) (S. Sayısı: 1040) (Dağıtma tarihi: 21.12.2005) 

291.X - Petrol Kanunu Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonu Raporu (1/835) (S. Sayısı: 1041) (Dağıtma tarihi: 21.12.2005) 
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292. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Terörizm, Organize Suçlar, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Bunların Katkı 
Maddeleri ve Benzerlerinin Kaçakçılığı ve Diğer Tiplerdeki Suçlarla Mücadelede İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1087) (S. Sayısı: 1044) (Dağıtma tarihi: 21.12.2005) 

293. X - Uluslararası Karayolu Yolcu ve Eşya Taşımacılığına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ve 
Portekiz Cumhuriyeti Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1090) 
(S. Sayısı: 1045) (Dağıtma tarihi: 21.12.2005) 

294. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Demiryolu 
Taşımacılığı Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1091) 
(S. Sayısı: 1046) (Dağıtma tarihi: 21.12.2005) 

295. - Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1131) (S. Sayısı: 1054) (Dağıtma tarihi: 25.12.2005) 

296. X - Elektronik Haberleşme Kanunu Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Raporu (1/1120) (S. Sayısı: 1057) (Dağıtma tarihi: 5.1.2006) 

297. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel ve 36 Milletvekilinin; 4207 Sayılı Tütün 
Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/382) (S. Sayısı: 1062) (Dağıtma tarihi: 17.1.2006) 

298. - Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/887) (S. Sayısı: 1063) 
(Dağıtma tarihi: 18.1.2006) 

299. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in; 4681 Sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri 
İzleme Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/214) (S. Sayısı: 1065) (Dağıtma tarihi: 18.1.2006) 

300. X - Eskişehir Milletvekilleri Mehmet Vedat Yücesan, Mehmet Cevdet Selvi ve Mehmet 
Ali Arıkan ile 25 Milletvekilinin; Frigya Vadisi Tarihi Milli Parkı Kanunu Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/365) (S. Sayısı: 1071) (Dağıtma 
tarihi: 26.1.2006) 

301. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ile 12 Milletvekilinin; 3797 Sayılı Milli 
Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/443) 
(S. Sayısı: 1072) (Dağıtma tarihi: 26.1.2006) 

302. - Dilekçe Komisyonu Genel Kurulunun; 29.9.2005 Tarihli ve 8 Sayılı Karar Cetvelinde 
Yayımlanan ve Kesinleşmiş Bulunan, Belediye İmar Planlarında Okul Alanı Olarak Ayrılan 
Gayrimenkuller Hakkında İlgili İdarî Makamlar Tarafından Yasal Süresinde Kamulaştırma veya 
İmar Planında Revizyon İşlemi Yapılmadığı İçin Mülkiyet Haklarının Anayasaya Aykırı Olarak 
Sınırlandığı İddiasını İçeren Dilekçelere İlişkin 16 Numaralı Karan, Bu Karara Karşı İlgili İdarî 
Makamların Yazıları ve Yapılan İşlemlerin Yetersizliği Gerekçesiyle İçtüzüğün 119 ve 120 nci 
Maddeleri Uyarınca Konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda Görüşülmesine Dair 
Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu Raporu (5/21) (S. Sayısı: 1073) (Dağıtma tarihi: 31.1.2006) 
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303. - Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanunda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Milli Savunma Komisyonları Raporları (1/1137) 
(S. Sayısı: 1080) (Dağıtma tarihi: 9.2.2006) 

304. X - 10 Kasım 1972, 23 Ekim 1978 ve 19 Mart 1991 Tarihlerinde Cenevre'de Gözden 
Geçirilen 2 Aralık 1961 Tarihli Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunması Uluslararası Sözleşmesine 
Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1135) (S. Sayısı: 1085) (Dağıtma tarihi: 15.2.2006) 

305. X - Hava Yoluyla Uluslararası Taşımacılığa İlişkin Belirli Kuralların Birleştirilmesine 
Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1142) (S. Sayısı: 1087) (Dağıtma 
tarihi: 20.2.2006) 

306. - İzmir Milletvekili Enver Öktem ve 14 Milletvekilinin; 926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununa Bazı Maddelerin Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/380) (S. Sayısı: 1088) (Dağıtma 
tarihi: 20.2.2006) 

307. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 35 Milletvekilinin; Divriği Ulucamisi ve 
Şifahanesi'nin Korunması ve Çevresinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/599) (S. Sayısı: 1089) (Dağıtma 
tarihi: 20.2.2006) 

308. - Bursa Milletvekili Niyazi Pakyürek'in; Çanakkale Savaşlarına Katılanlara, Ailelerine 
Hizmet ve Anı Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/385) (S. Sayısı: 1092) (Dağıtma tarihi: 24.2.2006) 

309. X - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanuna Geçici Bir Madde İlavesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/621) (S. Sayısı: 1093) (Dağıtma tarihi: 
24.2.2006) 

310. - Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği 
Uyum ile İçişleri Komisyonları Raporları (1/746) (S. Sayısı: 1100) (Dağıtma tarihi: 28.2.2006) 

311.- İzmir Milletvekilleri Bülent Baratalı ve Türkan Miçooğulları ile 21 Milletvekilinin; 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda ve Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi 
(2/439) (S. Sayısı: 1104) (Dağıtma tarihi: 7.3.2006) 

312.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1049) (S. Sayısı: 1105) (Dağıtma tarihi: 7.3.2006) 

313. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Adli 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/1092) (S. Sayısı: 1106) (Dağıtma tarihi: 7.3.2006) 

314. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında Sınai Araştırma-
Geliştirme Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1154) (S. Sayısı: 1107) (Dağıtma tarihi: 7.3.2006) 

315.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
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Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1152) 
(S. Sayısı: 1108) (Dağıtma tarihi: 7.3.2006) 

316.- Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ile 73 Milletvekilinin; Tütün Mamullerinin 
Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Adana 
Milletvekili Atilla Başoğlu'nun; Sigarayla Mücadele Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonları Raporları (2/555, 
2/377) (S. Sayısı: 1109) (Dağıtma tarihi: 9.3.2006) 

317.- Manisa Milletvekili Ufuk Özkan ve 7 Milletvekilinin; Petrol Piyasası Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/671) (S. Sayısı: 1110) (Dağıtma tarihi: 9.3.2006) 

318.X - Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) 2003 Dünya Radyokomünikasyon 
Konferansı Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1163) (S. Sayısı: 
1111) (Dağıtma tarihi: 15.3.2006) 

319.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1045) (S. Sayısı: 
1115) (Dağıtma tarihi: 17.3.2006) 

320. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Veterinerlik Alanında 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1051) (S. Sayısı: 1116) (Dağıtma 
tarihi: 17.3.2006) 

321.X - Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Bitki Koruma Alanında 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1063) (S. Sayısı: 1117) (Dağıtma 
tarihi: 17.3.2006) 

322. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Bitki Karantina 
ve Bitki Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1076) 
(S. Sayısı: 1118) (Dağıtma tarihi: 17.3.2006) 

323. X - Türkiye Cumhuriyeti Devlet İstatistik Enstitüsü ile Kazakistan Cumhuriyeti İstatistik 
Ajansı Arasında İstatistik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1088) (S. Sayısı: 1119) (Dağıtma tarihi: 17.3.2006) 

324. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Veterinerlik 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1140) (S. Sayısı: 1120) 
(Dağıtma tarihi: 17.3.2006) 

325. - Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla 
Gelecek Yıllara Sari Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/576) (S. Sayısı: 1121) 
(Dağıtma tarihi: 21.3.2006) 

326. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 21 Milletvekilinin; 4722 Sayılı Türk Medeni 
Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun Mal Rejimleri Başlıklı 10. 
Maddesinin 1. Fıkrası ile 2. Fıkrasının Son Cümlesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
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İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/615) (S. Sayısı: 1124) 
(Dağıtma tarihi: 23.3.2006) 

327. - Bursa Milletvekili Mustafa Dündar'ın; Yükseköğretim Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/641) (S. Sayısı: 1125) (Dağıtma tarihi: 23.3.2006) 

328. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Avustralya Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşma ile Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1106) (S. Sayısı: 1128) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 

329. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1107) (S. Sayısı: 1129) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 

330. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Bilimsel ve 
Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1141) (S. Sayısı: 1130) (Dağıtma tarihi: 29.3. 2006) 

331. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Arasında Hukuki Konularda Adli 
Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1144) (S. Sayısı: 1131) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 

332. - Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/344) (S. Sayısı: 1132) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 

333. - Türk Silahlı Kuvvetleri Hasta Beslenme Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler ile Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/573) (S. Sayısı: 1133) (Dağıtma tarihi: 
29.3.2006) 

334. - Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminatı Kanunu ve 
926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/1097) 
(S. Sayısı: 1134) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 

335.X - Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Faruk Çelik, 
İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz, Ankara Milletvekili Salih Kapusuz, Ordu Milletvekili Eyüp 
Fatsa ile Hatay Milletvekili Sadullah Ergin'in; Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine 
İlişkin Kanun Teklifi ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Samsun Milletvekili Haluk 
Koç ile İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun; 8.4.1929 Tarihli ve 1416 Sayılı Kanun ile 
4.11.1981 Tarihli ve 2547 Sayılı Kanuna Birer Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/754, 2/693) (S. Sayısı: 1143) (Dağıtma tarihi: 20.4.2006) 

336. - Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Erzurum 
Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut'un; 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/805, 2/557) (S. Sayısı: 
1145) (Dağıtma tarihi: 27.4.2006) 

337. - Dilekçe Komisyonu Genel Kurulunun; 31.5.2005 Tarihli ve 6 Sayılı Karar Cetvelinde 
Yayımlanan ve Kesinleşmiş Bulunan, Bazı Televizyon Kanallarında Yayınlanan Programların Türk 
Aile Yapısını, Çocukların ve Gençlerin Psikolojik Gelişimini Olumsuz Etkilediği ve İlgili İdari 
Makamlar Tarafından Bu Programların Yayınının Engellenmesine Yönelik Gerekli Tedbirlerin 
Alınmadığı İddialarını İçeren Dilekçelere İlişkin 14 Numaralı Karan, Bu Karara Karşı İlgili İdari 
Makamların Yazılan ve Yapılan İşlemlerin Yetersizliği Gerekçesiyle İçtüzüğün 119 ve 120 nci 
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Maddeleri Uyarınca Konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda Görüşülmesine Dair 
Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu Raporu (5/23) (S. Sayısı: 1144) (Dağıtma tarihi: 28.4.2006) 

338. X - Müteaddit Defalar Değiştirilmiş Bulunan 13 Aralık 1960 Tarihli Eurocontrol Hava 
Seyrüsefer Güvenliği İçin İşbirliği Uluslararası Sözleşmesi Birleştirme Protokolü Konusundaki 
Diplomatik Konferansın Son Senedinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Avrupa Birliği Uyum ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1117) (S. Sayısı: 1148) (Dağıtma Tarihi: 4.5.2006) 

339. X - Avrupa Topluluğunun, Müteaddit Defalar Değiştirilmiş ve 27 Haziran 1997 Tarihli 
Protokol ile Birleştirilmiş Bulunan 13 Aralık 1960 tarihli Eurocontrol Hava Seyrüsefer Güvenliği 
İçin İşbirliği Uluslararası Sözleşmesine Katılmasına Dair Protokol Hakkındaki Diplomatik 
Konferansın Son Senedinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Avrupa Birliği Uyum ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1118) (S. Sayısı: 1149) (Dağıtma Tarihi: 4.5.2006) 

340. X - Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/437) (S. Sayısı: 1150) 
(Dağıtma Tarihi: 4.5.2006) 

341. X - Özel Öğretim Kurumları Kanunu Tasarısı ve Samsun Milletvekili Cemal Yılmaz 
Demir'in; Özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile 
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/1183, 2/743) (S. Sayısı: 1151) 
(Dağıtma Tarihi: 4.5.2006) 

342. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1095) (S. Sayısı: 1155) (Dağıtma tarihi: 10.5.2006) 

343. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Üyesi Ülkeler 
Arasında Ekonomik İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1124) (S. Sayısı: 1156) (Dağıtma tarihi: 
10.5.2006) 

344. X - Uluslararası Denizcilik Örgütü Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1174) (S. Sayısı: 1157) (Dağıtma tarihi: 10.5.2006) 

345. X - Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1148) (S. Sayısı: 1159) 
(Dağıtma tarihi: 12.5.2006) 

346. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 24 Milletvekilinin 17.3.1981 Tarihli ve 2429 Sayılı 
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/626) (S. Sayısı: 
1160) (Dağıtma tarihi: 15.5.2006) 

347. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Haritacılık Alanında Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1128) (S. Sayısı: 
1181) (Dağıtma tarihi: 22.5.2006) 
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348. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 

Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1132) (S. Sayısı: 1182) (Dağıtma tarihi: 22.5.2006) 

349. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1143) (S. Sayısı: 1183) (Dağıtma tarihi: 22.5.2006) 

350. - Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, 
Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/1205) (S. Sayısı: 1186) (Dağıtma tarihi: 22.5.2006) 

351. X - Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Devleti Arasında Telif 
Haklan ve İlgili Diğer Fikri Haklar Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1151) (S. Sayısı: 1184) 
(Dağıtma tarihi: 23.5.2006) 

352. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Kurulu Arasında 
Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/1176) (S. Sayısı: 1185) (Dağıtma tarihi: 23.5.2006) 

353. - Kocaeli Milletvekili Muzaffer Baştopçu'nun; Orman Kanununun 2 nci Maddesine 
1 Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(2/632) (S. Sayısı: 1187) (Dağıtma tarihi: 24.5.2006) 

354. - 3046 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (1/1208) (S. Sayısı: 1188) (Dağıtma tarihi: 29.5.2006) 

355. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 42 Milletvekilinin; Büyükşehir Belediyesi Kanununa 
Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/691) (S. Sayısı: 1190) (Dağıtma tarihi: 30.5.2006) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Hükümet bulunamadığından, görüşmeleri bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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Dönem: 22 Yasama Yılı: 4 

TBMM (S. Sayısı: 1171) 

Ordu Milletvekilleri Eyüp Fatsa ile Enver Yılmaz'ın 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları (3/914) 

T.C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 17/10/2005 

Sayı: B.02.0.PPG.0.12-310/14574 
Konu: Ordu Milletvekilleri Eyüp Fatsa ve Enver Yılmaz'ın Yasama Dokunulmazlıkları 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi: Adalet Bakanlığının 05/10/2005 tarihli ve B.03.0.CİG.0.00.00.02-1.128.17.2005/41952 

sayılı yazısı. 
Havaya silahla ateş etmek suçunu işledikleri iddia olunan Ordu Milletvekilleri Eyüp Fat

sa ve Enver Yılmaz haklarında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının il
gi yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 05/10/2005 
Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.02-1.128.17.2005/041952 
Konu: Ordu Milletvekilleri Eyüp Fatsa ve Enver Yılmaz'ın Yasama Dokunulmazlıkları 

BAŞBAKANLIĞA 
Havaya silâhla ateş etmek suçunu işledikleri iddia olunan Eyüp Fatsa ve Enver Yılmaz hak

larında yapılan hazırlık soruşturması sırasında adı geçenlerin Ordu İlinden milletvekili seçil
diklerinin anlaşılması üzerine, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için haklarında düzenlenen 
fezlekeli evrak Ordu Cumhuriyet Başsavcılığının 22/09/2005 gün ve B/1932 sayılı yazısıyla alın
makla birlikte takdim kılınmıştır. 

Ordu Milletvekilleri Eyüp Fatsa ve Enver Yılmaz haklarında soruşturmaya devam olunabil
mesi için Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının 
kaldırılıp kaldırılmaması konusunda gereğini delâletlerine arz ederim. 

Cemil Çiçek 
Bakan 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 5/5/2006 
Esas No.: 3/914 
Karar No.: 81 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Havaya silâh ile ateş etmek suçunu işlediği iddia olunan Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa hakkında 

düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki dosya hak
kındaki Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 3 Mayıs 2006 tarihli toplantısında 
görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Ordu Milletvekili Eyüp 
Fatsa hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar 
vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Kâtip 

Ayhan Sefer Üstün 
Sakarya 

< 
Üye 

İbrahim Hakkı Aşkar 
Afyonkarahisar 

Üye 
Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Üye 
Atilla Kart 

Konya 
(Karşıyım) 

Üye 
Mehmet Kurt 

Samsun 

Başkanvekili 
Semiha Öyüş 

Aydın 
Üye 

Uğur Aksöz 
Adana 

(Muhalifim) 
Üye 

Oya Ar aslı 
Ankara 

(Muhalifim) 
Üye 

Metin Kaşıkoğlu 
Düzce 

Üye 
Kerim Özkul 

Konya 

Üye 
İlyas Sezai Önder 

Samsun 
(Karşıyım) 

Sözcü 
Mehmet Ali Bulut 
Kahramanmaraş 

Üye 
Mehmet Ziya Yergök 

Adana 
(Karşıyım) 

Üye 
Ersönmez Yarbay 

Ankara 

Üye 
Yılmaz Kaya 

İzmir 
(Karşıyım) 

Üye 
Suat Kılıç 
Samsun 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1171) 
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Üye 
Recep Özel 

İsparta 
Üye 

Feridun Fikret Baloğlı 
Antalya 

(Karşıyım) 
Üye 

Feridun Ayvazoğlu 
Çorum 

(Karşıyım) 
Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

ı 

Üye 

Üye 
Ramazan Can 

Kırıkkale 
Üye 

Orhan Yıldız 
Artvin 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 
(Karşıyım) 

Ahmet Çağlayan 
Uşak 

Üye 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 
Üye 

Mehmet Küçükaşık 
Bursa 

(Karşıyım) 
Üye 

Mehmet Yılmazcan 
Kahramanmaraş 

Üye 
Orhan Eraslan 

Niğde 
(Karşıyım) 

Bekir Bozdağ 
Yozgat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1171) 
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KARŞI OY YAZISI 
Anayasanın 83 üncü maddesinin ikinci ve sonraki fıkralarında kurala bağlanan yasama 

dokunulmazlığı; yasama organı üyelerinin sorumsuz ve cezasız kalmaları için değil, görevlerini her 
yönden özgür, bağımsız ve endişesiz yerine getirmelerini sağlamak için öngörülmüştür. Yasama 
sorumsuzluğundan farklı olarak dokunulmazlık, nispi ve geçici nitelikte bir ayrıcalıktır. 

Gerek kapsamı ve kaldırılma usulü gerek uygulamadaki aksaklıklar nedeniyle yasama dokunul
mazlığı, TBMM'nin saygınlığını zedeler bir kurum haline gelmiştir. Kamu yaran dikkate alınarak 
milletvekillerine görevlerinin gereği tanınmış bir ayrıcalık olan yasama dokunulmazlığının, kişisel 
bir ayrıcalığa dönüşmesi, bir hukuk devletinde asla kabul edilmesi mümkün olmayan bir husustur. 

Kamu yararı ile açıklanamayacak ölçüde ceza adaleti ve dolayısıyla "temiz toplum" özlemi 
aleyhine sergilenen bu ayrıcalıklı durumun ortadan kaldırılması için gereken Anayasa değişikliğinin 
şu güne kadar gerçekleştirilememiş olması karşısında, başvurulabilecek tek yol olarak, "hakkında 
dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekillerinin dokunulmazlıklarının TBMM 
tarafından derhal kaldırılması" kalmıştır. Bu, aynı zamanda dokunulmazlığının kaldırılması istenen 
milletvekillerinin savunma hakkından bir an önce yararlanabilmelerine de imkân verecektir. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma 
Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesi yolundaki 
kararına katılmıyoruz. 

Oya Ar aslı M. Ziya Yergök Feridun Ayvazoğlu 
Ankara Adana Çorum 

Sezai Önder Feridun Baloğlu Mehmet Küçükaşık 
Samsun Antalya Bursa 

Muharrem Kılıç Uğur Aksöz Atilla Kart 
Malatya Adana Konya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1171) 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 5/5/2006 
Esas No.: 3/914 
Karar No.: 80 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Havaya silâh ile ateş etmek suçunu işlediği iddia olunan Ordu Milletvekili Enver Yılmaz hakkın

da düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki dosya 
hakkındaki Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 3 Mayıs 2006 tarihli toplantısında 
görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Ordu Milletvekili Enver 
Yılmaz hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar 
vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Kâtip 

Ayhan Sefer Üstün 
Sakarya 

Üye 
İbrahim Hakkı Aşkar 

Afyonkarahisar 

Üye 
Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Üye 
Atilla Kart 

Konya 
(Karşıyım) 

Üye 
Mehmet Kurt 

Samsun 

Başkanvekili 
Semiha Oyuş 

Aydın 
Üye 

Uğur Aksöz 
Adana 

(Muhalifim) 
Üye 

Oya Ar aslı 
Ankara 

(Muhalifim) 
Üye 

Metin Kaşıkoğlu 
Düzce 

Üye 
Kerim Özkul 

Konya 

Üye 
İlyas Sezai Önder 

Samsun 
(Karşıyım) 

Sözcü 
Mehmet Ali Bulut 
Kahramanmaraş 

Üye 
Mehmet Ziya Yergök 

Adana 
(Karşıyım) 

Üye 
Ersönmez Yarbay 

Ankara 

Üye 
Yılmaz Kaya 

İzmir 
(Karşıyım) 

Üye 
Suat Kılıç 
Samsun 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1171) 
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Üye 

Recep Özel 
İsparta 
Üye 

Feridun Fikret Baloğlı 
Antalya 

(Karşıyım) 
Üye 

Feridun Ayvazoğlu 
Çorum 

(Karşıyım) 
Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

ı 

Üye 

Üye 
Ramazan Can 

Kırıkkale 
Üye 

Orhan Yıldız 
Artvin 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 
(Karşıyım) 

Ahmet Çağlayan 
Uşak 

Üye 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 
Üye 

Mehmet Küçükaşık 
Bursa 

(Karşıyım) 
Üye 

Mehmet Yılmazcan 
Kahramanmaraş 

Üye 
Orhan Eraslan 

Niğde 
(Karşıyım) 

Bekir Bozdağ 
Yozgat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1171) 
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KARŞI OY YAZISI 
Anayasanın 83 üncü maddesinin ikinci ve sonraki fıkralarında kurala bağlanan yasama 

dokunulmazlığı; yasama organı üyelerinin sorumsuz ve cezasız kalmaları için değil, görevlerini her 
yönden özgür, bağımsız ve endişesiz yerine getirmelerini sağlamak için öngörülmüştür. Yasama 
sorumsuzluğundan farklı olarak dokunulmazlık, nispi ve geçici nitelikte bir ayrıcalıktır. 

Gerek kapsamı ve kaldırılma usulü gerek uygulamadaki aksaklıklar nedeniyle yasama 
dokunulmazlığı, TBMM'nin saygınlığım zedeler bir kurum haline gelmiştir. Kamu yararı dikkate 
alınarak milletvekillerine görevlerinin gereği tanınmış bir ayrıcalık olan yasama dokunulmaz
lığının, kişisel bir ayrıcalığa dönüşmesi, bir hukuk devletinde asla kabul edilmesi mümkün olmayan 
bir husustur. 

Kamu yararı ile açıklanamayacak ölçüde ceza adaleti ve dolayısıyla "temiz toplum" özlemi 
aleyhine sergilenen bu ayrıcalıklı durumun ortadan kaldırılması için gereken Anayasa değişikliğinin 
şu güne kadar gerçekleştirilememiş olması karşısında, başvurulabilecek tek yol olarak, "hakkında 
dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekillerinin dokunulmazlıklarının TBMM 
tarafından derhal kaldırılması" kalmıştır. Bu, aynı zamanda dokunulmazlığının kaldırılması istenen 
milletvekillerinin savunma hakkından bir an önce yararlanabilmelerine de imkân verecektir. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma 
Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesi yolundaki 
kararına katılmıyoruz. 

Oya Araslı 
Ankara 

Sezai Önder 
Samsun 

Muharrem Kılıç 
Malatya 

M. Ziya Yergök 
Adana 

Feridun Baloğlu 
Antalya 

Uğur Aks öz 
Adana 

Feridun Ayvazoğlu 
Çorum 

Mehmet Küçükaşık 
Bursa 

Atilla Kart 
Konya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1171) 



Dönem: 22 Yasama Yılı: 4 

TBMM (S. Sayısı: 1170) 

İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün Yasama Dokunulmaz
lığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 

Karma Komisyon Raporu (3/899) 

T.C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 5/10/2005 

Sayı: B.02.0.PPG.0.12-310-13881 
Konu: İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi: Adalet Bakanlığının 21/09/2005 tarihli ve B.03.0.CÎG.0.00.00.02-1.128.16.2005/ 39551 

sayılı yazısı. 
İzmir İli Aliağa İlçesi Belediye Başkanlığı görevi dönemindeki uygulamaları nedeniyle 

İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü hakkında başlatılan ön incelemeyle ilgili olarak İçişleri Bakan
lığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden alman dosya ile Adalet Bakanlığının ilgi yazısının 
sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 21/9/2005 
Sayı: B.03.0.CİG0.00.00.02-1.128.16.2005-039551 
Konu: İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 
Aslî ve sürekli kamu hizmetlerini geçici işçiler vasıtasıyla yürüttüğü iddiası ile Aliağa İlçesi 

Belediye eski Başkanı Hakkı Ülkü hakkında İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının 
10/3/2005 tarihli ve (35-9)-921 sayılı onayı ile başlatılan ön inceleme sırasında adı geçenin İzmir 
İlinden milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hususunda işlem yapılması talebini havi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 
7/9/2004 tarihli ve B050MAH0071003/İNS.2005.35.1616/29128 sayılı yazısı ekinde alınan evrak 
birlikte takdim kılınmıştır. 

İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü hakkında ön incelemeye devam olunabilmesi için Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırıl
maması hususunda gereğini delâletlerine arz ederim. 

Cemil Çiçek 
Bakan 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 5/5/2006 
Esas No.: 3/899 
Karar No.: 79 

TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aslî ve sürekli kamu hizmetlerini geçici işçiler vasıtasıyla yürütmek suçunu işlediği iddia 

olunan İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü hakkında düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
masına Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki dosya hakkındaki Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma 
Komisyonumuzun 3 Mayıs 2006 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü Komisyonumuza yazılı olarak savunmasını göndermiştir. 

Karma Komisyonumuz isnad olunan eylemin niteliğini dikkate alarak İzmir Milletvekili Hak
kı Ülkü hakkındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar 
vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Kâtip 

Ayhan Sefer Üstün 
Sakarya 

Üye 
İbrahim Hakkı Aşkar 

Afyonkarahisar 

Üye 
Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Üye 
Atilla Kart 

Konya 
(Muhalifim) 

Başkanvekili 
Semiha Öyüş 

Aydın 
Üye 

Uğur Aksöz 
Adana 

(Muhalifim) 
Üye 

Oya Ar aslı 
Ankara 

(Muhalifim) 
Üye 

Metin Kaşıkoğlu 
Düzce 

Üye 
Kerim Özkul 

Konya 

Sözcü 
Mehmet Ali Bulut 
Kahramanmaraş 

Üye 
Mehmet Ziya Yergök 

Adana 
(Muhalifim) 

Üye 
Ersönmez Yarbay 

Ankara 

Üye 
Yılmaz Kaya 

İzmir 
(Karşıyım) 

Üye 
Suat Kılıç 
Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1170) 
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Üye 
Mehmet Kurt 

Samsun 

Üye 
Recep Özel 

İsparta 
Üye 

Feridun Fikret Baloğlu 
Antalya 

(Muhalifim) 
Üye 

Feridun Ayvazoğlu 
Çorum 

(Muhalifim) 
Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Ahmet Çağlayan 

Uşak 

Üye 
Ilyas Sezai Önder 

Samsun 
(Muhalifim) 

Üye 
Ramazan Can 

Kırıkkale 
Üye 

Orhan Yıldız 
Artvin 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 
(Muhalifim) 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 
Üye 

Mehmet Küçükaşık 
Bursa 

(Karşıyım) 
Üye 

Mehmet Yılmazcan 
Kahramanmaraş 

Üye 
Orhan Eraslan 

Niğde 
(Muhalifim) 

Üye 
Bekir Bozdağ 

Yozgat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1170) 
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KARŞI OY YAZISI 
Anayasanın 83 üncü maddesinin ikinci ve sonraki fıkralarında kurala bağlanan yasama 

dokunulmazlığı; yasama organı üyelerinin sorumsuz ve cezasız kalmaları için değil, görevlerini her 
yönden özgür, bağımsız ve endişesiz yerine getirmelerini sağlamak için öngörülmüştür. Yasama 
sorumsuzluğundan farklı olarak dokunulmazlık, nispi ve geçici nitelikte bir ayrıcalıktır. 

Gerek kapsamı ve kaldırılma usulü gerek uygulamadaki aksaklıklar nedeniyle yasama 
dokunulmazlığı, TBMM'nin saygınlığını zedeler bir kurum haline gelmiştir. Kamu yararı dikkate 
alınarak milletvekillerine görevlerinin gereği tanınmış bir ayrıcalık olan yasama dokunulmaz
lığının, kişisel bir ayrıcalığa dönüşmesi, bir hukuk devletinde asla kabul edilmesi mümkün olmayan 
bir husustur. 

Kamu yaran ile açıklanamayacak ölçüde ceza adaleti ve dolayısıyla "temiz toplum" özlemi 
aleyhine sergilenen bu ayrıcalıklı durumun ortadan kaldırılması için, gereken Anayasa değişikliğinin 
şu güne kadar gerçekleştirilememiş olması karşısında, başvurulabilecek tek yol olarak, "hakkında 
dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekillerinin dokunulmazlıklarının TBMM 
tarafından derhal kaldırılması" kalmıştır. Bu, aynı zamanda dokunulmazlığının kaldırılması istenen 
milletvekillerinin savunma hakkından bir an önce yararlanabilmelerine de imkân verecektir. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma 
Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesi yolundaki 
kararına katılmıyoruz. 

Oya Araslı M. Ziya Yergök Feridun Ayvazoğlu 
Ankara Adana Çorum 

Sezai Önder Feridun Baloğlu Mehmet Küçü'kaşık 
Samsun Antalya Bursa 

Muharrem Kılıç Uğur Aksöz Atilla Kart 
Malatya Adana Konya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1170) 



Dönem: 22 Yasama Yılı: 4 

TBMM (S. Sayısı: 1169) 

İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün Yasama Dokunulmaz
lığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 

Karma Komisyon Raporu (3/879) 

T.C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 8/9/2005 

Sayı: B.02.0.PPG.0.12-310/12575 
Konu: îzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi: Adalet Bakanlığının 1/9/2005 tarihli ve B.03.0.CİG.0.00.00.02-1.128.15.2005/36243 

sayılı yazısı. 
Hakaret suçunu işlediği iddia olunan İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü hakkında tanzim 

edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının ilgi yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 1/9/2005 
Sayı: B. 03.0. CİG.0.00.00.02-1.128.15.2005/36243 
Konu: İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 
Hakaret suçunu işlediği iddia olunan Hakkı Ülkü hakkında yapılan hazırlık soruşturması sırasın

da adı geçenin İzmir İlinden milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması için hakkında düzenlenen fezlekeli evrak Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığının 
05/08/2005 tarihli ve B.2005/1725 sayılı yazısı ekinde alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü hakkında soruşturmaya devam olunabilmesi için Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırıl
maması hususunda gereğini delâletlerine arz ederim. 

Cemil Çiçek 
Bakan 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 5/5/2006 
Esas No.: 3/879 
Karar No.: 78 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Hakaret suçunu işlediği iddia olunan İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü hakkında düzenlenen Yasama 

Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki dosya hakkındaki Hazırlık 
Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 3 Mayıs 2006 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü Komisyonumuza yazılı olarak savunmasını göndermiştir. 
Karma Komisyonumuz isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak İzmir Milletvekili Hak

kı Ülkü hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar 
vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Kâtip 

Ayhan Sefer Üstün 
Sakarya 

Üye 
İbrahim Hakkı Aş kar 

Afyonkarahisar 

Üye 
Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Üye 
Atilla Kart 

Konya 
(Karşıyım) 

Üye 
Mehmet Kurt 

Samsun 

Başkanvekili 
Semiha Öyüş 

Aydın 
Üye 

Uğur Aksöz 
Adana 

(Muhalifim) 
Üye 

Oya Araslı 
Ankara 

(Muhalifim) 
Üye 

Metin Kaşıkoğlu 
Düzce 

Üye 
Kerim Özkul 

Konya 

Üye 
İlyas Sezai Önder 

Samsun 
(Karşıyım) 

Sözcü 
Mehmet Ali Bulut 
Kahramanmaraş 

Üye 
Mehmet Ziya Yergök 

Adana 
(Karşıyım) 

Üye 
Er sönmez Yarbay 

Ankara 

Üye 
Yılmaz Kaya 

İzmir 
(Karşıyım) 

Üye 
Suat Kılıç 

Samsun 

Üye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1169) 
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Üye 
Recep Özel 

İsparta 
Üye 

Feridun Fikret Baloğlı 
Antalya 

(Karşıyım) 
Üye 

Feridun Ayvazoğlu 
Çorum 

(Karşıyım) 
Üye 

Hakkı Köylü 
Kastamonu 

ı 

Üye 

Uye 
Ramazan Can 

Kırıkkale 
Üye 

Orhan Yıldız 
Artvin 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 
(Karşıyım) 

Ahmet Çağlayan 
Uşak 

Üye 

Uye 
Haluk İpek 

Ankara 
Üye 

Mehmet Küçükaşık 
Bursa 

(Karşıyım) 
Üye 

Mehmet Yılmazcan 
Kahramanmaraş 

Üye 
Orhan Eraslan 

Niğde 
(Karşıyım) 

Bekir Bozdağ 
Yozgat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1169) 
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KARŞI OY YAZISI 
Anayasanın 83 üncü maddesinin ikinci ve sonraki fıkralarında kurala bağlanan yasama 

dokunulmazlığı; yasama organı üyelerinin sorumsuz ve cezasız kalmaları için değil, görevlerini her 
yönden özgür, bağımsız ve endişesiz yerine getirmelerini sağlamak için öngörülmüştür. Yasama 
sorumsuzluğundan farklı olarak dokunulmazlık, nispi ve geçici nitelikte bir ayrıcalıktır. 

Gerek kapsamı ve kaldırılma usulü gerek uygulamadaki aksaklıklar nedeniyle yasama 
dokunulmazlığı, TBMM'nin saygınlığını zedeler bir kurum haline gelmiştir. Kamu yararı dikkate 
alınarak milletvekillerine görevlerinin gereği tanınmış bir ayrıcalık olan yasama dokunulmaz
lığının, kişisel bir ayrıcalığa dönüşmesi, bir hukuk devletinde asla kabul edilmesi mümkün olmayan 
bir husustur. 

Kamu yararı ile açıklanamayacak ölçüde ceza adaleti ve dolayısıyla "temiz toplum" özlemi 
aleyhine sergilenen bu ayrıcalıklı durumun ortadan kaldırılması için gereken Anayasa değişikliğinin 
şu güne kadar gerçekleştirilememiş olması karşısında, başvurulabilecek tek yol olarak, "hakkında 
dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekillerinin dokunulmazlıklarının TBMM 
tarafından derhal kaldırılması" kalmıştır. Bu, aynı zamanda dokunulmazlığının kaldırılması istenen 
milletvekillerinin savunma hakkından bir an önce yararlanabilmelerine de imkân verecektir. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma 
Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesi yolundaki 
kararına katılmıyoruz. 

Oya Araslı M. Ziya Yergök Feridun Ayvazoğlu 
Ankara Adana Çorum 

Sezai Önder Feridun Baloğlu Mehmet Küçükaşık 
Samsun Antalya Bursa 

Muharrem Kılıç Uğur Aksöz Atilla Kart 
Malatya Adana Konya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1169) 
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TBMM (S. Sayısı: 1140) 

Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 23 Milletvekili, Adana 
Milletvekili N. Gaye Erbatur ve 68 Milletvekili, Gaziantep 
Milletvekili Fatma Şahin ve 46 Milletvekili, İzmir 
Milletvekili Canan Arıtman ve 28 Milletvekili ile İstanbul 
Milletvekili Güldal Okuducu ve 27 Milletvekilinin; Töre ve 
Namus Cinayetleri ile Kadınlara ve Çocuklara Yönelik 
Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken 
Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Bir 
Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve 
(10/148, 182, 187, 284, 285) Esas Numaralı Meclis 

Araştırması Komisyonu Raporu 

(10/148) Esas Numaralı Meclis Araştırması Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

"Namus cinayeti" veya "töre cinayeti" olarak adlandırılan cinayetler, toplumda kendilerine 
biçilmiş rollerin veya kişiye, topluma, yöreye ve zamana göre değişen ahlâki normların dışına çık
tığı varsayılan kız çocuklarına ve kadınlara yöneltilmiş olan en zalim şiddet türüdür. 

Töre cinayetleri, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Kadın
lara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi, Çocuk Hakları Sözleşmesi hükümlerine 
de aykırı bir uygulamadır. 

Dünyada her yıl sayısız kadın, töre cinayetlerine kurban gitmektedir. Töre cinayetlerinin bir 
kısmına intihar veya kaza süsü verilmesi veya çeşitli şekillerde örtbas edilmesi, töre cinayetlerinin 
sayısının sağlıklı bir biçimde belirlenmesini güçleştirmektedir. 

Türkiye de, töre cinayetlerinin yaygın biçimde işlendiği ülkeler arasında yer almaktadır. 

Bu durum, ülkemizin uluslararası platformlarda eleştirilmesine, gelişme düzeyi kendisinin çok 
altındaki ülkelerle aynı düzeyde görülmesine ve uyanlarak, töre cinayetlerini ortadan kaldırmak için 
önlem almaya davet edilmesine yol açmaktadır. 

Bu cinayetlerin önlenmesi, hem kadınlarımızın insan haklarının güvence altına alınması, hem 
de ülkemizin çağdaş bir görünüm vermesi bakımından gereklidir. Bu gereğin yerine getirilmesi için 
de, öncelikle sorunu yaratan nedenler belirlenmeli ve buna göre çözümler geliştirilmelidir. 

Bunun sağlanabilmesi amacıyla, ülkemizde töre cinayetleri görünümündeki kadına yönelik 
şiddet hareketlerinin nedenlerinin ve bu tür hareketleri engelleyici önlemlerin belirlenmesi için 
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Anayasa'nın 98 inci ve TBMM İçtüzüğü'nün 104 ve 105 inci maddelerine göre Meclis araştırması 
açılmasını dileriz. 

Saygılarımızla. 

Oya Araslı Sıdıka Sarıbekir Feridun Ayvazoğlu 

Ankara İstanbul Çorum 

Esat Canan Bihlun Tamaylıgil Mehmet Ziya Yergök 

Hakkâri İstanbul Adana 

Muharrem Kılıç Orhan Eraslan Ferit Mevlüt Aslanoğlu 

Malatya Niğde Malatya 

Kemal Demirel Ufuk Özkan Birgen Keleş 

Bursa Manisa İstanbul 

Osman Coşkunoğlu Osman Kaptan Hakkı Akalın 

Uşak Antalya İzmir 

Yakup Kepenek Gürol Ergin Mehmet Mesut Özakcan 

Ankara Muğla Aydın 

Ali Kemal Deveciler Mehmet Akif Hamzaçebi İzzet Çetin 

Balıkesir Trabzon Kocaeli 

Kemal Kılıçdaroğlu Erol Tınastepe Türkan Miçooğulları 

İstanbul Erzincan İzmir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1140) 
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(10/182) Esas Numaralı Meclis Araştırması Önergesi 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ülkemizin bazı yörelerinden insanlarımızın yaşadığı topluluklarda namus cinayetleri ve dolay
lı namus cinayeti denebilecek intihara zorlamalar tüyler ürperten bir sıklıkta tekrarlanmaktadır. 

Çağ dışı, bazı olumsuz geleneklere dayalı bir düşünce tarzı ve erkek merkezli bir toplum 
yapısından kaynaklanan namus cinayetleri, nice kızımızın canına mal olmanın yanında, ülkemiz 
için AB İlerleme Raporuna bile konu olmuş bir ayıp teşkil etmektedir. 

Türkiye; Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) ve İhtiyari 
Protokolünü imzalamıştır. 1992 yılında alınan CEDAW 19 no.lu tavsiye kararına göre gerekli yasal 
düzenlemelerin ötesinde, devlet, üçüncü kişilerin kadınlara karşı insan haklan ihlallerini önlemekle 
yükümlüdür. CEDAVV sözleşmesini imzalamış olmak AB adaylığının bir gereğidir. Öte yandan Tür
kiye, Pekin'de toplanan Birleşmiş Milletler Kadın Konferansı ve Pekin+5 Sonuç Bildirgeleri ile ilgili 
taahhütleri olan, hatta ikincisinin oluşumuna etkin katkı yapmış bir ülkedir. Pekin+5 Bildirgesi ile 
namus suçlan kadına karşı şiddet kapsamına alınmıştır ve bu suçların önlenmesi konusunda burada 
da taahhüdümüz vardır. 

Ülkemizde "kadın, ahlâk ve namus" konusunda, insan öldürmeyi hoş gören bakışı nasıl değiş
tirebileceğimiz, 21. yüzyılda neden hala bu çağ dışı uygulamaya son veremediğimiz ve bu sorunun 
çözümü için neler yapmamız gerektiği konularının incelenmesi amacıyla Anayasa'nın 98 inci ve İç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılması için gereğini saygılarımız
la arz ederiz. 

N. Gaye Erbatur 
Adana 

Canan Arıtman 
İzmir 

Güldal Okuducu 
İstanbul 

Oya Araslı 
Ankara 

Memduh Hacıoğlu 
İstanbul 

Kemal Derviş 
İstanbul 

Hüseyin Ekmekçioğlu 
Antalya 

Hasan Güyüldar 
Tunceli 

Turan Tüysüz 
Şanlıurfa 

Mevlüt Coşkuner 

İsparta 
Yavuz Altınorak 

Kırklareli 
Kemal Sağ 

Adana 
Şevket Gürsoy 

Adıyaman 

Türkan Miçooğulları 
İzmir 

Özlem Çerçioğlu 
Aydın 

Zeynep Damla Gürel 
İstanbul 

Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu 
Ankara 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Ersoy Bulut 
Mersin 

Mehmet Boztaş 
Aydın 

Yılmaz Kaya 
İzmir 

Emin Koç 
Yozgat 

Fahrettin Üstün 
Muğla 

Berhan Şimşek 
İstanbul 

İsmet Atalay 
İstanbul 

Sıdıka Sarıbekir 
İstanbul 

Gülsün Bilgehan 
Ankara 

Bihlun Tamaylıgil 
İstanbul 

Fikret Ünlü 
Karaman 

Hasan Fehmi Güneş 
İstanbul 

Mehmet Yıldırım 
Kastamonu 

Nadir Saraç 
Zonguldak 

Erdal Karademir 
İzmir 

Rasim Çakır 
Edime 

Muharrem İnce 
Yalova 

Kemal Kılıçdaroğlu 
İstanbul 

Muharrem Kılıç 

Malatya 
Kemal Demirel 

Bursa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1140) 
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İdris Sami Tandoğdu 
Ordu 

Orhan Ziya Diren 
Tokat 

Feridun Ayvazoğlu 
Çorum 

Yüksel Çorbacıoğlu 
Artvin 

Hasan Ören 
Manisa 

Mahmut Duyan 
Mardin 

Tacidar Seyhan 
Adana 

Mehmet Sefa Sirmen 
Kocaeli 

Selami Yiğit 
Kars 

Halil Tiryaki 
Kırıkkale 

Nejat Gencan 
Edirne 

Nezir Büyükcengiz 
Konya 

Atıla Emek 
Antalya 

Orhan Eraslan 
Niğde 

Muharrem Toprak 
İzmir 

Mesut Değer 
Diyarbakır 

Hüseyin Bayındır 
Kırşehir 

Ali Cumhur Yaka 
Muğla 

Ali Oksal 
Mersin 

Mehmet Ali Özpolat 
İstanbul 

Mehmet U. Neşşar 
Denizli 

Şefik Zengin 
Mersin 

Nail Kamacı 
Antalya 

Feridun Fikret Baloğlu 
Antalya 

Mahmut Yıldız 
Şanlıurfa 

Muhsin Koçyiğit 
Diyarbakır 

Hüseyin Özcan 
Mersin 

Nurettin Sözen 
Sivas 

Mehmet Ziya Yergök 
Adana 

Tuncay Ercenk 
Antalya 

GEREKÇE 
Ülkemizin bazı yörelerinde namus (töre) cinayetleri tüyler ürperten bir sıklıkta tekrarlanmak

tadır. Söz konusu yörelerin insanları, bu geleneği göç ettikleri yerlere de taşımaktadırlar. Bu neden
le töre cinayetleri yurdumuzun çeşitli illerinde ya da Avrupa kentlerinde de ortaya çıkabilmektedir. 
Gün geçmemektedir ki bir kızımızın cinayete kurban gittiği, ya da intihar ettiği haberi gelmesin. 
"İntihar" sözcüğü ile namus cinayeti ilk anda bağlantısız gibi görünse de aslında çok yakın bir iliş
ki vardır. Söz konusu yörede bazen öldürülmek yerine kendini öldürmeye zorlama da yaygın kar
şılaşılan bir durumdur. Bazen de, kız, başına gelecekleri bildiği için kendiliğinden intiharı seçmek
tedir. Bu da çevrenin ve koşulların bir zorlaması olarak ortaya çıktığından "namus cinayetlerinin" 
bir uzantısıdır. 

Büyük ölçüde ataerkil zihniyetten, erkek merkezli bir anlayıştan kaynaklanan bu cinayetler, 
kadını erkeğe ve aileye bağımlı ikincil bir cins gibi algılamanın sonuçlandır. Kadın bu çevrelerde 
kendi bedeni üzerinde söz sahibi özgür bir birey olarak görülmemektedir. İkincil bir cins olarak 
görülen kadının bu koşullarda ne toplum içinde eşit konuma gelmesi ne de ülke kalkınmasına kat
kıda bulunması söz konusu olamamaktadır. Oysa, Türkiye Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın 
Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) ve İhtiyari Protokolü'nü imzalamıştır. 1992 yılında alınan 
CEDAW 19 No.lu tavsiye kararına göre gerekli yasal düzenlemelerin ötesinde devlet üçüncü 
kişilerin kadınlara karşı insan haklan ihlallerini önlemekle yükümlüdür. CEDAW sözleşmesini im
zalamış olmak AB adaylığının bir gereğidir. Öte yandan Türkiye, Pekin'de toplanan Birleşmiş Mil
letler Kadın Konferansı ve Pekin+5 Sonuç Bildirgeleri ile ilgili taahhütleri olan, hatta ikincisinin 
oluşumuna etkin katkı yapmış bir ülkedir. Pekin+5 Bildirgesi ile namus suçlan kadına karşı şiddet 
kapsamına alınmıştır ve bu suçların önlenmesi konusunda burada taahhüdümüz vardır. 

Çağ dışı bir düşünce tarzının sonucu olarak nice kadınımızın canına mal olan bu cinayetler ül
kemizin bir ayıbı olup Avrupa Birliği ilerleme raporlanna da konu olmuştur. "Kadın, ahlâk ve 
namus" konusunda, insan öldürmeyi hoş gören bakışın nasıl değiştirilebileceği, 21. yüzyılda neden 
hala bu çağ dışı uygulamaya son verilemediği ve bu sorunun çözümü için neler yapılması gerektiği 
konusunun incelenmesi amacıyla Anayasa'nm 98 inci ve İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyannca Meclis araştırması açılmasına gereksinim vardır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1140) 
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(10/187) Esas Numaralı Meclis Araştırması Önergesi 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Töre cinayetleri her gün yeni yeni dramlara neden olmasına bağlı olarak Türkiye için önemini 
artıran ve acilen çözüm bekleyen çok önemli bir konudur. Bu bir ayıptır ve yüz karasıdır. Türkiye 
bu ayıptan kurtulmak zorundadır. 

Namusumuzu korumak nasıl kutsal bir görevse, insanımızın hayatını ve haysiyetini korumak 
da o kadar kutsal bir görevdir. 

Töre cinayetleri, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve 
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesine (CEDAW) aykırıdır. 1992 yılın
da alınan CEDAW 19 no.lu tavsiye kararına göre devlet, kadınlara karşı üçüncü kişilerin uyguladığı 
insan hakları ihlallerini önlemekle yükümlüdür. Ayrıca Pekin'de toplanan Birleşmiş Milletler Kadın 
Konferansı ve Pekin + 5 Sonuç Bildirgelerinde taahhütlerimiz bulunmaktadır. Pekin + 5 bildirgesi 
namus suçlarını kadına karşı şiddet kapsamında değerlendirmektedir. 

Töre cinayetleri ile ilgili hukuki çalışmalar yapılmakla birlikte, meselenin çözümü için sosyo
kültürel çalışmalara ihtiyaç olduğu aşikardır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konuda üzerine düşeni yapmalıdır. Bu nedenlerle 
Anayasa'nın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını 
arz ve talep ederiz. Saygılarımızla. 

İbrahim Hakkı Aş kar 
Afyonkarahisar 

Nükhet Hotar Göksel 
İzmir 

Mehmet Daniş 
Çanakkale 

Hikmet Özdemir 
Çankırı 

Kahramanmaraş 

Hüseyin Kansu 

Fatma Şahin 
Gaziantep 

Sadullah Ergin 
Hatay 

Şevket Orhan 
Bursa 

Semiha Öyüş 
Aydın 

Hasan Kara 
Kilis 

Ali Sezai 

Faruk Koca 
Ankara 

İstanbul 

Remziye Öztoprak 
Ankara 

Gülseren Topuz 
İstanbul 

Zeynep Karahan Uslu 
İstanbul 

Reyhan Balandı 
Afyon 

Feyzi Berdibek 
Bingöl 

Ekrem Erdem 
İstanbul 

Mehmet Yılmazcan 
Kahramanmaraş 

Ahmet Üzer 
Gaziantep 

Hüseyin Tanrıverdi 
Manisa 

Gürsoy Erol 
İstanbul 

Faruk Anbarcıoğlu 
Bursa 

Eyyüp Sanay 
Ankara 

Salih Kapusuz 
Ankara 

İnci Özdemir 
İstanbul 

Mahfuz Güler 
Bingöl 

Serpil Yıldız 
İzmir 

Abdulbaki Türkoğlu 
Elazığ 

Ahmet Koca 
Afyonkarahisar 

Hanefî Mahçiçek 
Kahramanmaraş 

Mehmet Sarı 
Gaziantep 

Mehmet Emin Tutan 
Bursa 

Abdullah Torun 
Adana 

Ünal Kaçır 
İstanbul 

Mehmet Kılıç 
Konya 
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Tayyar Altıkulaç 
İstanbul 

Mustafa Duru 
Kayseri 

İrfan Riza Yazıcıoğlu 
Diyarbakır 

Kemalettin Göktaş 
Trabzon 

Cahit Can 
Sinop 

Orhan Taş 
Sivas 

Mustafa Cumur 
Trabzon 

Mehmet Asım Kulak 
Bartın 

Ömer Kulaksız 
Sivas 

Metin Kaşıkoğlu 
Düzce 

Halil İbrahim Yılmaz 
Kütahya 

GEREKÇE 
Töre cinayetleri, her gün yeni yeni canlar almakta ve acı dramların yaşanmasına neden olmak

tadır. Her mağdurun ardından dökülen göz yaşları ise töre cinayetlerini önlemeye yetmemektedir. 
Türkiye'de ortalama 4-5 günde bir töre cinayeti işlendiği düşünülecek olursa, meselenin 

vahameti ve nasıl kangrenleşmiş olduğu daha iyi görülür. 
BM verilerine göre her yıl dünyada 5 bin töre cinayeti işlenmektedir. Maalesef Türkiye, dün

ya klasmanında önde gelen ülkelerden biridir. Bu bir ayıp ve cinayettir. Töre diye sergilenen vahşet 
maalesef hukuku da işlevsiz hale getirmiştir. 

Bu yara yıllardır kanamaya devam ediyor. Çünkü meselenin çözümü için ayak sürüdüğümüz 
ve yeterince istekli davranmadığımız gerçektir. 

Bu nedenlerle töre cinayetleri "kol kırılır, yen içinde kalır" denilip üstü örtülemeyecek kadar 
ciddî bir uluslar arası mesele haline gelmiştir. 

Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesinin (CEDAW) 19 no.lu tavsiye 
kararı, devlete, üçüncü kişilerin kadınlara karşı uyguladığı insan hakları ihlallerini önleme görevi 
vermiştir. Pekin+5 Bildirgesi de namus suçlarını kadına karşı şiddet kapsamına almıştır. 

Töre adına işlenen cinayetler, maalesef töreyi kirletmektedir. Töre, hukukla ve dinle çeliş-
memelidir, çelişirse; bir yanlış vardır. Din ve hukuk, her ne sebeple olursa olsun, hiç kimseye 
cinayet işleme ayrıcalığı vermez. Onun için bu vahşetin dinle ilişkilendirilmesi de bir başka yönden 
cinayettir. 

Töreye karşı gelmek suçsa, suçlu-suçsuz, ayrımı yapmaksızın insanların öldürülmesi daha 
büyük bir suçtur. Kanunsuz suç ve ceza olmaz. Cezalandırma yetkisi devlete aittir. 

Kaldı ki, zorla ve kandırılarak kirletilen kadın suçlu değil, mağdur ve mazlumdur. Mağdur ve 
mazlumsa cezalandırılmaz, korunur. 

Nasıl ki mafya adaleti adalet değilse, töre adaleti de adalet değildir. Nasıl ki töredir diye kan 
davaları tasvip edilemezse, töre cinayetleri de tasvip edilemez. 

Töre cinayetlerini tasvip etmemek, namusun korunmasına karşı olmak demek de değildir. 
Namus, insan hayatı ve haysiyeti güvence altına alınarak korunmalıdır. 

Öte yandan her ne sebeple olursa olsun kirletilen kadının "töre" öyle gerektiriyor diye, aile 
meclisi kararlarıyla ölüme mahkum edilmesi, kadına yönelik ayrımcılığın ve şiddetin bir başka gös
tergesidir. Nitekim başka gerekçelerle Türk kadınının yüzde 67'sinin fiziksel şiddete maruz kalması 
da bunun bir kanıtıdır. 
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Kadının ayrımcılığa tâbi tutulması ve sistematik bir biçimde şiddete maruz bırakılması toplum
sal bir olaydır, onun için bu salt mevzuat değişiklikleri ile halledilebilecek bir konu değildir. 
Nitekim AB müktesebatı çerçevesinde 7. Uyum Paketi ile TCK'nın 462. maddesi değiştirilerek, 
töre cinayetleri hafifletici sebep olmaktan çıkartılmıştır. Ama mesele kökünden çözülmüş değildir. 
Bunu, birden fazla kişinin bir araya gelip karar alması ve bir çok kişi tarafından planlanıp beraber
ce gerçekleştirilmesi nedeni ile "nitelikli suç" sayma gereği vardır. Aksi halde etkili koruma sağlama 
sorumluluğunu yerine getirmekte başarısız olduğu için, bu cinayetlerde devletin sorumluluğu or
tadan kalkmayacaktır. 

Töre cinayetlerinin özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıkça görülmesi 
meselenin arka planında başka nedenler olduğunun göstergesidir. Bu bakımdan konunun ardında 
yatan nedenlerin araştırılarak tespit edilmesi çözüm yolunda ciddî bir adım olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, töre cinayetlerini araştırırken, sadece bir toplumsal vahşeti göz
ler önüne sermiş ve bunun nedenlerini ortaya koymuş olmayacaktır. Aynı zamanda meselenin 
çözümü konusunda devlete, millete, gönüllü kuruluşlara, toplum önderlerine ne gibi görevler düş
mektedir, bunları da ortaya koyacaktır. 

Unutulmamalıdır ki, bu bir kadın sorunu değil, insanlık sorunudur ve Türkiye için yüz 
karasıdır. TBMM bu konuda üzerine düşeni yapmalıdır. 
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(10/284) Esas Numaralı Meclis Araştırması Önergesi 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ülkemizde kadınlara ve çocuklara karşı şiddet uygulanması ve aile içi şiddet yapılan araştır
malara göre çok yüksek oranlardadır (%90'lann üzerinde). Fiziksel şiddet, psikolojik şiddet, sözel 
şiddet, cinsel şiddet, ekonomik şiddet şeklinde tipleri olan bu uygulamaların özellikle kadınlarda 
herhangi birine maruz kalma sıklığı %97'dir. Şiddet gören kadınların gördüğü şiddetin en az yansı 
fiziksel şiddettir. Fiziksel şiddet uygulamaları çoğu kez de kadınların ve çocukların hayatına mal ol
maktadır. Ülkemizde "kocanın vurduğu yerde gül biter", "kocadır döver de sever de", "dayak cen
netten çıkmadır", "kadının karnından sıpayı sırtından sopayı eksik etmeyeceksin" ve okula başlayan 
çocuklar için velilerin öğretmenlere yönelttiği "eti senin kemiği benim" gibi özdeyişlerle kadınlara 
ve çocuklara şiddet uygulanması bir anlamda gelenekselleşmiştir. Türkiye'nin taraf olduğu çeşitli 
uluslararası sözleşmelere göre (Kadınlara Karşı Her Türlü Şiddetin Önlenmesi Uluslararası Sözleş
mesi, CEDAW, Pekin Deklarasyonu, Çocuk Hakları Sözleşmesi gibi) hükümetler kadınlara ve 
çocuklara uygulanan şiddetle mücadele etmek ve önlemek zorundadırlar. Bu konudaki diğer bir 
sorun da ülke kadınlarımızın şiddeti içselleştirmesidir. Hacettepe Üniversitesi, Nüfus Etütleri Ens
titüsünün Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003 raporuna göre bu oran %57'dir. Genç ve özel
likle eğitimsiz kadınlarda bu oran %66'ya çıkmaktadır. Şiddetin içselleştirilmesi şiddetle 
mücadelede en büyük sorun alanıdır. 

Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddeti önlemeyi amaçlayan bazı yasal düzenlemelerin bulun
masına rağmen, bu konuda hedeflenen amaca ulaşılmadığı da bir gerçektir. Çoğu zaman kadınların 
ve çocukların yaşamına bile mal olabilen şiddetin araştırılarak, nedenlerinin tespiti ve alınması 
gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98 inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İç
tüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması hususunda gereğini 
saygılarımızla arz ederiz. 

Canan Arıtman Halil Tiryaki Ali Cumhur Yaka 
İzmir 

Halil Akyüz 
İstanbul 

Muharrem Kılıç 
Malatya 

Orhan Eraslan 
Niğde 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Ahmet Küçük 
Çanakkale 

Yılmaz Kaya 
İzmir 

Atilla Kart 
Konya 

Atila Emek 
Antalya 

Kırıkkale 
Ali Rıza Gülçiçek 

İstanbul 
Hüseyin Bayındır 

Kırşehir 
Yüksel Çorbacıoğlu 

Artvin 
Kemal Kılıçdaroğlu 

Feramus Şahin 
Tokat 

Osman Özcan 
Antalya 

Osman Kaptan 
Antalya 

İstanbul 
Ali Arslan 

Muğla 

Muğla 
Mehmet Boztaş 

Aydın 
Hasan Güyüldar 

Tunceli 
Erol Tınastepe 

Erzincan 
V. Haşim Oral 

Denizli 
Abdulkadir Ateş 

Gaziantep 
Halil Ünlütepe 
Afyonkarahisar 

Engin Altay 
Sinop 

Harun Akın 
Zonguldak 

Bülent Baratalı 
İzmir 

Türkan Miçooğulları 
İzmir 
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(10/285) Esas Numaralı Meclis Araştırması Önergesi 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Birleşmiş Milletler Kadınlara Yönelik Şiddetin Önlenmesi Bildirgesi'nin 1. maddesi kadınlara 
yönelik şiddeti; "ister kamusal isterse özel yaşamda meydana gelsin, kadınlara fiziksel, cinsel veya 
psikolojik acı veya ıstırap veren veya verebilecek olan cinsiyete dayanan bir eylem veya bu tür ey
lemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakma" şeklinde tanımlamak
tadır. Bu tanıma daha sonra "kurbanı ekonomik ihtiyaçlardan yoksun bırakmak"da dahil edilmiştir. 

Kadınlara Yönelik Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi'ne göre, kadınlara yönelik toplumsal cin
siyete dayalı şiddet, "bir kadına Sırf kadın olduğu için yöneltilen ya da oransız bir şekilde kadınları 
etkileyen şiddettir. 

Yukarıdaki tanımlardan da anlaşılacağı üzere şiddetin bir çok çeşidi ve boyutu bulunmaktadır. 
Ve ne yazık ki yaygın olarak uygulanmaktadır. Bizim veya bizim gibi ülkelerde görülen şiddetin bir 
boyutu da töre ve namus cinayetleridir. Bu cinayetler kadına uygulanan şiddetin en üst boyutudur. 
Daha fazlası yoktur çünkü sonucu ölümdür. Bu cinayetlerin ana nedeni ülkemizdeki töreler ve 
namus anlayışıdır. Ancak kişiden kişiye, toplumdan topluma değişen bir namus anlayışı. 

Ülkemizdeki kadınların hayatını ağırlaştıran nedenler bir iki tane değil. Erken evliliği var, 
çocuk annelik var, çok çocuk var, çok eşlilik var, kumalık var, başlık parası var, berdel var. Kadını 
yok etmeye yönelik "var"lar o kadar çok ki. Kadınlar "töre" maskesi altına gizlenmeye çalışan vah
şetle yaşamak zorunda bırakılıyor. Parmaklan, burunlan kesiliyor, üzerlerine kezzap dökülüyor, 
cinsel organları dağlanıyor, aç susuz bırakılıyor bazen de bunların hiçbiri yeterli gelmiyor öl
dürülüyor. Ne yazık ki töre cinayetleri duyduklarımız, gördüklerimiz ve okuduklarımızla sınırlı da 
değil. Belki bir o kadarı da gizleniyor. 

Bu kıyıma dur demek gerekiyor. Kadınlara yönelik şiddetin en üst boyutu olan töre cinayet
lerine dur demek gerekiyor. Cinayetin sebebi töre olamaz. 

Kadın haklannın insan haklarından ayrılamayacağı, hiç kimsenin cinsiyetinden ötürü cezalan
dırılmayacağı, T.C. Hükümeti'nin insan hakları ve kadın haklanna ilişkin imzaladığı sözleşmeleri 
yerine getirmesi gerektiği inancıyla; ülkemizde kadınlara yönelik şiddet ve cinayetlerin alt yapısını 
oluşturan unsurlann belirlenip, gözden geçirilmesi; toplumsal ve yasal alanda kesin olarak engel
lenmesinin koşullarının yaratılması için Anayasa'nın 98 inci ve TBMM İç Tüzüğünün 104 ve 
105 inci maddeleri uyannca Meclis araştırması açılması için gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

Güldal Okuducu 
İstanbul 

Halil Akyüz 
İstanbul 

Mehmet Boztaş 
Aydın 

Hüseyin Bayındır 
Kırşehir 

Yüksel Çorbacıoğlu 
Artvin 

V. Haşim Oral 
Denizli 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 
Atilla Kart 

Konya 
Atila Emek 

Antalya 

Halil Tiryaki 
Kırıkkale 

Feramus Şahin 
Tokat 

Kemal Kılıçdaroğlu 
İstanbul 

Hasan Güyüldar 
Tunceli 

Erol Tınastepe 
Erzincan 

Ahmet Küçük 
Çanakkale 

Yılmaz Kaya 
İzmir 

Osman Özcan 
Antalya 

Osman Kaptan 
Antalya 

Bülent Baratalı 
İzmir 

Ali Cumhur Yaka 
Muğla 

Ali Rıza Gülçiçek 
İstanbul 

Muharrem Kılıç 
Malatya 

Orhan Eraslan 
Niğde 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Ali Arslan 
Muğla 

Halil Ünlütepe 
Afyonkarahisar 

Engin Altay 
Sinop 

Harun Akın 
Zonguldak 
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Töre ve Namus Cinayetleri ile Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Şiddetin Sebeplerinin 
Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan 

Meclis Araştırması Komisyonu (10/148,182,187, 284, 285) 

Esas No.: A.01.1.GEÇ.(10/148,182,187,284,285) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Töre ve Namus cinayetleri ile Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araş
tırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla, Anayasa'nın 98 inci ve TBMM İç-
tüzüğü'nün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince 11.10.2005 tarihinde kurulan 
(10/148,182,187,284,285) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun çalışmalarını tamam
layarak düzenlemiş olduğu rapor ve ekleri ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Fatma Şahin 

Gaziantep 
Komisyon Başkanı 

EK: Komisyon Raporu 
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TÖRE VE NAMUS CİNAYETLERİ İLE KADINLARA 
VE ÇOCUKLARA YÖNELİK ŞİDDETİN 

SEBEPLERİNİN ARAŞTIRILARAK ALINMASI 
GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ 

AMACIYLA KURULAN 
(10/148,182,187, 284, 285) ESAS NUMARALI 

MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU RAPORU 
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F.2. Kadına Yönelik Haber ve Programlarda Şiddet 138 

F.3. Medyada Şiddete İlişkin Mevcut Yasal Önlemler 141 

F.4. Türkiye Uygulaması 143 

F.5 Medyaya İlişkin Düzenlemelere Yönelik Öneriler 145 
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Sayfa No. 
G. ÜLKEMİZDE KADIN VE ÇOCUĞA YÖNELİK ŞİDDET VE 

NAMUS CİNAYETLERİ AÇISINDAN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR 146 

G.l . Merkezi ve Yerel Yönetimler Tarafından Yapılan Çalışmalar 146 

G. 1.1. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM) 147 

G.l.2. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) 148 

G.l .3. Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 150 

G.1.4. Emniyet Genel Müdürlüğü 151 

G.1.5. Jandarma Genel Komutanlığı 151 

G.l.6. Millî Eğitim Bakanlığı 151 

G.1.7. Kadıköy Belediyesi 151 

G.2. Sivil Toplum Örgütleri Tarafından Yapılan Çalışmalar 152 

A. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı 152 

B. Kadın Dayanışma Vakfı 152 

C. Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonları 153 

G.3. Üniversitelerdeki Kadın Çalışmaları 153 

ÜÇÜNCÜBÖLÜM 
H. BİLGİLERİNE BAŞVURULAN KİŞİLERE AİT TUTANAK ÖZETLERİ . . . 154 

I. KOMİSYONUN ANKARA DIŞINDA YAPTIĞI İNCELEMELER 198 

J. NİHAİ DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 222 

KAYNAKÇA 234 

KISALTMALAR 238 

EKLER 239 

Ek.l . Çocuk, Kadın, Töre/Namus Cinayetlerine İlişkin Çözüm Önerilerinin Yaşama 
Geçirilmesinde Koordineli Çalışması Gereken Kurumlar 239 

a) Çocuğa Yönelik Şiddet Konusundaki Çözüm Önerilerinin Yaşama Geçirilmesinde 
Koordineli Çalışması Gereken Kurumlar 239 

b) Kadına Yönelik Şiddet Konusundaki Çözüm Önerilerinin Yaşama Geçirilmesinde 
Koordineli Çalışması Gereken Kurumlar 245 

c) Töre/Namus Cinayetleri Konusundaki Çözüm Önerilerinin Yaşama Geçirilmesinde 
Koordineli Çalışması Gereken Kurumlar 255 

d) Medya ve Şiddet Konusundaki Çözüm Önerilerinin Yaşama Geçirilmesinde 
Koordineli Çalışması Gereken Kurumlar 257 

Ek.2. Çocuk Hakları Sözleşmesi 260 

Ek.3. Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi 280 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

I. ARAŞTIRMANIN KONUSU: 
Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 23 Milletvekilinin; Adana Milletvekili N.Gaye Erbatur ve 

68 Milletvekilinin; Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin ve 46 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili 
Canan Arıtman ve 28 Milletvekilinin, İstanbul Milletvekili Güldal Okuducu ve 27 Milletvekilinin 
Anayasa'nın 98 inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri 
gereğince verdikleri 10/148, 182, 187, 248, 285 Esas Numaralı Meclis Araştırması Önergelerinin 
gerekçelerinde özetle; 

Birleşmiş Milletler Kadınlara Yönelik Şiddetin Önlenmesi Bildirgesinin 1. maddesinin kadın
lara yönelik şiddeti; "ister kamusal isterse özel yaşamda meydana gelsin kadınlara fiziksel, cinsel, 
veya psikolojik acı veya ızdırap veren veya verebilecek olan cinsiyete dayalı bir eylem veya bu tür 
eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak özgürlükten ve ekonomik ihtiyaçtan yoksun 
bırakma" şeklinde tanımladığı, 

Ülkemizde kadınlara ve çocuklara karşı şiddet uygulamasının ve aile içi şiddetin araştırmalara 
göre çok yüksek oranlarda olduğu, fiziksel, psikolojik, sözel, cinsel ve ekonomik şiddete maruz 
kalan kadınlarımızın şiddeti içselleştirdiği, bununda şiddetle mücadele de en büyük sorun olduğu, 
bu konunun bir kadın sorunu değil insanlık sorunu olduğu, 

Türkiye Cumhuriyetinin Kadınlara Karşı Her Türlü Aynmcılığın Önlenmesi Sözleşmesini 
(CEDAW) ve ihtiyari protokolünü imzaladığı ayrıca Pekin'de toplanan Birleşmiş Milletler Kadın 
Konferansı ve Pekin+5 sonuç bildirgelerini imzalayan Türkiye'nin namus suçlarının kadına karşı 
şiddet kapsamında değerlendirilmesini taahhüt ettiği, 

Ülkemizin bazı yörelerinde namus (töre) cinayetlerinin tüyler ürperten bir sıklıkta tekrarlan
dığı, söz konusu yöre insanlarının bu geleneği göç ettikleri yerlere de taşıdığı, 

Çağ dışı bazı olumsuz geleneklere dayalı bir düşünce tarzı ve erkek merkezli bir toplum 
yapısından kaynaklanan namus cinayetlerinin birçok kadın ve kızımızın canına mal olduğu gibi Av
rupa Birliği İlerleme Raporunda da yer aldığı bununda Ülkemiz için olumsuz bir imaj yarattığı 
"kadın, ahlâk ve namus" kavramlarına sığınarak insan öldürmeyi meşru sayan görüşlerin ortadan 
kaldırılması için sosyo-kültürel çalışmalara ihtiyaç duyulduğu, 

Dünyada her yıl sayısız kadının töre cinayetlerine kurban edildiği, bunlann çoğunun kaza veya 
intihar süsü verilerek örtbas edildiği, 

Türkiye'de de bu tür cinayetlerin yaygın bir şekilde işlendiği, 

Bu cinayetlerin önlenmesi, kadınlanmızın ve çocuklarımızın haklannın güvence altına alınarak 
insan hakları kavramının yerleştirilmesi için sorunun kaynağına inilmesi ve nedenlerinin araştınl-
ması gerektiği, bu konuda herkesin üzerine düşen görevi yapması töre adına işlenen cinayetlerin 
töreyi kirlettiği törenin hukukla dinle çelişmemesi gerektiği, 

Meclisin, töre cinayetlerini araştırırken sadece bir toplumsal vahşeti gözler önüne sermiş ve 
bunun nedenlerini ortaya koymuş olmayacağını aynı zamanda meselenin çözümü konusunda dev
lete, millete, gönüllü kuruluşlara, toplum önderlerine ne gibi görevler düşeceğini de ortaya koyması 
gerektiği, 

İfade edilmektedir. 
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IL KOMİSYONUN KURULUŞU 

Ankara Milletvekili Oya ARASLI ve 23 Milletvekilinin; Adana Milletvekili N.Gaye ER-
BATUR ve 68 Milletvekilinin; Gaziantep Milletvekili Fatma ŞAHİN ve 46 Milletvekilinin; İzmir 
Milletvekili Canan ARITMAN ve 28 Milletvekilinin, İstanbul Milletvekili Güldal OKUDUCU ve 
27 Milletvekilinin Anayasa'nın 98 inci, İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince verdik
leri önergeler konularının ortak olması nedeni ile birleştirilerek Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
18.05.2005 tarihli 100 üncü Birleşiminde görüşülmüş ve Genel Kurulun 849 sayılı kararı ile öner
gelerde belirtilen hususları araştırmak üzere bir "Meclis Araştırması Komisyonu" kurulması karar
laştırılmıştır. 

Genel Kurulun 849 sayılı kararında ayrıca, Komisyonun 12 üyeden oluşmasına, çalışma 
süresinin Başkanlık Divanı seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara 
dışında da çalışması hususlarına yer verilmiştir. 

Bu kararı takiben, Genel Kurulun 28.06.2005 tarihli 120 ve 03.07.2005 tarihli 125 inci bir
leşimlerinde, Komisyonun üye seçimi yapılmıştır. Yapılan seçim sonucunda Komisyon üyeliklerine; 

Adalet ve Kalkınma Partisinden;Adıyaman Milletvekili Ahmet Faruk UNSAL, Ankara Mil
letvekili Remziye ÖZTOPRAK, Aydın Milletvekili Semiha ÖYÜŞ, Gaziantep Milletvekili Fat
ma ŞAHİN, Kırıkkale Milletvekili Ramazan CAN, Kocaeli Milletvekili Eyüp AYAR, Manisa 
Milletvekili Hakan TAŞÇI, Yozgat Milletvekili Bekir BOZDAĞ, 

Cumhuriyet Halk Partisinden; Adana Milletvekili N.Gaye ERBATUR, İzmir Milletvekili 
Canan ARITMAN, İstanbul Milletvekili Güldal OKUDUCU, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet 
Vedat MELİK 

seçilmişlerdir. 

Komisyon 11.10.2005 tarihli ilk toplantısını Geçici Başkan Ankara Milletvekili Remziye ÖZ
TOPRAK Başkanlığında yapmış, 11 üyenin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda yapılan gizli ay
lama sonucunda; 

Komisyon Başkanlığına, Gaziantep Milletvekili Fatma ŞAHİN, Başkanvekilliğine, Adana 
Milletvekili N.Gaye ERBATUR, Komisyon Sözcülüğüne, Kocaeli Milletvekili Eyüp AYAR, 
Katip Üyeliğine Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK seçilmişlerdir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin buna ilişkin 28.06.2005 tarih ve 853 sayılı karan 22.10.2005 
tarih 25974 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

III. KOMİSYONUN GÖREV, YETKİ VE SÜRESİ 

11.10.2005 tarihinde çalışmalarına başlayan Komisyon, Anayasa'nın 98 inci ve 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 çalışmalarını 
sonuçlandıramayan Komisyon, çalışmalannı tamamlayabilmek için İçtüzüğün 105 inci maddesi 
gereğince bir aylık ek süre talep edilmesini kararlaştırmıştır. Genel Kurulun 28.12.2005 tarihli 45 
inci Birleşiminde 865 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı ile Komisyona 11.01.2006 tarihin
den başlamak üzere bir aylık ek süre verilmiştir. 
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Çalışma süresi içerisinde 15 toplantı yapan Komisyon Ankara dışında da incelemeler de bulun
muş, konu hakkında bilgi edinmek üzere, akademisyenler, ilgili kamu ve özel kuruluş temsilcileri 
ile sivil toplum kuruluşlarını davet ederek görüşlerini almış Raporun yazılmasında yararlanmak 
üzere ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşlarından üniversitelerin kadın sorunları araştırma merkez
lerinden, barolardan, medya kuruluşlarından ve UNICEF'den belge ve bilgiler temin etmiş, bu an
lamda 65 adet evrak Komisyona gelmiş buna karşılık çalışmalar sırasında Komisyon tarafından 
128 adet yazışma yapılmıştır. 

Komisyonunun talebiyle, çalışmalarımıza ve rapor yazımına teknik katkıda bulunmak üzere; 
Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezinden Dr. Nükhet Paksoy 
Subaşı, DPT Kadın ve Aile Sektörleri Uzmanı Gamze Malatyalı, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel 
Müdürlüğü Gasp Büro Amiri Başkomiser Erdal Vural, Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdür
lüğü Hâkim Servet Baygın, Devlet Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Şube Müdürü 
Şükran Danık, RTÜK Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı Uzmanı Süheyla Öksüz 
kurumlarınca görevlendirilmişlerdir. 

IV. ARAŞTIRMADA İZLENEN YÖNTEM 

Genel Kurul Karan gereğince; Başkanlık Divanı seçiminin yapıldığı 11.10.2005 tarihinden 
itibaren çalışmalanna başlayan Komisyon, 18.10.2005 tarihli ilk toplantısında çalışma programını 
belirlemiş ve bu amaçla; 

Komisyon görüşmelerinde tam tutanak tutulmasına, 

Komisyon çalışmalarını kamuoyuna duyurabilmek, bilgi akımını sağlamak amacıyla web sitesi 
kurulmasına, 

Komisyon çalışmalanna yardımcı olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlanndan uzman görev
lendirilmesine, konuyla ilgili gerekli bilgi ve belgenin temin edilmesine, bu çalışmaları yürütmek 
üzere Komisyon Başkanlığının yetkili kılınmasına, 

Komisyon üye ve uzmanlannm gerektiğinde Ankara dışında da araştırma ve inceleme yap-
malanna, 

Karar vermiştir. 

a- Çalışma Takvimi İçerisinde Yapılan Komisyon Toplantıları ve Bilgisine Başvurmak 
Üzere Davet Edilen Kişiler: 

1. TOPLANTI (11.10.2005) Komisyon Başkanlık Divanı seçilmiştir 

2. TOPLANTI (18.10.2005) 1- Leyla PERVİZAD 
Başkent Kadın Platformu. 

2- Esengül CİVELEK 
DEVLET BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürü 

3- Remzi ÖZÇELİK 
KÜLTÜR BAKANLIĞI Genel Müdür Yardımcısı 

4- Gülsen BALIKÇI 
KÜLTÜR BAKANLIĞI Folklor Araştırmacısı. 

5- Aydın DURDU 
KÜLTÜR BAKANLIĞI Folklor Araştırmacısı. 
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3. TOPLANTI (25.10.2005) 6- Müjde AVCIOĞLU 
Ankara Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı. 

7- Salime TARİKÇİ 
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Kadına Dönük Şiddeti Önleme 
Çalışma Grubu Sorumlusu) Psikolog. 

8- Nazik IŞIK 
Kadın Danışma Vakfı. 

9- Abdurrahman AKBAŞ 
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Din İşleri Yüksek 
Kurulu Uzmanı 

4. TOPLANTI (28.10.2005) 10- İsmail BARIŞ 
SHÇEK Genel Müdürü 

5. TOPLANTI (08.11.2005) 11- Prof. Dr. Ayşe AKIN 
Hacettepe Üniversitesi 
Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü. 

12- Yzb. Hünkar KELEŞ 
Jandarma Genel Komutanlığı. 

13- Prof. Dr. Tülin İÇLİ 
Polis Akademisi Dekanı. 

14- Av. Türkay ASMA 
Çocuk İhmali ve İstismarı Önleme Demeği 

6. TOPLANTI (15.11.2005) 15- Prof. Dr. Yakın ERTÜRK 
ODTÜ Sosyoloji Böl. Öğ.Üye. 
(BM Kadına Yönelik Şiddet Özel Raportörü) 

16- Doç. Dr. Filiz KARDAM 
Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi. 

17- Meltem AĞDUK 
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Program Koordinatörü 

18- Yeşim Oruç KAYA 
BM Kalkınma Programı, Yoksullukla Mücadele 
ve Demokratik Yön Program Direktörü 

19-Prof. Dr. Gülten SEBER 
Osman Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi. (Psikiatr) 

20- İsmail BARIŞ SHÇEK Genel Müdürü 
7. TOPLANTI (29.11.3005) 21- Av. Sema KENDİRCİ 

Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı 
22- Nurdan TORNACI 

SHÇEK Genel Müdürlüğü Kadın Toplum Aile 
Hiz. i Daire Başkanı. 

23- Av.Seda AKÇO 
24- Av. Şenal SARIHAN 

Cumhuriyetçi Kadınlar Demeği Genel Başkanı 
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8. TOPLANTI (07.12.2005) 25- Zahit AKMAN 

RTÜK Başkanı. 

26- Kürşat ÖZKÖK 

TRT Televizyon Başkan Yardımcısı. 

27- Halis GÖKGÖZ 

Kanal 7 Ankara Haber Müdürü 

28- Banu KILINÇ 

TGRT Program Müdürü. 

29- Mehmet AKARCA 

Kanal D Ankara Temsilcisi. 

30- Yavuz OĞHAN 

CNN Türk Ankara Haber Müdürü. 

31- Kerem KIRÇUVAL 

SHOW TV Ankara Temsilcisi. 

9. TOPLANTI (12.12.2005) 32- Mehmet GÜLERYÜZ 

Yapımcı. 

33- Feza SINAR 

Senarist 

34- Lila PİETERS 

UNICEF Temsilcisi. 

10.TOPLANTI (17.01.2006) 35- Prof. Dr. Serpil SALAÇİN 

9 Eylül ÜnTıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı 

Başkanı 

36- Prof. Dr. Ufuk BEYAZOVA 

Gazi Ün.Çocuk Hastalıkları Ana B.D.Sosyal Pedi.Böl. 

37- Doç. Dr. Figen Şahin 

Gazi Ün.Çocuk Hastalıkları Ana B.D.Sosyal Pedi.Böl. 

38- Prof. Dr. Dilek GÖZÜTOK 

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fak. Öğretim Üyesi 

39- Başkomiser Murat GÜLLER 

Em. Gen. Md. Asavis Dai.Bşk.Cocuk Sb. Büro Amiri 

11. TOPLANTI (31.01.2006) Taslak Rapor Üzerinde Görüşmeler 

12. TOPLANTI (06.02.2006) Taslak Rapor Üzerinde Görüşmeler 

13. TOPLANTI (07.02.2006) Taslak Rapor Üzerinde Görüşmeler 

14. TOPLANTI (08.02.2006) Taslak Rapor Üzerinde Görüşmeler 

15. TOPLANTI (09.02.2006) 40- Nimet ÇUBUKÇU 

Devlet Bakanı 

Karar ve Kapanış Toplantısı 
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b- Komisyon Tarafından Ankara Dışında Yapılan İncelemeler 

Komisyonun 15.11.2005 tarihli kararı gereğince; 24-25 Kasım 2005 tarihleri arasında, İS
TANBUL İlinde yapılan inceleme programına; 

Komisyon Başkanı Gaziantep Milletvekili Fatma ŞAHİN, Sözcü Kocaeli Milletvekili Eyüp 
AYAR, Katip Üye Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK, Komisyon Üyeleri Ankara Millet
vekili Remziye ÖZTOPRAK, İzmir Milletvekili Canan ARITMAN, Kırıkkale Milletvekili 
Ramazan CAN, Manisa Milletvekili Hakan TAŞÇI, Yozgat Milletvekili Bekir BOZDAĞ, 

19-22 Aralık 2005 tarihleri arasında, Diyarbakır, Şanlıurfa'da yapılan inceleme prog
ramına; 

Komisyon Başkam Gaziantep Milletvekili Fatma ŞAHİN, Başkanvekili Adana Milletvekili 
N.Gaye ERBATUR, Komisyon Sözcüsü Kocaeli Milletvekili Eyüp AYAR, Katip Üye Şanlıurfa 
Milletvekili Mehmet Vedat MELİK, Komisyon Üyeleri, Adıyaman Milletvekili Ahmet Faruk UN
SAL, Aydın Milletvekili Semiha ÖYÜŞ, İzmir Milletvekili Canan ARITMAN, Kırıkkale Millet
vekili Ramazan Can, Manisa Milletvekili Hakan TAŞÇI, 

01-04 Şubat 2006 tarihleri arasında Trabzon'da yapılan inceleme programına; 

Komisyon Başkanı Gaziantep Milletvekili Fatma ŞAHİN, Komisyon Sözcüsü Kocaeli Millet
vekili Eyüp AYAR, Katip Üye Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK, Komisyon Üyeleri, 
Aydın Milletvekili Semiha ÖYÜŞ, Yozgat Milletvekili Bekir BOZDAĞ, 

22-24 Şubat 2006 tarihleri arasında Batman'da yapılan inceleme programına; 

Komisyon Başkanı Gaziantep Milletvekili Fatma ŞAHİN, Katip Üye Şanlıurfa Milletvekili 
Mehmet Vedat MELİK, Komisyon Sözcüsü Kocaeli Milletvekili Eyüp AYAR, Komisyon Üyeleri 
Adıyaman Milletvekili Ahmet Faruk UNSAL, Manisa Milletvekili Hakan TAŞÇI 

katılmışlardır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

A. GİRİŞ 

Şiddet, dünyanın her yerinde yaşanmakta ve en üst düzeyde ki, insan hakları ihlali olarak 
değerlendirilmektedir. Yine dünyanın her yerinde, kadınlar ve çocuklar insan hakları ihlâllerini ve 
şiddeti çok daha yaygın ve yoğun olarak yaşamaktadır. 

Kadınların şiddete uğraması sınır, milliyet, sınıf farkı gözetmeksizin tüm insanlığın yaşamak
ta olduğu en önemli sorunlardan biridir. Bu sorun eski çağlardan günümüze, yeni bin yıla aynı kes
kinlikle taşınmıştır. Çünkü, kadın ve çocuklara yönelik şiddet ataerkil ve hiyerarşik toplumsal 
yapılardan kaynaklanmakta ve yine ataerkil ve hiyerarşik değerlerle desteklenmektedir. Ancak bu 
yapılar ve değerler toplumun diğer özel koşullarına ekonomik, tarihsel ve kültürel özelliklerine 
göre farklı biçimler alabilmektedir. Şiddetin kurbanı olan kadınlar ve çocuklar aynı acıları, aynı ruh
sal ve bedensel sorunları yaşamaktadır. Kimi zaman da sakatlanmakta hatta yaşamlarını yitirmek
tedirler. 

Geçmişten günümüze geçen sürede değişenler ise, şiddetin daha görünür olması ile birlikte, 
dünyada kadın hareketinin ivme kazanmasına paralel olarak, kadınların şiddete ilişkin bilinç düzey
lerinin göreceli olarak yükselmesidir. Ancak bu değişim, ne yazık ki tüm toplumlara ve aynı top
lumda farklı toplumsal kesimlere aynı hızda ve yoğunlukta yansımamaktadır. Özellikle ekonomik 
açıdan kıt kaynaklara sahip olan toplumlarda, kadına yönelik şiddet pek çok kadını ve çocuğu derin
den etkilemektedir. 

Ülkemizde ise; toplumun her alanında gözlenmekte olan kadına yönelik şiddet, geniş kitleleri 
doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen acil önlemler alınmasını gerektiren "yaşamsal sorun" 
niteliğini korumaktadır. Bu sorun kadınlar ile birlikte onların çocuklarını da ağır biçimde ör-
selemekte ve şiddet kısır döngüsünün aşılmasını önlemektedir. Sorunun boyutlarına karşılık, kadına 
yönelik şiddeti etkin biçimde önleyecek yasaların hayata geçirilmesindeki güçlükler, var olan 
yasalardan yararlanabilmeye olanak tanıyacak bilgi ve bilinç düzeyinin yetersizliği, şiddetin neden-
sonuç bağlantısını dikkate alan müdahale yöntemlerinin gelişmeyişi, medyanın kadına ve toplumun 
diğer bireylerine yönelik şiddeti yeniden üreten ve pekiştiren rolünün hala sürdürmekte oluşu gibi 
nedenlerle, kadına yönelik şiddet varlığını sürdürmektedir. 

Diğer yandan, kişilerin barınma, beslenme ve bakım gereksinimlerini sağlayan, güven duy
gusunu veren, beden ve akıl sağlığını koruyan ve geliştiren bir birim olması gereken aile, çoğu kez 
her çeşit şiddetin beslendiği ve uygulandığı tek odak olmaktadır. Aile dışında gerçekleşen şiddet 
için toplum sorumlu tutulurken aile içinde oluşan şiddet gizli kalmakta ve özel hayat olarak kabul 
edilmekte, çoğu kez de olağan karşılanmaktadır. 

Töre ve namus adına uygulanan şiddet ve işlenen cinayetler kaynağını toplumların köklü algı 
ve geleneklerinden almaktadır. Bunlann bu gün hala etkili olması zihniyet değişimi için, doğru 
analiz ve tespitlerin ortaya konulmamış olması ve çözüme yönelik geniş kapsamlı önlemlerin alın
mamış olmasından ileri gelmektedir. 
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B. TÖRE VE NAMUS CİNAYETLERİ İLE KADIN VE ÇOCUKLARA YÖNELİK 
ŞİDDET İLE İLGİLİ ULUSAL MEVZUAT 

Töre ve namus cinayetleri ile kadın ve çocuğa yönelik şiddet konusunda özellikle şiddetin 
geniş tanımı ve kadın- erkek eşitliği de dikkate alınarak Türk Hukuk sistemindeki düzen
lemelere ilişkin doğrudan ve dolaylı hükümlere genel bir çerçeve içinde bakmak gerekirse; 

B.l . ANAYASA 

Anayasa'nın "Cumhuriyetin nitelikleri" başlıklı 2. maddesi ile Türkiye Cumhuriyetinin, top
lumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyet
çiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk 
Devleti olduğu; 

Yine "Devletin temel amaç ve görevleri" başlıklı 5. maddesi ile de; Devletin temel amaç ve 
görevlerinin, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve 
demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel 
hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan 
siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için 
gerekli şartları hazırlamaya çalışmak olduğu hususu vurgulanmıştır. 

Türk Hukuk sisteminde eşitlik ilkesine ilişkin temel kural Anayasa'nın 10. maddesinde yer al
maktadır. "Kanun önünde eşitlik" başlıklı 10. maddeye göre "Herkes dil, ırk, renk,cinsiyet, siyasi 
düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. 

(Ek fıkra: 7/5/2004-5170/1 m d.) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin 
yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür 

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. 

Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun 
olarak hareket etmek zorundadırlar". 

Ayrıca, cinsiyete dayalı ayrımcılığın önlenmesi ve kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasını 
teminen, söz konusu maddeye, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'sında yapılan ve 21.05.2004 tarihin
de yürürlüğe giren değişiklikle "Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliğin 
yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür" hükmü eklenmiştir. 

Anayasa'nın Temel hak ve hürriyetlerin niteliği başlıklı 12. maddesine göre "Herkes, 
kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. 

Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluk
larını da ihtiva eder." 

Anayasa'nın "Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevî varlığı" başlıklı 17. maddesine göre; 

"Herkes, yaşama, maddi ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir." 

"Tıbbî zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; 
rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tâbi tutulamaz." 

"Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya 
muameleye tâbi tutulamaz." 
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" ( . . . ) ( 1 ) meşru müdafaa hali, yakalama ve tutuklama kararlarının yerine getirilmesi, bir tutuk
lu veya hükümlünün kaçmasının önlenmesi, bir ayaklanma veya isyanın bastırılması, sıkıyönetim 
veya olağanüstü hallerde yetkili merciin verdiği emirlerin uygulanması sırasında silâh kullanıl
masına kanunun cevaz verdiği zorunlu durumlarda meydana gelen öldürme fiilleri, birinci fıkra 
hükmü dışındadır." 

"Zorla çalıştırma yasağı" başlıklı 18. maddesine göre; 

"Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır." 

"Şekil ve şartları kanunla düzenlenmek üzere hükümlülük veya tutukluluk süreleri içindeki 
çalıştırmalar; olağanüstü hallerde vatandaşlardan istenecek hizmetler; ülke ihtiyaçlarının zorunlu 
kıldığı alanlarda öngörülen vatandaşlık ödevi niteliğindeki beden ve fikir çalışmaları, zorla çalıştır
ma sayılmaz." 

"Kişi hürriyeti ve güvenliği" başlıklı 19. maddesine göre; 

"Herkes, kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir..." 

Anayasa'nın "Ailenin korunması" başlıklı 41. maddesinde 2001 yılında yapılan değişiklikle 
ailenin Türk toplumunun temeli olduğu ve eşler arasında eşitliğe dayandığı vurgulanmıştır. (Ek: 
3.10.2001-4709/16.md.). 

Keza, Anayasa'nın "Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi" başlıklı 42. maddesine göre "Kimse, 
eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz...." 

"İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasız
dır...." 

Yine Anayasa'nın "Çalışma şartları ve dinlenme hakkı" başlıklı 50.maddesine göre "Kim
se, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. " 

"Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel 
olarak korunurlar." 

"Dinlenmek, çalışanların hakkıdır..." 

Bilindiği üzere; Anayasa'nın 90. maddesinin son fıkrası, "Usulüne göre yürürlüğe konulmuş 
milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasa'ya aykırılık iddiası ile 
Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. "Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlük
lere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi 
nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır." hükmünü 
içermektedir. 

Bu bağlamda, ülkemizin taraf olduğu ve usulüne göre uygulamaya konmuş olan millet
lerarası sözleşme hükümleri ile mevzuatımızda yer alan hükümler arasındaki çelişkilerin tespit 
edilerek, gerekli kanunî düzenlemelerin yapılması amacıyla başlatılan tarama çalışmaları devam 
etmektedir. 

(1) 7/5/2004 tarihli ve 5170 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle, 15 inci maddenin ikinci fıkrasında 
yer alan "ile, ölüm cezalarının infazı" ve aynı Kanunun 3 üncü maddesiyle de 17 nci maddenin 
dördüncü fıkrasının başında geçen, "Mahkemelerce verilen ölüm cezalarının yerine getirilmesi 
hali ile " ibareleri madde metinlerinden çıkartılmıştır. 
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B.2. DİĞER YASALAR 

B.2.1. 5237 sayılı TÜRK CEZA KANUNU'> 

1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 26.09.2004 tarih ve 5237 sayılı yeni Türk Ceza 
Kanununda 1 konumuzla ilgili yapılan yasal düzenlemelere aşağıda kısaca yer verilmiştir. 

Yeni Türk Ceza Kanunu sistematiği ve getirdiği düzenlemeler bakımından bireyi merkez al
mıştır. Türk Ceza Kanununda bireye verilen önemi vurgulamak amacıyla "insanlığa karşı suçlar" 
ve "kişilere karşı suçlar", özel hükümler arasında, öncelikle düzenlenmiştir. Bu çerçevede daha 
çok kadınlara ve çocuklara karsı islenen "cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar" kadının ve 
çocuğun kişiliği önemsenerek "Kişilere Karşı Suçlar" başlığı altında düzenlenmiştir. 

Soykırım 

Madde 76- (1) Bir planın icrası suretiyle, milli, etnik, ırki veya dini bir grubun tamamen veya 
kısmen yok edilmesi maksadıyla, bu grupların üyelerine karşı aşağıdaki fiillerden birinin işlen
mesi, soykırım suçunu oluşturur: 

a) Kasten öldürme. 

b) Kişilerin bedensel veya ruhsal bütünlüklerine ağır zarar verme. 

c) Grubun, tamamen veya kısmen yok edilmesi sonucunu doğuracak koşullarda yaşamaya zor
lanması. 

d) Grup içinde doğumlara engel olmaya yönelik tedbirlerin alınması. 

e) Gruba ait çocukların bir başka gruba zorla nakledilmesi 

(2) Soykırım suçu failine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir. Ancak, soykırım kap
samında işlenen kasten öldürme ve kasten yaralama suçları açısından, belirlenen mağdur sayısınca 
gerçek içtima hükümleri uygulanır. 

(3) Bu suçlardan dolayı tüzel kişiler hakkında da güvenlik tedbirine hükmolunur. 

(4) Bu suçlardan dolayı zamanaşımı işlemez. 

Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi, Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulunun 9 Aralık 1948 tarihli ve 260 A (III) sayılı Kararıyla onaylanarak imzaya 
açılmış ve Türkiye bu Sözleşmeye 23.03.1950 tarih ve 5630 sayılı Kanun uyarınca çekince konul-
maksızın onaylamıştır. 

Soykırım suçu, yeni TCK ile ceza mevzuatımıza girmiştir. 

Soykırım suçundan dolayı zamanaşımı işlemez. 

İnsanlığa Karşı Suçlar 

MADDE 77. - (1) Aşağıdaki fiillerin, siyasal, felsefi, ırki veya dini saiklerle toplumun bir 
kesimine karşı bir plan doğrultusunda sistemli olarak işlenmesi, insanlığa karşı suç oluşturur: 

a) Kasten öldürme. 

b) Kasten yaralama. 

c) İşkence, eziyet veya köleleştirme. 

d) Kişi hürriyetinden yoksun kılma. 

(1) 12 Ekim 2004 tarih ve 2611 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. 
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e) Bilimsel deneylere tâbi kılma. 

f) Cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı. 
g) Zorla hamile bırakma. 
h) Zorla fuhşa sevk etme. 
(2) Birinci fıkranın (a) bendindeki fiilin işlenmesi halinde, fail hakkında ağırlaştırılmış müeb

bet hapis cezasına; diğer bentlerde tanımlanan fiillerin işlenmesi halinde ise, sekiz yıldan az ol
mamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Ancak, birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamında iş
lenen kasten öldürme ve kasten yaralama suçlan açısından, belirlenen mağdur sayısınca gerçek iç
tima hükümleri uygulanır. 

(3) Bu suçlardan dolayı tüzel kişiler hakkında da güvenlik tedbirine hükmolunur. 

(4) Bu suçlardan dolayı zamanaşımı işlemez. 

Uluslararası suçlar arasında yer alan TCK'nun 77. maddesinde, siyasal, felsefî, ırkî veya 
dini saiklerle toplumun bir kesimine karşı bir plan doğrultusunda, sistemli olmak üzere cinsel 
saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı (TCK m. 77/f),, zorla hamile bırakma (TCK 
m. 77/g), zorla fuhşa sevk etme (TCK m. 77/h) insanlığa karşı işlenen bir suç olarak kabul edil
miştir. Aynı maddede bu suçlardan dolayı tüzel kişilerin cezaî sorumluluklarının bulunduğu da 
hükme bağlanmıştır. Bu suçlardan dolayı zamanaşımı işlemeyecektir. 

İnsan ticareti 

MADDE 80. - (1) Zorla çalıştırmak veya hizmet ettirmek, esarete veya benzeri uygulamalara 
tâbi kılmak, vücut organlannın verilmesini sağlamak maksadıyla tehdit, baskı, cebir veya şiddet uy
gulamak, nüfuzu kötüye kullanmak, kandırmak veya kişiler üzerindeki denetim olanaklanndan 
veya çaresizliklerinden yararlanarak nzalanm elde etmek suretiyle kişileri tedarik eden, kaçıran, bir 
yerden başka bir yere götüren veya sevk eden, barındıran kimseye sekiz yıldan on iki yıla kadar 
hapis ve on bin güne kadar adli para cezası verilir. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen amaçlarla girişilen ve suçu oluşturan fiiller var olduğu takdirde, 
mağdurun nzası geçersizdir. 

(3) On sekiz yaşını doldurmamış olanların birinci fıkrada belirtilen maksatlarla tedarik edil
meleri, kaçırılmaları, bir yerden diğer bir yere götürülmeleri veya sevk edilmeleri veya barındırıl-
maları hallerinde suça ait araç fiillerden hiçbirine başvurulmuş olmasa da faile birinci fıkrada 
belirtilen cezalar verilir. 

Türkiye tarafından da onaylanan "Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Söz
leşmesi" ve "Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi Ek İnsan 
Ticaretinin, Öncelikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalan
dırılmasına İlişkin Protokol" hükümleri dikkate alınarak, TCK'nun 80. maddesinde bilhassa 
kadın ve çocukların konusu olduğu insan ticareti suçu yeniden düzenlenmiştir.^ 

Ayrıca, bu suçlardan dolayı AB mevzuatına uygun olarak tüzel kişiler hakkında da gerekli 
güvenlik önlemlerinin alınacağı öngörülmüştür. (TCK m. 80/4) 

(2) 03.08.2002 tarih ve 4771 sayılı Kanunla Türk Ceza Kanununa eklenen 201a ve 201b maddeleri 
ile göçmen kaçakçılığı ile insan ticareti suçları ihdas edilmiştir. 
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Kasten öldürme 
MADDE 81. - (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. 

Maddede kasten öldürme suçunun temel şekli tanımlanmıştır. 

Nitelikli haller 
MADDE 82. - (1) Kasten öldürme suçunun; 

a) Tasarlayarak, 

b) Canavarca hisle veya eziyet çektirerek, 

c) Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal 
silâh kullanmak suretiyle, 

d) Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı, 
e) Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan 

kişiye karşı, 
f) Gebe olduğu bilinen kadına karşı, 
g) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, 

h) Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla, 

i) Kan gütme saikiyle, 

j) Töre saikiyle. 
İşlenmesi halinde, kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. 

Maddede, kasten öldürme suçunun, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren nitelikli 
halleri belirlenmiştir. 

82. maddenin fj) bendinde düzenlenen töre saiki ile öldürme, yeni TCK ile ceza mev
zuatımıza girmiş olup, töre saikiyle öldürme halinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hük-
medilecektir. Ancak bu hükmün uygulanabilmesi için somut olayda haksız tahrikin koşullarının 
bulunmaması gerekir. 

TCK'nun 29. maddesinde düzenlenen haksız tahrik hükmüne göre; 
"Haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işleyen kim

seye, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine on sekiz yıldan yirmi dört yıla ve müebbet hapis 
cezası yerine on iki yıldan on sekiz yıla kadar hapis cezası verilir. Diğer hallerde verilecek cezanın 
dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir. " 

"Töre veya namus cinayetleri" olarak adlandırılan akraba içi öldürme suçlarında haksız 
tahrik indiriminin yanlış biçimde uygulanmasının önüne geçmek amacıyla, "Haksız tahrik" baş
lığını taşıyan 29. maddede yapılan yasal düzenleme uyarınca suçun haksız bir fiilin (mağdurun 
haksız fiili) meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında işlenmiş olması aranmak
tadır. Bu nedenle, örneğin, cinsel saldırıya maruz kalmış kadına karşı babanın veya erkek kar
deşin işlediği öldürme fiilinde, haksız tahrike dayalı olarak ceza indirimi yapılamayacaktır. Ger
çekten de 29. maddenin gerekçesinde de açık olarak ifade edildiği üzere: . .Hiddet ve şiddetli ey
lemin haksız bir fiil sonucu ortava çıkması gerekir. Maddeye bu ibarenin eklenmesinin amacı, 
ülkemizde özellikle "töre ve namus cinayeti" olarak adlandırılan akraba içi öldürme suçlarında 
haksız tahrik indiriminin yanlış biçimde uygulanmasının önüne geçmektir." 
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TCK'nun 38. maddesinin ikinci fıkrasında, üstsoy ve altsoy ilişkisinden doğan nüfuz kul
lanılmak suretiyle suça azmettirme halinde, azmettirenin cezası arttırılmıştır. Çocukların suça 
azmettirilmesi halinde ise üstsoy ve altsoy ilişkisinin varlığı aranmaksızın ceza artırımı yapılması 
öngörülmektedir. Böylece çocuklara suç işletenlerin cezaları artırılmaktadır. Töre ve namus 
cinayetlerinin çoğu kez çocuklara işlettirildiği. bu yönde azmettirildikleri hususu gözetilerek, 
konuya ilişkin olarak TCK'nun yaş küçüklüğü başlıklı 31. maddesi ile azmettirme başlıklı 38. 
maddelerine de değinmekte yarar bulunmaktadır; 

Yaş küçüklüğü 

Madde 31- (1) Fiili işlediği sırada on iki yaşını doldurmamış olan çocukların ceza sorumluluğu 
yoktur. Bu kişiler hakkında, ceza kovuşturması yapılamaz; ancak, çocuklara özgü güvenlik tedbir
leri uygulanabilir. 

(2) (Değişik fıkra: 29/6/2005 - 5377/5 md.) Fiili işlediği sırada on iki yaşını doldurmuş olup 
da on beş yaşını doldurmamış olanların işlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılayamaması 
veya davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmemiş olması hâlinde ceza sorumluluğu 
yoktur. Ancak bu kişiler hakkında çocuklara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. İşlediği fiilin 
hukukî anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme 
yeteneğinin varlığı hâlinde, bu kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektir
diği takdirde on iki yıldan on beş yıla; müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde dokuz yıldan on 
bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Diğer cezaların yansı indirilir ve bu hâlde her fiil için 
verilecek hapis cezası yedi yıldan fazla olamaz. 

(3) (Değişik fıkra: 29/6/2005 - 5377/5 md.) Fiili işlediği sırada on beş yaşını doldurmuş olup 
da on sekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını 
gerektirdiği takdirde on sekiz yıldan yirmi dört yıla; müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde on 
iki yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Diğer cezaların üçte biri indirilir ve bu hâl
de her fiil için verilecek hapis cezası on iki yıldan fazla olamaz. 

Azmettirme 

Madde 38- (1) Başkasını suç işlemeye azmettiren kişi, işlenen suçun cezası ile cezalandırılır. 

(2) Üstsoy ve altsoy ilişkisinden doğan nüfuz kullanılmak suretiyle suça azmettirme halinde, 
azmettirenin cezası üçte birden yarısına kadar artınlır. Çocuklann suça azmettirilmesi halinde, bu 
fıkra hükmüne göre cezanın artırılabilmesi için üstsoy ve altsoy ilişkisinin varlığı aranmaz. 

(3) Azmettirenin belli olmaması halinde, kim olduğunun ortaya çıkmasını sağlayan fail veya 
diğer suç ortağı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine yirmi yıldan yirmi beş yıla 
kadar, müebbet hapis cezası yerine on beş yıldan yirmi yıla kadar hapis cezasına hükmolunabilir. 
Diğer hallerde verilecek cezada, üçte bir oranında indirim yapılabilir. 

Konumuzla ilgili olmasına binaen, yürürlükten kaldırılan 765 s. TCK'nun 462. maddesine 
deyinmekte yarar vardır. 765 s. TCK'nun 462. maddesindeki düzenleme ile karısı, kızı veya alt 
soyundan bir kadını, zina yaparken ya da zina yapacağı şüphesiyle yakalayan kişinin yaralama 
ve öldürme eylemlerinde cezanın sekizde bire kadar indirileceği öngörülmekteydi. Anılan madde 
15.07.2003 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır. 

(765 s TCK Madde 462- Yukarda geçen iki fasılda beyan olunan fiiller, zinayı icra halinde 
veya gayrimeşru cinsi münasebette bulunduğu esnada meşhuden yakalanan veya zina yapmak veya 
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gayrimeşru cinsi münasebette bulunmak üzere yahut henüz zina yapmış veya gayrimeşru cinsi 
münasebette bulunmuş olduğunda zevahire göre şüphe edilmeyecek surette görünen bir koca veya 
karı yahut kız kardeş veya füruğdan biri yahut bunların müşterek faili veya her ikisi aleyhinde karı 
veya koca yahut usulden biri veya erkek veya kız kardeş tarafından işlenmiş olursa fiilin muayyen 
olan cezası sekizde bire indirilir ve ağır hapis cezası hapis cezasına tahvil olunur. 

Müebbet ağır hapis cezası yerine dört seneden sekiz seneye ve idam cezası yerine de beş 
seneden on seneye kadar hapis cezam, verilir.) (Mülga: 15.07.2003^4928/19 ma\) 

462. maddeye ilişkin Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün 1989-200 
4 yılları arasındaki istatistiksel bilgiler aşağıda sunulmuştur. 

Tablo: 1. Ceza Mahkemelerinde TCK'nun 462'nci Maddesi ile İlgili Davaların Karar Türleri 

TCK 462 

Çıkan Karar Türleri 

Dava 

Yıllar Sayısı Mahkumiyet Beraat Düşme Diğer 

1994 1 1 0 0 0 

1995 1 1 0 0 0 

19% 4 4 0 0 0 

1997 5 2 3 0 0 

1998 S 2 1 0 2 

1999 4 2 1 0 1 

2000 2 2 0 0 0 

2001 19 19 0 0 0 

Çıkan Karar Türündeki Sanık Sayıları 

Dava 

Yıllar Sayısı Mahkumiyet Beraat Düşme Diğer Toplam 

2002 1 0 0 13 1 14 

2003 0 0 0 0 0 0 

2004 0 0 0 0 0 0 

Not: karar türüne göre bilgi toplanılmasına 1994 yılından itibaren başlanmıştır. 
Karar türleri 2002 yılından itibaren sanıklar için toplanmaktadır. 

Diğer: yetkisizlik, görevsizlik, birleştirme.TCK 119 uyarınca ortadan kaldırma ve 
4616 sayılı kanuna göre davası ertelenerek çıkanları kapsamaktadır. 

Yine. 765 s. TCK'nun 453. maddesinde, veni doğan çocuğunu şerefini kurtarma amacıyla 
öldüren anneve ceza indirimi öngörülüyordu. Yeni TCK'nda böyle bir düzenlemeye ver veril
memiştir. 

(765 s. TCK Madde 453 Öldürme fiili, anası tarafından şerefini kurtarmak saikiyle yeni doğ
muş bulunan çocuğa karşı işlenmişse faile dört yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir.) 
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İntihara yönlendirme 

Madde 84- (1) Başkasını intihara azmettiren, teşvik eden, başkasının intihar kararını kuvvet
lendiren ya da başkasının intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) İntiharın gerçekleşmesi durumunda, kişi dört yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalan
dırılır. 

(3) Başkalarını intihara alenen teşvik eden kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. (Mülga ikinci cümle: 29/6/2005 - 5377/10 md.) 

(4) İşlediği fiilin anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan veya ortadan kal
dırılan kişileri intihara sevk edenlerle cebir veya tehdit kullanmak suretiyle kişileri intihara mecbur 
edenler, kasten öldürme suçundan sorumlu tutulurlar. 

Andan madde ile ahlaken tasvip edilmeyen bir tasarruf olan intihar veya intihara teşebbüs 
olgusu, bizatihi cezalandırılabilir bir davranış niteliği taşımaktadır. Buna karşılık, bir başkasını 
intihara azmettiren, teşvik eden, başkasının intihar kararını kuvvetlendiren ya da başkasının in
tiharına herhangi bir şekilde yardım eden kişinin bu fiilleri cezalandırılabilir niteliktedir. 

Kasten yaralama 

MADDE 86- (1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama 
yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Kasten yaralama suçunun; 

a) Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı, 

b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, 

c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, 

d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle... 

İşlenmesi halinde, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

TCK'nun 86. maddesinin birinci fıkrasında kasten yaralama suçu düzenlendikten sonra, ikinci 
fıkrasında bu suçun ağırlaşmış halleri öngörülmüştür. İkinci fıkranın (a) bendinde sayılan bu suçun 
"üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı" işlenmesi hali de bunlar arasında yer almaktadır. 

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçunu düzenleyen 87. madde ile taksirle yaralama 
suçunu düzenleyen 89. madde de bu fiillerin "gebe bir kadının çocuğunun vaktinden önce doğ
masına neden olması" (TCK 87/1-e, 89/1-f) hali ile "gebe bir kadının çocuğunun düşmesine 
neden olması" hali suçun ağırlaştırılmış halleri olarak düzenlenmiştir. Ancak, ilk halde ceza bir 
kat arttırılırken, sonucu daha ağır olan ikinci halde ceza iki kat arttırılmaktadır. 

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama 

MADDE 87- (1) Kasten yaralama fiili, mağdurun; 

a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına, 

b) Konuşmasında sürekli zorluğa, 

c) Yüzünde sabit ize, 

d) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma, 
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e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına, 

Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, bir kat artırılır. Ancak, verilecek 
ceza, birinci fıkraya giren hallerde üç yıldan, ikinci fıkraya giren hallerde beş yıldan az olamaz. 

(2) Kasten yaralama fiili, mağdurun; 

a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine, 

b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine, 

c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına, 

d) Yüzünün sürekli değişikliğine, 

e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine, 

Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, iki kat artırılır. Ancak, verilecek 
ceza, birinci fıkraya giren hallerde beş yıldan, ikinci fıkraya giren hallerde sekiz yıldan az 
olamaz. 

(3) Kasten yaralamanın vücutta kemik kırılmasına neden olması halinde, kırığın hayat fonk-
siyonlanndaki etkisine göre, bir yıldan altı yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

(4) Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse, yukarıdaki maddenin birinci fıkrasına 
giren hallerde sekiz yıldan on iki yıla kadar, ikinci fıkrasına giren hallerde ise on iki yıldan onaltı 
yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.) 

İşkence ve Eziyet 

TCK'nun 94. maddesinin birinci fıkrasında işkence suçu tanımlanmış, ikinci ve üçüncü fık
ralarında bu suçun ağırlaşmış halleri öngörülmüştür. İşkence suçunun çocuğa veya gebe kadına 
karşı işlenmesi (TCK m.94/2-a) bu haller arasında yer almakta olup, fiilin cinsel yönden taciz 
şeklinde gerçekleşmesi (TCK m.94/3) daha ağır cezayı gerektirmektedir. 

işkence 

MADDE 94. - (1) Bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yön
den acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak dav
ranışları gerçekleştiren kamu görevlisi hakkında üç yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına hük
molunur. 

(2) Suçun; 

a) Çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye 
ya da gebe kadına karşı, 

.. .İşlenmesi halinde, sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

(3) Fiilin cinsel yönden taciz şeklinde gerçekleşmesi halinde, on yıldan on beş yıla kadar 
hapis cezasına hükmolunur... 

İşkence fiilinin gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına (TCK 
m.95/l-e) veya çocuğunun düşmesine (TCK m.95/2-e) neden olması halleri, neticesi sebebiyle 
ağırlaşmış işkence suçu olarak kabul edilmiştir. Ancak verilecek ceza ilk halde yarı oranında art
tırılırken, ikinci halde bir kat arttırılmaktadır. 
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Neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence 

MADDE 95. - (1) İşkence fiilleri, mağdurun; 

a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına, 

b) Konuşmasında sürekli zorluğa, 

c) Yüzünde sabit ize, 

d) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma, 

e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına, 

Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, yarı oranında artırılır. 

(2) İşkence fiilleri, mağdurun; 

a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine, 

b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine, 

c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına, 

d) Yüzünün sürekli değişikliğine, 

e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine, 

Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, bir kat artırılır. 

(3) İşkence fiillerinin vücutta kemik kırılmasına neden olması halinde, kırığın hayat fonksiyon-
lanndaki etkisine göre sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

(4) İşkence sonucunda ölüm meydana gelmişse, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hük
molunur.) 

Eziyet 

MADDE 96. - (1) Bir kimsenin eziyet çekmesine yol açacak davranışları gerçekleştiren kişi 
hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

(2) Yukarıdaki fıkra kapsamına giren fiillerin; 

a) Çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye 
ya da gebe kadına karşı, 

b) Üstsoy veya altsoya, babalık veya analığa ya da eşe karşı, 

İşlenmesi halinde, kişi hakkında üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

Yasal düzenlemeden de anlaşılacağı üzere; "Eziyet" olarak, bir kişiye karşı insan onuruyla 
bağdaşmayan ve bedensel ve ruhsal yönden acı çekmesine aşağılanmasına yol açacak davranışlar
da bulunulması gerekir.Aslında bu fiiller de kasten yaralama, hakaret, tehdit, cinsel taciz niteliği 
taşıyabilirler. Ancak, bu fiiller, ani olarak değil, sistematik bir şekilde ve belli bir süreç içinde işlen
mektedirler. Bir süreç içinde süreklilik arz eder bir tarzda işlenen eziyetin özelliği, işkence gibi, 
kişinin psikolojisi ve ruh sağlığı üzerindeki tahrip edici etkilerinin olmasıdır. Bu etkilerin uzun bir 
süre ve hatta hayat boyu devam etmesi, eziyetin bu kapsamda işlenen fiillere nazaran daha ağır ceza 
yaptırımı altına alınmasını gerektirmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasında eziyet suçunun nitelikli unsurları belirlenerek, suçun, çocuğa, 
beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da gebe 
kadına, üstsoy veya altsoya, babalık veya analığa ya da eşe karşı işlenmesi halinde ceza ağırlaş
tırılmadadır. 
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TCK'nun 99. maddesi, "Çocuk Düşürtme" suçunu düzenlemiştir. 
Çocuk düşürme ve düşürtme suçlan açısından 2827 sayılı Nüfus planlaması Hakkında Kanun

da yer alan hükümler göz önünde bulundurulmak suretiyle bir düzenleme yapılmıştır. 

TCK'nun 99. maddesinin birinci fıkrasında, nzası olmaksızın bir kadının çocuğunu düşürtme 
suçu düzenlenirken, ikinci fıkrasında, tıbbî zorunluluk bulunmadığı halde kadının rızasıyla, çocuk 
düşürtme halinde gebeliğin on haftayı aşmamış bulunması koşulu ile fiil suç oluşturmayacaktır. 
Üçüncü ve dördüncü fıkralarında bu fiilin kadının beden veya ruh sağlığı bakımından bir zarara uğ
raması veya kadının ölümüne neden olması halleri suçun ağırlaşmış halleri olarak öngörülmektedir. 
Beşinci fıkrada, rızaya dayalı olsa bile, gebelik süresi on haftayı doldurmamış olan kadının 
çocuğunun yetkili olmayan bir kişi tarafından düşürtülmesi suç olarak tanımlanmıştır. Ayrıca, 1. ve 
2. fıkralarda tanımlanan suçların mesleki olarak yetkisiz kişiler tarafından işlenmesi, cezanın artırıl
ma nedenini oluşturmaktadır. Altıncı fıkraya göre, kadının mağduru olduğu bir suç sonucu gebe kal
ması halinde, süre yirmi haftadan fazla olmamak ve kadının nzası olmak koşuluyla, gebeliği sona 
erdirene ceza verilmez. Ancak, bunun için, gebeliğin uzman hekimler tarafından hastane ortamında 
sona erdirilmesi gerekir. 

Çocuk düşürme 
MADDE 100. - (1) Gebelik süresi on haftadan fazla olan kadının çocuğunu isteyerek düşür

mesi halinde, bir yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur. 

Kısırlaştırma; TCK'nun 101. maddesinin birinci fıkrasında bir erkek veya kadının rızası ol
maksızın kısırlaştırılması suç olarak düzenlenmektedir. İkinci fıkrada ise rızaya dayalı bile olsa 
kısırlaştırmanın yetkili olmayan kimse tarafından icrası, ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır. 

Cinsel saldırı 

MADDE 102. - (1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal eden kişi, 
mağdurun şikâyeti üzerine, iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle işlenmesi durumunda, yedi yıl
dan on iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin eşe karşı işlenmesi halinde, soruşturma 
ve kovuşturmanın yapılması mağdurun şikâyetine bağlıdır. 

(3) Suçun; 

a) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, 

b) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, 

c) Üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı, 

d) Silâhla veya birden fazla kişi tarafından birlikte, 

İşlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilen cezalar yarı oranında artınlır. 

(4) Suçun işlenmesi sırasında mağdurun direncinin kırılmasını sağlayacak ölçünün ötesinde 
cebir kullanılması durumunda kişi aynca kasten yaralama suçundan dolayı cezalandırılır. 

(5) Suçun sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması halinde, on yıldan az ol
mamak üzere hapis cezasına hükmolunur. 

(6) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü halinde, ağırlaştınlmış müebbet 
hapis cezasına hükmolunur. 
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TCK'nun 102. maddesinin ikinci fıkrasında cinsel saldırı fiilinin vücuda organ veya sair yaban
cı bir cisim sokulmak suretiyle işlenmesi, bu suçun ağırlaşmış hali olarak kabul edilmiş ve aynı 
düzenlemede önceki TCK'ndayer almayan bu fiilin eşe karşı işlenebileceği de hükme bağlanmış
tır. Ancak bu fiilin eşe karşı işlenmesi halinde, soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi mağdur 
esin şikâyetine tâbi tutulmuştur 

102. maddenin 3. fıkrasında, bu suçun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli unsurları tanımlan
mıştır 

önceki Türk Ceza Kanununda yer alan kaçırılan veya alıkonulan kız veya kadınla sanık 
veya hükümlünün evlenmesi halinde, fail hakkında kamu davası veya hüküm verilmişse cezanın 
cektirilmesinin ertelenmesine ilişkin düzenlemeye veni Kanunda ver verilmemiştir. 

Çocukların cinsel istismarı 

Madde 103.- (1) Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır. Cinsel istismar deyiminden; 

a) On beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve 
sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel dav
ranış, 

b) Diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene 
dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar, 

Anlaşılır. 

(2) Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi 
durumunda, sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

(3) (Değişik: 29/6/2005- 5377/12 md.) Cinsel istismarın üstsoy. ikinci veya üçüncü derecede 
kan hışmı, üvey baba, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, sağlık hizmeti veren veya koruma 
VÇ gözetim yükümlülüğü bulunan djğçr kişiler tarafından ya da hizmet ilişkisinin şağMlğl nüfuz 
kötüve kullanılmak suretiyle veva birden fazla kisi tarafından birlikte gerçekleştirilmesi hâlinde, 
yukarıdaki fıkralara göre yerilecek çezaym çranmda artmUr, 

(4) Cinsel istismarın, birinci fıkranın (a) bendindeki çocuklara karşı cebir veya tehdit kullan
mak suretiyle gerçekleştirilmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında ar
tırılır. 

(5) Cinsel istismar için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine 
neden olması halinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır. 

(6) Suçun sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması halinde, on beş yıldan 
az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. 

(7) Suçun mağdurun bitkisel hayata girmesine veya ölümüne neden olması durumunda, ağır
laştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur. 

103. madde metninde çocukların cinsel istismarı fiilleri suç olarak tanımlanmış; erişkin kişilere 
karşı işlenen fiiller açısından cinsel saldırı ifadesi kullanılmasına rağmen, çocuklar açısından cinsel 
istismar ifadesi kullanılmıştır. 

Maddenin 1. fıkrasında, cinsel istismar suçunun temel şekli açısından ceza yaptırımı, 2. fık
rasında bu suçun işleniş tarzı itibariyle nitelikli hali tanımlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1140) 



- 3 6 — 

103. maddenin üçüncü fıkrasına göre: cinsel istismarın çocukla aralarında belli akrabalık 
ilişkisi bulunan kişiler tarafından, çocuğun vasisi, eğiticisi, öğreticisi, bakıcısı, çocuğa sağlık hiz
meti veren, çocuğa karşı koruma ve gözetim yükümlülüğü altında bulunan diğer bir kişi tarafın
dan veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle gerçekleştirilmesi, daha 
ağır ceza ile cezalandırılmayı gerektirmektedir. 

4. fıkrada cezanın artırılmasını gerektiren nitelikli hal belirlenmiştir. 

6. ve 7. fıkralarda ise söz konusu suçun neticesi itibariyle ağırlaşmış halleri düzenlenmiştir. 

Reşit olmayanla cinsel ilişki 

Madde 104.- (1) Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, on beş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel iliş
kide bulunan kişi, şikâyet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Fail mağdurdan beş yaştan daha büyük ise, şikâyet koşulu aranmaksızın, cezası iki kat ar
tırılır. 

104. madde ile reşit olmayan kişiyle cinsel ilişkide bulunmak, bağımsız bir suç olarak tanım
lanmıştır. 

Cinsel taciz 

Madde 105.- (1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikâyeti 
üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına hükmolunur. 

(2) (Değişik: 29/6/2005 - 5377/13 md.) Bu fiiller; hiyerarşi, hizmet veya eğitim ve öğretim 
ilişkisinden ya da aile içi ilişkiden kaynaklanan nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ya da aynı iş
yerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan yararlanılarak işlendiği takdirde, yukarıdaki fıkraya göre 
verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesin
den ayrılmak zorunda kalmış ise, verilecek ceza bir yıldan az olamaz. 

105. maddede düzenlenen cinsel taciz, kişinin vücut dokunulmazlığının ihlali niteliği 
taşımayan cinsel davranışlarla gerçekleştirilebilir. Cinsel taciz, cinsel taciz yönden, ahlâk temiz
liğine aykırı olarak mağdurun rahatsız edilmesinden ibarettir. 

Cinsel taciz suçunu düzenleyen TCK'nun 105. maddesinin ikinci fıkrasında 0 1, fiilin iş yerinde 
hiyerarşi veya hizmet ilişkisinden kaynaklanan nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ya da aynı iş
yerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan yararlanılarak işlenmesi hali suçun ağırlaşmış hali olarak 
öngörülmüştür. Ayrıca fıkranın ikinci cümlesinde bu fiil nedeniyle mağdurun işini terk etmek 
zorunda kalmış olması halinde, verilecek cezanın bir yıldan az olamayacağı hükme bağlanmıştır. 

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma 

Madde 109.- (1) Bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hür
riyetinden yoksun bırakan kişiye, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. 

(3) Türk Ceza Kanununda, 29.06.2005 tarihli ve 5377 sayılı Kanunla yapılan ve ancak henüz 
yürürlüğe girmemiş olan değişiklikle bu maddenin ikinci fıkrası "Bu fiiller; hiyerarşi, hizmet 
veya eğitim ve öğretim ilişkisinden ya da aile içi ilişkiden kaynaklanan nüfuz kötüye 
kullanılmak suretiyle ya da aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan yararlanılarak 
işlendiği takdirde, yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil 
nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise, 
verilecek ceza bir yıldan az olamaz." 
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(2) Kişi, fiili işlemek için veya işlediği sırada cebir, tehdit veya hile kullanırsa, iki yıldan yedi 
yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

(3) Bu suçun; 

e) Üstsoy, altsoy veya eşe karşı, 

f) Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan 
kişiye karşı, 

İşlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza bir kat artırılır. 

(5) Suçun cinsel amaçla işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek cezalar yarı 
oranında artırılır... 

Görüldüğü üzere, TCK'nun 109. maddesinin üçüncü fıkrasında, bir kimseyi hukuka aykırı 
olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakma suçunun, üst-soy, alt
soy veya eşe ya da çocuğa karşı işlenmesi bu suçun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hali 
olarak düzenlenmiştir. Bu suçun cinsel amaçla işlenmesi, söz konusu suç açısından failin güt
tüğü amaç itibariyle ayrı bir nitelikli unsur oluşturmaktadır. Bu nitelikli unsurun gerçekleşmesi 
halinde verilecek cezanın ayrıca artırıma tâbi tutulması gerekmektedir. 

765 sayılı TCK'nın 434. maddesinde Kaçırma olaylarında, kaçırılan kadınla nikâh kıyılması 
halinde verilen cezanın ertelenmesi öngörülüyordu. Yeni TCK ile böyle bir hükme ver veril
memiştir. 

Ayırımcılık 

Madde 122.- (1) Kişiler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, özürlülük, siyasi düşünce, felsefi 
inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım yaparak; 

a) Bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya bir hizmetin icrasını veya hizmet
ten yararlanılmasını engelleyen veya kişinin işe alınmasını veya alınmamasını yukarıda sayılan 
hallerden birine bağlayan, 

b) Besin maddelerini vermeyen veya kamuya arz edilmiş bir hizmeti yapmayı reddeden, 

c) Kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleyen, 

Kimse hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir. 

AB düzenlemelerinde çok önemli bir yer tutan "ayrımcılıkla mücadele ", Anayasa'nın 10. mad
desi dikkate alınarak, yeni TCK'nın 122 nci maddesiyle "Kişiler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, 
siyasî düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım yaparak bazı kişilerin 
hukukun sağladığı olanaklardan yoksun hale getirilmelerini cezalandırmaktadır. Bu düzenleme 
ile ayrımcılık suçu açıkça Türk Ceza Mevzuatına dahil edilmiştir.(4) 

(4) Türk Ceza Kanununun 3. maddesinde, Ceza Kanununun uygulanmasında kişiler arasında ırk, 
dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, siyasal veya diğer fikir yahut düşünceleri, felsefî inanç, 
millî veya sosyal köken, doğum, ekonomik ve diğer toplumsal konumları yönünden ayrım 
yapılamayacağı ve hiçbir kimseye ayrıcalık tanınamayacağı öngörülmüştür. 
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Hakaret 

Madde 125.- (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir 
fiil veya olgu isnat eden (...) (1) veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına sal
dıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabın
da hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilaf ederek işlenmesi gerekir... 

Madde metninde hakaret suçu tanımlanmıştır. Hakaret fiilinin cezalandırılmasıyla korunan 
hukuki değer, kişilerin şeref, haysiyet ve namusu, toplum itibarı, diğer fertler nezdindeki saygın
lığıdır. 

Müstehcenlik 

Madde 226.- (1) a) Bir çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri veren ya 
da bunların içeriğini gösteren, okuyan, okutan veya dinleten, 

b) Bunların içeriklerini çocukların girebileceği veya görebileceği yerlerde ya da alenen gös
teren, görülebilecek şekilde sergileyen, okuyan, okutan, söyleyen, söyleten,... 

Kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır... 

(3) Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukları kullanan kişi, 
beş yıldan on yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.. . 

(4) Şiddet kullanılarak, hayvanlarla, ölmüş insan bedeni üzerinde veya doğal olmayan yoldan 
yapılan cinsel davranışlara ilişkin yazı, ses veya görüntüleri içeren ürünleri üreten, ülkeye sokan, 
satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, başkalarının kullanımına sunan veya bulunduran kişi, 
bir yıldan dört yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır... 

(7) Bu madde hükümleri, bilimsel eserlerle; üçüncü fıkra hariç olmak ve çocuklara ulaşması 
engellenmek koşuluyla, sanatsal ve edebi değeri olan eserler hakkında uygulanmaz. 

Görüldüğü üzere, madde metninde, müstehcenlik ve çocukların bu tür zararlı yayınlara kar
şı korunmasına ilişkin hükümler düzenlenmiştir. 

Fuhuş 

Madde 227.- (1) Çocuğu fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran, bu maksatla tedarik 
eden veya barındıran ya da çocuğun fuhşuna aracılık eden kişi, dört yıldan on yıla kadar hapis ve 
beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu suçun işlenişine yönelik hazırlık hareket
leri de tamamlanmış suç gibi cezalandırılır. 

(2) Bir kimseyi fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran ya da fuhuş için aracılık eden 
veya yer temin eden kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adlî para cezası ile 
cezalandırılır. Fuhşa sürüklenen kişinin kazancından yararlanılarak kısmen veya tamamen geçimin 
sağlanması, fuhşa teşvik sayılır. 

(3) Fuhuş amacıyla ülkeye insan sokan veya insanların ülke dışına çıkmasını sağlayan kişi 
hakkında yukarıdaki fıkralara göre cezaya hükmolunur. 

(4) Cebir veya tehdit kullanarak, hile ile ya da çaresizliğinden yararlanarak bir kimseyi fuhşa 
sevk eden veya fuhuş yapmasını sağlayan kişi hakkında yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza 
yarısından iki katına kadar artırılır. 

(5) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçların eş, üstsoy, kayın üstsoy, kardeş, evlat edinen, 
vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından 
ya da kamu görevi veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi 
halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır... 
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(8) Fuhşa sürüklenen kişi, tedavi veya terapiye tâbi tutulur. 
TCK'nun "fuhuş" başlığım taşıyan Genel ahlâka karşı işlenen suçlar arasında yer alan 227. 

maddesinde, kişilerin ve özellikle çocukların fuhşa teşviki, fuhşa sürüklenmesi fiillerinin hangi 
koşullarda suç oluşturduğu hususlarında düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler yapılırken. 
Türkiye 'nin fuhuşla mücadele ile ilgili olarak uluslararası sözleşmelerden doğan yükümlülük
leri göz önünde bulundurulmuştur. 

Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama 
Madde 228.- (1) Kumar oynanması için yer ve imkân sağlayan kişi, bir yıla kadar hapis ve ad

lî para cezası ile cezalandırılır. 
(2) Çocukların kumar oynaması için yer ve imkân sağlanması halinde, verilecek ceza bir katı 

oranında artırılır... 
Görüldüğü üzere, Maddenin ikinci fıkrasında, çocukların kumar oynaması için yer veya başka 

surette imkân sağlanması, bu suçun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hali olarak tanımlanmıştır. 
Dilencilik 
Madde 229.- (1) Çocukları, beden veya ruh bakımından kendini idare edemeyecek durumda 

bulunan kimseleri dilencilikte araç olarak kullanan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. 

(2) Bu suçun üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımları ya da eş tarafından işlenmesi 
halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır... 

Çocukları, fiziksel veya zihinsel engellileri dilencilikte araç olarak kullanmak suretiyle baş
kalarının diğerkamlık ve acıma duyguları istismar edilmekle ve haksız kazançlar elde edebilmek
tedirler. Bu durumun kişilerdeki kimsesizlere, yoksullara yardım etme yönündeki hasletlerin zayıf
lamasına yol açtığı, bilinen bir gerçektir. Bu düşüncelerle, çocukların, fiziksel ve zihinsel engel
lilerin dilencilikte araç olarak kullanılması, suç olarak tanımlanmıştır. 

Kötü muamele 
Madde 232.- (1) Aynı konutta birlikte yaşadığı kişilerden birine karşı kötü muamelede bulunan 

kimse, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) İdaresi altında bulunan veya büyütmek, okutmak, bakmak, muhafaza etmek veya bir mes
lek veya sanat öğretmekle yükümlü olduğu kişi üzerinde, sahibi bulunduğu terbiye hakkından 
doğan disiplin yetkisini kötüye kullanan kişiye, bir yıla kadar hapis cezası verilir. 

Aile düzenine karşı suçlar arasında yer alan TCK'nun 232. maddesinde, aynı konutta bir
likte yaşayan kişilerden birine karşı kötü muamele fiilini işleyen kişi cezalandırılmak suretiyle, 
aile içi şiddet suç olarak yeniden düzenlenmektedir. 

Maddenin ikinci fıkrasında faille mağdur arasında belirli ilişkiden kaynaklanan disiplin yet
kisinin kötüye kullanılması ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır. 

232. maddenin 675 s. TCK'ndaki karşılığı olan 477 maddesine ilişkin Adalet Bakanlığı Ad
li Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün 1989-2004 yılları arasındaki istatistiksel bilgiler 
aşağıda sunulmuştur. (5237 sayılı TCK 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe girdiğinden 232. mad
deye ilişkin istatistik henüz bulunmadığından, 765 s. TCK'nun 477.md. 'ne dair istatistiksel veri 
sunulmaktadır.) 
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Açılan 

Dava Sanık Sayısı 

Yıllar Sayısı Erkek Kadın Toplam 

1989 101 103 13 116 

1990 142 164 15 179 

1991 140 186 7 193 

1992 125 164 13 177 

1993 85 116 9 125 

Açılan Sanık Sayısı 

Dava 11-14 Yas 15-17 Yas 18+ Yaş Toplam 

Yıllar Sayısı Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Toplam 

1994 94 2 0 2 0 107 9 111 9 120 

1995 67 0 0 0 0 69 2 69 2 71 

1996 76 0 0 0 0 87 8 87 8 95 

1997 83 0 0 0 0 102 7 102 7 109 

1998 90 0 0 0 0 114 8 114 8 122 

1999 116 0 0 0 1 127 13 127 14 141 

2000 140 0 0 3 0 203 6 206 6 212 

2001 292 2 0 2 0 318 29 322 29 351 

2002 173 1 0 0 0 204 14 205 14 219 

2003 228 2 0 0 1 232 30 234 31 265 

2004 274 0 0 2 0 317 49 319 49 368 

Tablo: 3. Ceza Mahkemelerinde Tck'nın 477'nci Maddesi ile İlgili Çıkan Davaların Karar Türleri 

Çıkan Karar Türleri 

Dava Mahkumiyet Beraat Düşme Diğer 

Yıllar Sayısı 

1994 62 10 24 7 21 

1995 76 21 33 14 8 

1996 57 19 20 8 10 

1997 52 16 18 4 14 

1998 151 61 60 14 16 

1999 109 28 50 18 13 

2000 88 31 27 21 9 

2001 169 59 69 17 24 
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Çıkan Karar Türündeki Sanık Sayıları 

Dava 

Yıllar Sayısı Mahkumiyet Beraat Düşme Diğer Toplam 

2002 140 45 64 10 46 165 

2003 156 50 112 18 16 196 

2004 238 83 127 32 32 274 

Not: Karar türüne göre bilgi toplanmasına 1994 yılından itibaren başlanmıştır. 

Karar türleri 2002 yılından itibaren sanıklar için toplanmaktadır. 

Diğer: Yetkisizlik, görevsizlik, birleştirme. TCK'nun 119 uncu maddesi uyarınca ortadan kal
dırma ve 4616 Sayılı Kanuna göre davası ertelenerek çıkanları kapsamaktadır. 

Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali 

Madde 233- (1) Aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine 
getirmeyen kişi, şikâyet üzerine, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Hamile olduğunu bildiği eşini veya sürekli birlikte yaşadığı ve kendisinden gebe kalmış 
bulunduğunu bildiği evli olmayan bir kadını çaresiz durumda terk eden kimseye, üç aydan bir yıla 
kadar hapis cezası verilir. 

(3) Velayet hakları kaldırılmış olsa da, itiyadi sarhoşluk, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin 
kullanılması ya da onur kırıcı tavır ve hareketlerin sonucu maddi ve manevî özen noksanlığı 
nedeniyle çocuklarının ahlâk, güvenlik ve sağlığını ağır şekilde tehlikeye sokan ana veya baba, üç 
aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Yine aile düzenine karşı suçlar arasında yer alan TCK'nun 233. maddesinin birinci fıkrasın
da, aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünün yerine getiril
memesi, suç olarak tanımlanmıştır. Bu suçun oluşması için terk olgusunun oluşmaması 
gerekir.Aksi takdirde terk suçu oluşur. 

İkinci fıkrasında ise, evli olsun veya olmasın gebe olan eşini veya sürekli birlikte yaşadığı ve 
kendinden gebe kalmış evli olmayan bir kadını çaresiz durumda terk eden yani ona her türlü 
yardımı yapmaksızın ortada bırakan kişi cezalandırılmaktadır. 

Üçüncü fıkra ile doktrinde manevî terk olarak tanımlanan ailenin terki suçu düzenlenmiştir. 
Suç, itiyadi sarhoşluk,uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ya da onur kırıcı yaşayış tarzı 
nedeni ile özen noksanı veya kusurundan dolayı çocukların ahlâk, güvenlik ve sağlıklarının ağır 
şekilde tehlikeyle karşı karşıya kalmasına neden olmaktadır. 

Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçuna ilişkin düzenleme yeni TCK ile 

ceza mevzuatımıza girmiştir. 

Genital muayene 

Madde 287- (1) Yetkili hâkim ve savcı kararı olmaksızın, kişiyi genital muayeneye gönderen 
veya bu muayeneyi yapan fail hakkında üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 
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(2) Bulaşıcı hastalıklar dolayısıyla kamu sağlığını korumak amacıyla kanun ve tüzüklerde ön
görülen hükümlere uygun olarak yapılan muayeneler açısından yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz. 

TCK'nun 287. maddesinin birinci fıkrasında, yetkili hâkim ve savcı kararı olmaksızın bir 
kişinin genital muayeneye gönderilmesi veya bu muayenenin yapılması, bağımsız bir suç olarak 
düzenlenmiştir. 

B.2.2. 5271 Sayılı CEZA MUHAKEMESİ KANUNU(5> 

5271 sayılı CMK'nun 52. maddesinde "tanıkların dinlenmesi" hükmü düzenlenmiştir.Mad-
denin 3. fıkrasında, tanıkların dinlenmesi sırasındaki görüntü veya seslerin kayda alınabileceği 
hususu düzenlenmiş olup, 3. fıkranın (a) bendinde "mağdur çocukların " tanıklığında görüntü ve 
ses kaydının zorunlu olduğu hususu hüküm altına alınmıştır. Söyle ki; 

Tanıkların dinlenmesi 

Madde 52 - (1) Her tanık, ayrı ayrı ve sonraki tanıklar yanında bulunmaksızın dinlenir. 

(2) Tanıklar, kovuşturma evresine kadar ancak gecikmesinde sakınca bulunan veya kimliğin 
belirlenmesine ilişkin hâllerde birbirleri ile ve şüpheli ile yüzleştirilebilirler. 

(3) Tanıkların dinlenmesi sırasındaki görüntü veya sesler kayda alınabilir. Ancak; 

a) Mağdur çocukların, 

b) Duruşmaya getirilmesi mümkün olmayan ve tanıklığı maddî gerçeğin ortaya çıkarılması 
açısından zorunlu olan kişilerin, 

Tanıklığında bu kayıt zorunludur.0 

(4) Üçüncü fıkra hükmünün uygulanması suretiyle elde edilen ses ve görüntü kayıtları, sadece 
ceza muhakemesinde kullanılır. 

Şüpheli, sanık, mağdur ve diğer kişilerin beden muayenesi, vücudundan örnek alınması, 
moleküler genetik incelemeler konusu 5271 s. CMK'nun 75-81. maddelerinde düzenlenmiştir; 

Şüpheli veya sanığın beden muayenesi ve vücudundan örnek alınması 

MADDE 75 . - (Değişik: 25.05.2005 - 5353/2 md.) 

(1) Bir suça ilişkin delil elde etmek için şüpheli veya sanık üzerinde iç beden muayenesi 
yapılabilmesine ya da vücuttan kan veya benzeri biyolojik örneklerle saç, tükürük, tırnak gibi ör
nekler alınabilmesine; Cumhuriyet savcısı veya mağdurun istemiyle ya da re'sen hâkim veya 
mahkeme, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısı tarafından karar 
verilebilir. Cumhuriyet savcısının kararı, yirmidört saat içinde hâkim veya mahkemenin onayına 
sunulur. Hâkim veya mahkeme, yirmidört saat içinde kararını verir. Onaylanmayan kararlar hüküm
süz kalır ve elde edilen deliller kullanılamaz. 

(2) İç beden muayenesi yapılabilmesi veya vücuttan kan veya benzeri biyolojik örnekler 
alınabilmesi için müdahalenin, kişinin sağlığına zarar verme tehlikesinin bulunmaması gerekir. 

(3) İç beden muayenesi veya vücuttan kan veya benzeri biyolojik örnekler alınması, ancak 
tabip veya sağlık mesleği mensubu diğer bir kişi tarafından yapılabilir. 

(5) 17 Aralık 2004 tarih ve 25673 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. 
(*) 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 12. 

maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, bu fıkranın (a) ve (b) bentleri, 1 Temmuz 2006 tarihinde 
yürürlüğe girecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1140) 



- 4 3 -

(4) Cinsel organlar veya anüs bölgesinde yapılan muayene de iç beden muayenesi sayılır. 

(5) Üst sınırı iki yıldan daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda, kişi üzerinde iç beden 
muayenesi yapılamaz; kişiden kan veya benzeri biyolojik örneklerle saç, tükürük, tırnak gibi örnek
ler alınamaz. 

(6) Bu madde gereğince alınacak hâkim veya mahkeme kararlarına itiraz edilebilir. 

(7) Özel kanunlardaki alkol muayenesine ve kan örneği alınmasına ilişkin hükümler saklıdır. 

Diğer kişilerin beden muayenesi ve vücuttan örnek alınması 

MADDE 76 . - (Değişik: 25.05.2005 - 5353/3 md.) 

(1) Bir suça ilişkin delil elde etmek amacıyla, mağdurun vücudu üzerinde dış veya iç beden 
muayenesi yapılabilmesine veya vücudundan kan veya benzeri biyolojik örneklerle saç, tükürük, 
tırnak gibi örnekler alınabilmesine; sağlığını tehlikeye düşürmemek ve cerrahî bir müdahalede 
bulunmamak koşuluyla; Cumhuriyet savcısının istemiyle ya da re'sen hâkim veya mahkeme, 
gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısı tarafından karar verilebilir. Cum
huriyet savcısının kararı, yirmidört saat içinde hâkim veya mahkemenin onayına sunulur. Hâkim 
veya mahkeme, yirmidört saat içinde kararını verir. Onaylanmayan kararlar hükümsüz kalır ve el
de edilen deliller kullanılamaz. 

(2) Mağdurun rızasının varlığı halinde, bu işlemlerin yapılabilmesi için birinci fıkra hükmüne 
göre karar alınmasına gerek yoktur... 

CMK'nun "Kadının muayenesi" başlıklı 77. maddesinde, kadının muayenesinin istemi halin
de ve olanaklar elverdiğinde bir kadın hekim tarafından yapılacağı düzenlenmektedir. 

Moleküler genetik incelemeler 

MADDE 78 . - (1) 75 ve 76 ncı maddelerde öngörülen işlemlerle elde edilen örnekler üzerin
de, soybağının veya elde edilen bulgunun şüpheli veya sanığa ya da mağdura ait olup olmadığının 
tespiti için zorunlu olması hâlinde moleküler genetik incelemeler yapılabilir. Alman örnekler 
üzerinde bu amaçlar dışında tespitler yapılmasına yönelik incelemeler yasaktır... 

Hâkimin kararı ve inceleme yapılması 

MADDE 79 . - (1) 78 inci madde uyarınca moleküler genetik incelemeler yapılmasına sadece 
hâkim karar verebilir... 

Genetik inceleme sonuçlarının gizliliği 

MADDE 80 . - (Değişik: 25.05.2005 - 5353/4 md.) 

(1) 75, 76 ve 78 inci madde hükümlerine göre alınan örnekler üzerinde yapılan inceleme 
sonuçları, kişisel veri niteliğinde olup, başka bir amaçla kullanılamaz; dosya içeriğini öğrenme yet
kisine sahip bulunan kişiler tarafından bir başkasına verilemez. 

(2) Bu bilgiler, kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz süresinin dolması, itirazın reddi, 
beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilip kesinleşmesi hâllerinde Cumhuriyet sav
cısının huzurunda derhâl yok edilir ve bu husus dosyasında muhafaza edilmek üzere tutanağa 
geçirilir. 

Tutuklama 
Tutuklama nedenleri 
Madde 100— (1) Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve bir tutuklama 

nedeninin bulunması halinde, şüpheli veya sanık hakkında tutuklama kararı verilebilir. İşin önemi, 
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verilmesi beklenen ceza veya güvenlik tedbiri ile ölçülü olmaması halinde, tutuklama kararı 
verilemez. 

(2) Aşağıdaki hallerde bir tutuklama nedeni var sayılabilir: 

a) Şüpheli veya sanığın kaçması, saklanması veya kaçacağı şüphesini uyandıran somut olgular 
varsa. 

b) Şüpheli veya sanığın davranışları; 

1. Delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme, 

2. Tanık, mağdur veya başkaları üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunma, 

Hususlarında kuvvetli şüphe oluşturuyorsa. 

(3) Aşağıdaki suçların işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı halinde, 
tutuklama nedeni var sayılabilir: 

a) 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan; 
1. Soykırım ve insanlığa karşı suçlar (madde 76, 77, 78), 
2. Kasten öldürme (madde 81, 82, 83), 
3. İşkence (madde 94, 95) 
4. Cinsel saldırı (birinci fıkra hariç, madde 102), 
5. Çocukların cinsel istismarı (madde 103), 

100. maddesinin 3. fıkrasında sayılan suçlar, tutuklama nedenlerinin var olduğu kabul 
edilen hallerdir. Bazı suçların işlendiği yolunda kuvvetli şüphelerin bulunması halinde, otomatik 
olarak tutuklama nedenlerinin de var olduğu kabul edilmiştir. Yani işlenen suç. 3. fıkrada sayılan 
suçlardan biri ise, şüphelinin kaçacağı, saklanacağı, delilleri gizleyeceği, değiştireceği, tanıklara 
ya da mağdurlara baskı yapacağı, bir başka anlatımla. 2. fıkrada belirtilen durumların mevcut 
olacağı varsayılmaktadır. 

Madde 109 - Adlî Kontrol 

(1) 100 üncü maddede belirtilen tutuklama sebeplerinin varlığı halinde, üst sınırı üç yıl veya 
daha az hapis cezasını gerektiren bir suç sebebiyle yürütülen soruşturmada, şüphelinin tutuklan
ması yerine adli kontrol altına alınmasına karar verilebilir... 

(3) Adlî kontrol, şüphelinin aşağıda gösterilen bir veya birden fazla yükümlülüğe tâbi tutul
masını içerir:... 

i) Aile yükümlülüklerini yerine getireceğine ve adli kararlar gereğince ödemeye mahkum 
edildiği nafakayı düzenli olarak ödeyeceğine dair güvence vermek... 

CMK'nun 109. maddesinin birinci fıkrasında, 100. maddede belirtilen tutuklama sebeplerinin 
varlığı halinde, üst sının üç yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren bir suç sebebiyle yürütülen 
soruşturmada, şüphelinin tutuklanması yerine adlî kontrol altına alınmasına karar verilebileceği 
hükme bağlanmıştır. 

Adlî kontrolün nelerden ibaret olduğunu belirtilen üçüncü fıkrasının (i) bendinde "aile yüküm
lülüklerinin yerine getirileceğine ve adlî kararlar gereğince ödemeye mahkûm edildiği nafakayı 
düzenli olarak ödeyeceğine dair güvence vermeye karar verilebileceği" hükme bağlanmaktadır. 
Şüpheli veya sanığın, aynı zamanda aile yükümlülükleri bulunmaktaysa, bu yükümlülüklerin 
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yerine getirilmesinin de güvence altına alınması gerekecektir. Bunun sağlanması amacıyla da 
parasal güvence tesis edilebilir. 

Madde 112 - Tedbirlere Uymama 

Adlî kontrol hükümlerini isteyerek yerine getirmeyen şüpheli veya sanık hakkında, hük-
medilebilecek hapis cezasının süresi ne olursa olsun, yetkili yargı mercii hemen tutuklama kararı 
verebilir. 

Madde, adlî kontrol kapsamında hükmedilmiş yükümlülüklere uymayan şüpheli veya sanık 
hakkında uygulanacak yaptırımları göstermektedir. Böyle bir halde yetkili mercii, yükümlülüğü ih
lal eden hakkında derhal tutukluluk müzekkeresi kesebilecek ve hükmedilebilecek hürriyeti bağ
layıcı cezanın süresi göz önüne alınmayacaktır. 

Tutuklamanın yasak olduğu hallerde dahi adli kontrol yükümlülüğünü ihlal edenler tutuk
lanabileceklerdir. 

Madde 114 - Önceden Ödetme 

(1) Hâkim, mahkeme veya Cumhuriyet savcısı, şüpheli veya sanığın rızasıyla güvencenin 
mağdurun haklarını karşılayan veya nafaka borcuna ilişkin bulunan kısımlarının, istedikleri takdir
de, mağdura veya nafaka alacaklılarına verilmesini emredebilir. 

(2) Soruşturma ve kovuşturmanın konusunu oluşturan olaylar nedeniyle, mağdur veya nafaka 
alacaklısı lehinde bir yargı karan verilmiş ise, şüpheli veya sanığın nzası olmasa da ödemenin 
yapılması emredilebilir. 

Hâkim veya mahkeme ya da Cumhuriyet savcısı henüz hüküm verilmeden, güvencenin mağ
durun haklarını güvence altına alan veya nafaka borcuna ilişkin olan kısmının, mağdura veya nafaka 
alacaklısına verilmesini emredebilecektir. 

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi 

İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması 

Madde 135-(1) (Değişik birinci cümle: 25/5/2005 - 5353/17 md.) Bir suç dolayısıyla yapılan 
soruşturma ve kovuşturmada, suç işlendiğine ilişkin kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka 
suretle delil elde edilmesi imkânının bulunmaması durumunda, hâkim veya gecikmesinde sakınca 
bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının kararıyla şüpheli veya sanığın telekomünikasyon yoluyla 
iletişimi tespit edilebilir, dinlenebilir, kayda alınabilir ve sinyal bilgileri değerlendirilebilir... 

(6) Bu madde kapsamında dinleme, kayda alma ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine iliş
kin hükümler ancak aşağıda sayılan suçlarla ilgili olarak uygulanabilir: 

a) Türk Ceza Kanununda yer alan; 

1. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (madde 79, 80), 

2. Kasten öldürme (madde 81, 82, 83), 

3. İşkence (madde 94, 95), 

4. Cinsel saldırı (birinci fıkra hariç, madde 102), 

5. Çocukların cinsel istismarı (madde 103), 

Mağdur ile şikâyetçinin hakları 

Madde 234 - (1) Mağdur ile şikâyetçinin hakları şunlardır: 
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a) Soruşturma evresinde; 
1. Delillerin toplanmasını isteme, 

2. Soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla Cumhuriyet savcısından belge ör
neği isteme, 

3. Vekili yoksa, baro tarafından kendisine bir avukat görevlendirilmesini isteme, 
4. 153 üncü maddeye uygun olmak koşuluyla vekili aracılığı ile soruşturma belgelerini ve el-

konulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceletme, 

5. Cumhuriyet savcısının, kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararına kanunda yazılı usule 
göre itiraz hakkını kullanma. 

b) Kovuşturma evresinde; 
1. Duruşmadan haberdar edilme, 

2. Kamu davasına katılma, 

3. Tutanak ve belgelerden vekili aracılığı ile örnek isteme, 

4. Tanıkların davetini isteme, 

5. Vekili yoksa, baro tarafından kendisine avukat atanmasını isteme, 
6. Davaya katılmış olma koşuluyla davayı sonuçlandıran kararlara karşı kanun yollarına baş

vurma. 

(2) Mağdur, on sekiz yaşını doldurmamış, sağır veya dilsiz ya da meramını ifade edemeyecek 
derecede malûl olur ve bir vekili de bulunmazsa, istemi aranmaksızın bir vekil görevlendirilir. 

(3) Bu haklar, suçun mağdurları ile şikâyetçiye anlatılıp açıklanır ve bu husus tutanağa yazılır. 

Maddede, şikâyetçi ve mağdura tanınan haklar açıkça belirtilmiştir. Örneğin, mağdur ile 
şikâyetçi, vekili yoksa, baro tarafından kendisine bir avukat görevlendirilmesini isteyebilecektir. 
İkinci fıkraya göre, mağdur, on sekiz yaşını doldurmamış, sağır veya dilsiz ya da meramını ifade 
edemeyecek derecede malûl olur ve bir vekili de bulunmazsa, istemi aranmaksızın bir vekil görev
lendirilir. 

Mağdur ile şikâyetçinin dinlenmesi 
Madde 236 - (1) Mağdurun tanık olarak dinlenmesi halinde, yemin hariç, tanıklığa ilişkin 

hükümler uygulanır. 

(2) İslenen sucun etkisiyle psikolojisi bozulmuş çocuk veva mağdur, bu suça ilişkin soruş
turma veya kovuşturmada tanık olarak bir defa dinlenebilir. Maddî gerçeğin ortaya çıkarılması 
açısından zorunluluk arz eden haller saklıdır. 

(3) Mağdur çocukların veya işlenen suçun etkisiyle psikolojisi bozulmuş olan diğer mağ
durun tanık olarak dinlenmesi sırasında psikoloji, psikiyatri, tıp veya eğitim alanında uzman bir 
kişi bulundurulur. Bunlar hakkında bilirkişilere ilişkin hükümler uygulanır. 

Madde ile işlenmiş suç nedeniyle psikolojisi bozulmuş olan çocuk ve mağdurlar için özel 
hükümler sevk edilmiş bulunmaktadır. Buna göre: 

a. Bu suca ilişkin soruşturma ve kovuşturmada, tanık olarak bir defa dinlenebilirler ancak 
maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacından hareketle bu kurala istisna getirilmiştir. 

b. Mağdur çocukların veva islenen sucun etkisiyle psikolojisi bozulmuş diğer mağdurların 
tanık olarak dinlenmesi sırasında maddede savılan nitelikte uzman bir kişi bulundurulur. 
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Kamu davasına katılma 

Madde 237- (1) Mağdur, suçtan zarar gören gerçek ve tüzel kişiler ile malen sorumlu olan
lar, ilk derece mahkemesindeki kovuşturma evresinin her aşamasında hüküm verilinceye kadar 
şikâyetçi olduklarını bildirerek kamu davasına katılabilirler... 

Kanunumuz -örneğin Alman Kanunu belli suçlarda katılmayı uygun görürken- ileri 
giderek, suç bakımından bir sınırlama yapmamış, katılma hakkını suçtan zarar gören tarafa, 
mağdur ve malen sorumlu olanlara tanımıştır.. 

Katılanın hakları 

Madde 239 - (1) Mağdur veya suçtan zarar gören, davaya katıldığında, mahkemeden is
temesi halinde baro tarafından bir avukat görevlendirilir. 

(2) Mağdur veya suçtan zarar görenin çocuk, sağır ve dilsiz veya kendisini savunamayacak 
derecede akıl hastası olması halinde avukat görevlendirilmesi için istem aranmaz. 

Kanunun dayandığı temel ilkelerden birisi de mağdurun korunmasıdır. Bu madde; anılan il
kenin hayata geçirilmesini ifade eden önemli bir hüküm getirmekte; mağdura tanınan haklar çer
çevesinde, maddi ve hukuki durumu elverişli olmayan katılanlara, istemleri halinde baro tarafından 
avukat görevlendirilmesini öngörmektedir. Eğer katılan on sekiz yaşını henüz doldurmamış ya da 
sağır veya dilsiz veya kendini savunamayacak derecede malul ve avukatı da yoksa, avukat görev
lendirilmesi için istem aranmaz, bu husus re'sen yerine getirilir. Türk hukukunda insan hakları 
alanında önemli bir anlayış değişikliğini ortaya koyan bu modern hüküm, suç ile mağdur 
duruma düşürülen kimselerin bir de yargılamada mağdur olmalarının önüne geçecek bir tedbir 
oluşturması bakımından önem taşımaktadır. 

B. 2.3. 4857 Sayılı İŞ KANUNU 

Türk İş Kanununda son yıllara kadar ayrımcılık konusunda genel ve özel bir hüküm bulun
mamaktaydı. Ağustos 2002 de çıkarılan 4773 sayılı yasayla kısmen değişiklikler yapılmıştır. Bu 
değişikliklerle ilk kez iş güvencesi benimsenmiştir. 4857 sayılı yeni İş Kanunu 10 Haziran 2003 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Kanunun yukarıda anılan "eşit davranma ilkesi" başlıklı 5. maddesi uyarınca; "İş ilişkisinde 
dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce felsefi inanç, din ve mezhep gibi sebeplere dayalı ayrım 
yapılamaz". Söz konusu maddede ayrıca, işverenin esaslı sebepler olmadıkça tam-kısmi süreli 
çalışan işçi ile belirli-belirsiz süreli çalışan işçiye farklı işlem yapamayacağı, biyolojik veya işin 
niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, cinsiyet veya gebelik nedeniyle iş sözleşmesinin 
yapılması, uygulanması ve sona ermesinde doğrudan veya dolaylı ayrımcılık yapılamayacağı, eşit 
işte cinsiyete dayalı farklı ücret kararlaştınlamayacağı, yine "işçinin cinsiyeti nedeniyle koruyucu 
hükümlerin uygulanmasının ayrımcılık sebebi olamayacağı" hususlannda hüküm getirilmiş, iş 
ilişkisinde veya sona ermesinde bu hükümlere aykırı davranıldığında uygulanacak maddi yaptırım
lar ile ispat külfeti düzenlenmiştir. 

- 4857 sayılı yeni İş Kanununun "Feshin geçerli sebebe dayandırılması" başlıklı 18. mad
desinde de, otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin söz
leşmesinin feshi için işverenin işçinin yeterliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, iş
yerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorunda olduğu belirtil
dikten soma, özellikle fesih sebebi olamayacak haller arasında "ırk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile 
yükümlülükleri, hamilelik, doğum, din, siyasi görüş ve benzeri nedenler" ile "kadın işçilerin 
hamilelik, doğum ve süt izni sebebiyle işe gelmemeleri" açıkça sayılmıştır. Fesih sebebi 
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olamayacak diğer haller, sendika üyeliği, sendikal faaliyetler, yasal hakların kullanımı,hastalık veya 
kaza nedeniyle yasal izin haklarının kullanılması olarak belirtilmiştir. 

Kanunun "İşçinin haklı nedenle derhalfesih hakkı" başlıklı 24. maddesi ile işçiye cinsel taciz
de bulunulması haklı nedenle iş sözleşmesinin feshi nedeni sayılmıştır. Yine, işverenin, işçinin 
veya aile fertlerinden birinin şeref ve namusuna yönelik söz ve davranışları, sataşması gibi ahlâk ve 
iyiniyet kurallarına uymayan durumlar da işçiye iş sözleşmesini haklı fesih hakkını vermektedir. 

Kanunun "İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı" başlıklı 25. maddesi ile işverene cin
sel tacizde bulunulması haklı nedenle is sözleşmesinin feshi nedeni sayılmıştır. Yine, işçinin, iş
verenin veya aile fertlerinden birinin şeref ve namusuna yönelik söz ve davranışları, sataşması, iş
verenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması gibi ahlâk ve iyiniyet kurallarına uymayan 
durumlar da işverene iş sözleşmesini haklı fesih hakkını vermektedir 

Kanunun "Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller" başlıklı 25. maddesi ile; 
Kanunun kabul ettiği eşitlik prensibine uygun olarak, kadın işçilerin doğumdan önce ve sonra çalış
tırılmadıkları günler, 55. maddeye göre yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi 
sayılacaktır. 

Yer ve su altında çalıştırma yasağı 
Madde 72 - Maden ocakları ile kablo döşemesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yer altında 

veya su altında çalışılacak işlerde on sekiz yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınların 
çalıştırılması yasaktır. 

- Kanunun 72. maddesine göre maden ocakları ile kablo döşemesi, kanalizasyon ve tünel in
şaatı gibi yer altında veya su altında çalışılacak işlerde on sekiz yaşını doldurmamış erkek ve her 
yaştaki kadınların çalıştırılması yasaktır. 

Kanunun "Analık halinde çalışma ve süt izni" başlıklı 74. maddesi ile kadın işçilerin doğum
dan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta çalıştırılmamaları esası ile 
çoğul gebelik halinde doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta daha eklenmesi hususu getirilmek
te; sağlık durumu elverdiği takdirde kadına doğumdan önce üç haftaya kadar çalışabilme ve kalan 
süreyi doğum sonrası süreye ekleme imkânı tanınmaktadır. 

Ayrıca, maddeye göre isteği halinde kadın işçiye 16 haftalık süreden sonra altı aya kadar üc
retsiz izin verilecektir. Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 
1.5 saat ücretli süt izni verilecektir. 

Kanunun "Sağlık ve güvenlik tüzük ve yönetmelikleri" " başlıklı 78. maddesi ile Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığının işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması, iş kazaları 
ve meslek hastalıklarının önlenmesi, yaş, cinsiyet ve özel durumları sebebiyle korunması gereken 
kişilerin çalışma şartlarının düzenlenmesi amacıyla tüzük ve yönetmelikler çıkaracağı hükme bağ
lanmıştır. 

Bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisine sevkedilen "Devlet Memurları Kanunu ve İş 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı "nda İş Kanununun 18, 25 ve 74. mad
delerinde ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 ve 108. maddelerinde değişiklik yapıl
mıştır. Buna göre, işçi ve memur çalışanlar arasında doğum izinlerine ilişkin ayrım kaldırılmakta, 
cinsiyete dayalı rol ayrımlarının ortadan kalkması, çalışan kadının doğum nedeniyle mağduriyetinin 
önlenmesi bakımından 6 aylık ücretsiz izin hakkından, eşleri doğum yapan erkeklerle, evlat edin
mek için geçici bakım sözleşmesi yapan çalışanların yararlanması, kadın çalışan veya eşinin talebi 
üzerine bu iznin, 12 aya kadar uzatılabilmesi öngörülmektedir. 
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B.2.4. 4721 Sayılı TÜRK MEDENİ KANUNU 
Ülkemizde kadının toplum içindeki statüsünün belirlenmesi, kadınların eşit haklara sahip çağ

daş bireyler olarak toplumsal yaşamda yer almasını sağlamak üzere "eşlerin eşit haklarda yarar
lanma ilkesi" doğrultusunda, Anayasa'da yer alan "eşitlik" ve "cinsler arasındaki ayrımcılığı" 
yasaklayan maddelere ve Türkiye'nin taraf olduğu ve uygulama konusunda yükümlülük altına gir
diği uluslararası belgelere dayanılarak hazırlanan ve 1 Ocak 2002'den itibaren yürürlüğe giren Türk 
Medenî Kanunu'nda eşler arasında eşitliği sağlayan çağdaş düzenlemeler yapılmıştır. 

Kanunla getirilen bazı yenilikler şöyle özetlenebilir; 

Yeni Medenî Kanun eski Türk Kanunu Medenisinden farklı olarak artık kocanın haklan, 
kocanın yükümlülükleri kadının hakları, kadının yükümlülükleri gibi bir aynm yapmamaktadır. Eş
ler arasında hiçbir ayrım gözetmeksizin her ikisi için eşit haklar, eşit yükümlülükler, eşit sorum
luluklar getirmektedir. Aile hukuku, yeni Türk Medeni Kanunu'nun en çok değişikliğe uğrayan, 
yenilikler getiren bölümüdür. Aile hukuku, kadm-erkek eşitliğini gerçekleştirmeyi ve çocuklar 
arasında, doğum sırasında ana ve babalannın evli olup olmamasına göre ayınm yapmamayı en 
önemli ilkeler olarak benimsemiştir. 

- Önceki Kanunda kadm-erkek için farklı olan evlenme yaşı kadın-erkek farkı gözetilmeden ül
kemiz şartlarına ve çağdaş eğilimlere uygun olarak yükseltilmiştir. Böylece erken yaşta evlenmenin 
sakıncaları önlenmek istenmiştir. 

Bundan böyle on yedi yaşını dolduran kadın ve erkek evlenebilecektir. Olağanüstü durumlar
da ise aynı biçimde on altı yaşını dolduran, hâkimin izniyle evlenebileceklerdir, (md. 124) 

- Evlenme başvurusunda kadın-erkek eşitliğini sağlamak üzere başvurunun evleneceklerin iç
lerinden birinin oturduğu yer evlendirme memurluğuna birlikte yapılması öngörülmektedir. Böy
lece kadın mutlaka evleneceği erkeğin oturduğu yere gitmek durumunda kalmayacak, nerede birlik
te başvurulacağı taraflar arasında ortaklaşa kararlaştırılabilecektir. (md.134) 

- Koca evlilik birliğinin reisidir kuralı kaldınlarak birliğin yönetiminde eşit söz hakkı tanınmış
tır, (md. 186/2) 

- Evlilik birliğini temsil etme hak ve yetkisi eşit olarak her iki eşe de tanınmıştır, (md. 188) 

- "Birliği eşler beraberce yönetirler" denmek suretiyle evin içişlerinin yönetimi hakkında karı 
ile kocanın eşit haklara sahip bulunduğu ifade edilmiştir, (md. 186/2) 

- Eşlerin oturacaklan evin seçimini kocaya bırakan hüküm değiştirilmiştir. Artık eşler 
oturacaktan evi birlikte belirleyeceklerdir, (md. 186/1) 

- "Birliği temsil yetkisinin kullanıldığı hallerde, eşler üçüncü kişilere karşı müteselsilen sorum
lu olur" hükmüyle eşler arasında eşitlik sağlanmıştır. Böylece belli bir gelire sahip olan kadın eşler 
de üstlenilen borçlardan sorumlu tutulacaklardır, (md. 189) 

- Temsil yetkisinin kaldınlması veya sınırlanması konusunda kocaya tanınan hak kaldırılarak 
evli kadının aleyhine olan eşitsizlik giderilmiştir. Bu hak eşlerden birinin başvurusu üzerine karar 
verecek hâkime tanınmıştır, (md. 190/1) 

- Eşlerden her biri meslek ve iş seçiminde diğerinin iznini almak zorunda olmayacaktır. Ancak, 
eşlerden biri iş veya meslek seçerken ve seçtiği iş ve mesleği yürütürken evlilik birliğinin huzur ve 
yarannı göz önünde tutmak, yani kendisinden beklenebilen dikkat ve özeni göstermekle yüküm
lüdür, (md. 192) 
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- Kadın ve çocukların geçim ve bakımlarının kocaya ait olduğunu öngören hüküm, eşler arasın
da eşitlik sağlamak üzere kaldırılmıştır. Bu konuda "Eşler birliğinin giderlerine güçleri oranında 
emek ve malvarlıkları ile katılırlar. " hükmünü getirmiştir. Bu hüküm uyarınca geliri olan eş birliğin 
giderlerine malvarlığıyla, yani belli oranda parasal katkıda bulunarak, geliri olmayan eş ise emeğiy
le katılmış olacaktır. Böylece özellikle belli bir geliri olmayan kadın eşlerin ev işlerinde ve hatta 
kocalarının işyerlerinde harcadıkları emeklerini dikkate almak suretiyle onların boşanma halinde 
doğacak haklan koruma altına alınmış olmaktadır, (md. 186/3) 

- Kadına müşterek saadetin temini hususunda gücü yettiği kadar kocasının muavin ve müşaviri 
olma yükümlülüğünü getiren hüküm eşitlik ilkesine uymadığından kaldırılmıştır. 

- Velayetin yürütülmesinde, örneğin doğan çocuklarına ad konulmasında veya çocuklarının 
eğitiminde, özellikle mesleki eğitiminde anlaşmazlığa düşerlerse, babanın oyuna üstünlük tanıyan 
hüküm, kadın-erkek eşitliğini zedelediği için kaldırılmıştır. Böyle bir anlaşmazlık halinde eşlerden 
hiçbirine üstünlük tanınmamakta; böylece kadın-erkek eşitliği sağlanmış olmaktadır, (md. 339) 

- "Ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması" boşanma nedeni sayılmıştır. 
(md.162) 

- Aile Hukukunun kadın-erkek eşitliği bakımından, büyük önem taşıyan bir düzenlemesi de ev
lilik birliğindeki mal rejimleridir. Edinilmiş mallara katılma rejiminin yasal mal rejimi olarak kabul 
edilmesi uygun görülmüştür. Eşler ayrıca mal rejimi sözleşmesi yaparak Kanunda belirlenen diğer 
mal rejimlerinden (mal ayrılığı, paylaşmalı mal ayrılığı ve mal ortaklığı) birini seçebileceklerdir, 
(md. 218 ve devamı) 

Edinilmiş mallara katılma rejimi, mallann paylaşılması anlamında değil ama, hem ortaya 
konulan emeğin evlilik birliğinin mutluluğunu birlikte sağlamak yolunda bir çaba olduğu, hem onun 
sonuçlannın da her iki eşe ait olduğu anlamında bir felsefenin ifadesidir. 

- Sağ kalan eşin miras nedeniyle mağdur olmaması için hükümler konmuştur. Eşlerden birinin 
ölümü hâlinde tereke mallan arasında ev eşyası veya eşlerin birlikte yaşadıkları konut varsa; sağ 
kalan eşin korunması amacıyla, bunlar üzerinde miras hakkına mahsuben mülkiyet hakkı tanın
masını isteyebileceği öngörülmüştür. Yine haklı sebeplerin varlığı hâlinde, sağ kalan eşin veya 
miras bırakanın diğer yasal mirasçılarının istemi üzerine, mülkiyet yerine intifa veya oturma hakkı 
tanınması olanağı getirilmiştir, (md. 652) Benzer hükümler, evlilik birliğinde mal rejimleri ile ilgili 
hükümler arasında yer almaktadır, (md. 240) 

- Evli kadının soyadı konusunda; önceki Medenî Kanun düzenlemesi yeni Medenî Kanunda 
korunmuştur. Bu madde "Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır, ancak evlendirme memuruna 
veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki 
soyadını da kullanabilir. Daha önce iki soyadı kullanan kadın, bu haktan sadece bir soyadı için 
yararlanabilir" düzenlemesini içermektedir, (md. 187) 

Soyadı, Türk hukukuna 21.06.1934 tarihli ve 2525 sayılı Soyadı Kanunu ile girmiştir. Buna 
göre, her Türk öz adından başka soyadını da taşımak zorundadır. Soyadı seçme görevi ve hakkı ev
lilik birliğinin başkanı olarak kocaya aittir. Bununla birlikte, kocanın ölmüş ve kannın evlenmiş ol
ması ya da kocanın akıl hastalığı ve akıl zayıflığı nedeniyle vesayet altında bulunması ve evliliğin 
devam etmesi durumlannda soyadı seçmek hak ve görevi karınındır. 

Türk Medenî Kanununda önceki Kanunun düzenlemesi, evlenmiş bir kadının kocasının 
soyadını kullanmayarak sadece kendi kızlık soyadını taşımaya devam etmesinin uygulamada kar
maşa yaratacağı, istenmeyen sonuçlar doğuracağı, örneğin ana ve babaları farklı soyadı taşıdığın
dan bu evlilikten doğan çocuklan zor durumda bırakabileceği endişeleriyle korunmuştur. 
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Bununla birlikte Anayasa'da 07.05.2004 tarihinde yapılan değişiklikle 10. maddeye "kadınlar 
ve erkekler eşit haklara sahiptir. " kuralı eklenmiştir. Bu kural kadın-erkek eşitliği ile ilgili olarak 
yapılacak bütün hukuki düzenlemelere temel oluşturacaktır. 

Farklı cinslerin eşit haklara sahip olması ilkesi, kadın ve erkeğin cinsiyetine bakılmaksızın ay
nı hukuksal statüye bağlı tutulmasını ve bunun sonucu olarak da hak ve özgürlüklerle sorumluluk
lar bakımından tam bir eşitlik sağlanmasını zorunlu kılmaktadır. Türkiye'nin taraf olduğu "Kadın
lara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın önlenmesi Sözleşmesi" nde (CEDAW) eşitlik ilkesinin somut 
bir göstergesi olan farklı cinslerin eşit haklara sahip olması ilkesinin esas alındığı görülmektedir. 

Bu arada Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 10. maddesi yeni yasal mal rejiminin 
mevcut evlilikler bakımından hangi tarihten itibaren uygulama alanı bulacağını düzenlemektedir. Bu 
maddeye göre Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten, yani 1 Ocak 2002 tarihinden önce evlenmiş olan
lar, bu tarihten itibaren 1 yıl içinde başka bir mal rejimi seçmezlerse veya yasal mal rejiminin evlilik
lerinin başlangıcından itibaren uygulanmasını sözleşmeyle kararlaştırmazlarsa, yeni mal rejimi 
1 Ocak 2002 tarihinden itibaren onlar hakkında da uygulanacaktır. Başka bir deyişle, 1 Ocak 2002 
tarihine kadar daha önce uygulanmakta olan mal rejimi ne ise o uygulanmaya devam edecektir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde kanunların geçmişe etkili olmaması ilkesine uygun olarak kabul 
edilen çözüm bu olmuştur. Edinilmiş mallara katılma rejimi, ilk kez yeni Türk Medenî Kanunu ile 
hukukumuza girdiği, o nedenle daha önce hukukumuzda varolmayan bir düzenlemenin 1 Ocak 
2002'den önce mevcut evlilikler hakkında uygulanması bu kuralların geriye yürütülmesi anlamına 
geleceği, yeni hükümleri geçmişteki olaylara uygulayıp, daha önce yaşanmış, tamamlanmış ilişkiler 
ve kazanılmış haklar bakımından yeni kuralların geçerli olduğunu söylemenin mümkün olmadığı 
düşüncesiyle bu çözüm Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce kabul edilmiştir. 

Kadın ve çocuğa yönelik şiddetin sonuçlan bağlamında Medeni Kanununda yer alan hüküm
lere genel olarak bakmak gerekirse; 

BOŞANMA 
A. Boşanma sebepleri 

/. Zina 
MADDE 161 Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. 

Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde zina 
eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. 

Eşlerden biri zinayı öğrendiği tarihten itibaren altı ay içinde bu nedenle boşanma davası 
açabilir. Zina Türk Ceza Yasasında suç olmaktan çıkarılmış, ancak boşanma nedeni olmaya devam 
etmektedir. 

77. Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış 
MADDE 162.- Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek 

kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma 
davası açabilir. 

Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde bu 
sebebin doğumunun üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. 

Affeden tarafın dava hakkı yoktur. 
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///. Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme 
MADDE 163.- Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve 

bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşan
ma davası açabilir. 

IV. Terk 
Madde 164.- Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek mak

sadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en 
az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hâkim tarafından yapılan ihtar sonuç
suz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan 
veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır. 

Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hâkim, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe 
iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi hâlinde doğacak sonuçlar hakkında 
uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilân yoluyla yapılır. Ancak, boşanma davası açmak için belir
li sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedik
çe dava açılamaz. 

V. Akıl hastalığı da Kanunun 165. maddesinde sayılan boşanma nedenleri arasında yer almak
tadır. 

VI. Evlilik birliğinin sarsılması 
Madde 166.- Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede 

temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir... 

Madde 167.- Boşanma davası açmaya hakkı olan eş, dilerse boşanma, dilerse ayrılık isteyebilir. 

VII. Geçici önlemler 
MADDE 169.- Boşanma veya ayrılık davası açılınca hâkim, davanın devamı süresince gerek

li olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım 
ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri re'sen alır. 

Boşanmada tazminat ve nafaka 
1. Maddî ve manevî tazminat 
Madde 174.- Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya 

daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddî tazminat isteyebilir. 

Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan 
diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir. 

2. Yoksulluk nafakası 
Madde 175.- Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak 

koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. 

Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz. 

3. Tazminat ve nafakanın ödenme biçimi 

EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ 
A. Haklar ve yükümlülükler 
I. Genel olarak 
Madde 185.- Evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur. 
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Eşler, bu birliğin mutluluğunu elbirliğiyle sağlamak ve çocukların bakımına, eğitim ve 
gözetimine beraberce özen göstermekle yükümlüdürler. 

Eşler birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar. 

II. Konutun seçimi, birliğin yönetimi ve giderlere katılma 

MADDE 186.- Eşler oturacakları konutu birlikte seçerler. 

Birliği eşler beraberce yönetirler. 

Eşler birliğin giderlerine güçleri oranında emek ve malvarlıkları ile katılırlar. 

III. Kadının soyadı 

Madde 187.- Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır; ancak evlendirme memuruna veya 
daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da 
kullanabilir. Daha önce iki soyadı kullanan kadın, bu haktan sadece bir soyadı için yararlanabilir. 

B. Birliğin temsili 

I. Eşlerin temsil yetkisi 

Madde 188.- Eşlerden her biri, ortak yaşamın devamı süresince ailenin sürekli ihtiyaçları için 
evlilik birliğini temsil eder. 

Ailenin diğer ihtiyaçları için eşlerden biri, birliği ancak aşağıdaki hâllerde temsil edebilir: 

1. Diğer eş veya haklı sebeplerle hâkim tarafından yetkili kılınmışsa, 

2. Birliğin yararı bakımından gecikmede sakınca bulunur ve diğer eşin hastalığı, başka bir yer
de olması veya benzeri sebeplerle rızası alınamazsa. 

C. Eşlerin meslek ve işi 

Madde 192.- Eşlerden her biri, meslek veya iş seçiminde diğerinin iznini almak zorunda değil
dir. Ancak, meslek ve iş seçiminde ve bunların yürütülmesinde evlilik birliğinin huzur ve yararı göz 
önünde tutulur. 

E. Birliğin korunması 

I. Genel olarak 

MADDE 195.- Evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya evlilik bir
liğine ilişkin önemli bir konuda uyuşmazlığa düşülmesi hâlinde, eşler ayrı ayrı veya birlikte hâkimin 
müdahalesini isteyebilirler. 

Hâkim, eşleri yükümlülükleri konusunda uyarır; onları uzlaştırmaya çalışır ve eşlerin ortak 
rızası ile uzman kişilerin yardımını isteyebilir. 

Hâkim, gerektiği takdirde eşlerden birinin istemi üzerine kanunda öngörülen önlemleri alır. 

II. Eşler birlikte yaşarken 

Madde 196.- Eşlerden birinin istemi üzerine hâkim, ailenin geçimi için her birinin yapacağı 
parasal katkıyı belirler. 

Eşin ev işlerini görmesi, çocuklara bakması, diğer eşin işinde karşılıksız çalışması, katkı mik
tarının belirlenmesinde dikkate alınır. 

Bu katkılar, geçmiş bir yıl ve gelecek yıllar için istenebilir. 

III. Birlikte yaşamaya ara verilmesi 

Madde 197.- Eşlerden biri, ortak hayat sebebiyle kişiliği, ekonomik güvenliği veya ailenin 
huzuru ciddî biçimde tehlikeye düştüğü sürece ayrı yaşama hakkına sahiptir. 
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Birlikte yaşamaya ara verilmesi haklı bir sebebe dayanıyorsa hâkim, eşlerden birinin istemi 
üzerine birinin diğerine yapacağı parasal katkıya, konut ve ev eşyasından yararlanmaya ve eşlerin 
mallarının yönetimine ilişkin önlemleri alır. 

Eşlerden biri, haklı bir sebep olmaksızın diğerinin birlikte yaşamaktan kaçınması veya ortak 
hayatın başka bir sebeple olanaksız hâle gelmesi üzerine de yukarıdaki istemlerde bulunabilir. 

Eşlerin ergin olmayan çocukları varsa hâkim, ana ve baba ile çocuklar arasındaki ilişkileri 
düzenleyen hükümlere göre gereken önlemleri alır. 

EŞLER ARASINDAKİ MAL REJİMİ 
Yasal mal rejimi 
Madde 202.- Eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanması asıldır. 

Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle kanunda belirlenen diğer rejimlerden birini kabul edebilirler. 

Çocuk ile kişisel ilişki 
I. Ana ve baba ile 
1. Kural 

Madde 323.- Ana ve babadan her biri, velayeti altında bulunmayan veya kendisine bırakıl
mayan çocuk ile uygun kişisel ilişki kurulmasını isteme hakkına sahiptir. 

2. Sınırları 

Madde 324.- Ana ve babadan her biri, diğerinin çocuk ile kişisel ilişkisini zedelemekten, 
çocuğun eğitilmesi ve yetiştirilmesini engellemekten kaçınmakla yükümlüdür. 

Kişisel ilişki sebebiyle çocuğun huzuru tehlikeye girer veya ana ve baba bu haklarını birinci 
fıkrada öngörülen yükümlülüklerine aykırı olarak kullanırlar veya çocuk ile ciddî olarak ilgilen
mezler ya da diğer önemli sebepler varsa, kişisel ilişki kurma hakkı reddedilebilir veya kendilerin
den alınabilir. 

D. Çocukların bakım ve eğitim giderlerini karşılama 
I. Kapsamı 
Madde 327.- Çocuğun bakımı, eğitimi ve korunması için gerekli giderler ana ve baba tarafın

dan karşılanır. 

Ana ve baba, yoksul oldukları veya çocuğun özel durumu olağanüstü harcamalar yapılmasını 
gerektirdiği takdirde ya da olağan dışı herhangi bir sebebin varlığı hâlinde, hâkimin izniyle 
çocuğun mallarından onun bakım ve eğitimine yetecek belli bir miktar sarfedebilirler. 

II. Süresi 
Madde 328.- Ana ve babanın bakım borcu, çocuğun ergin olmasına kadar devam eder. 

Çocuk ergin olduğu halde eğitimi devam ediyorsa, ana ve baba durum ve koşullara göre ken
dilerinden beklenebilecek ölçüde olmak üzere, eğitimi sona erinceye kadar çocuğa bakmakla 
yükümlüdürler. 

III. Dava hakkı 
Madde 329.- Küçüğe fiilen bakan ana veya baba, diğerine karşı çocuk adına nafaka davası 

açabilir. 
Ayırt etme gücüne sahip olmayan küçük için gereken hâllerde nafaka davası, atanacak kayyım 

veya vasi tarafından da açılabilir. 

Ayırt etme gücüne sahip olan küçük de nafaka davası açabilir. 
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VELAYET 
I. Koşullar 
Madde 335.- Ergin olmayan çocuk, ana ve babasının velayeti altındadır. Yasal sebep olmadık

ça velayet ana ve babadan alınamaz. 

Hâkim vasi atanmasına gerek görmedikçe, kısıtlanan ergin çocuklar da ana ve babanın velayeti 
altında kalırlar. 

II. Ana ve baba evli ise 
Madde 336.- Evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velayeti birlikte kullanırlar. 

Ortak hayata son verilmiş veya ayrılık hâli gerçekleşmişse hâkim, velayeti eşlerden birine 
verebilir. 

Velayet, ana ve babadan birinin ölümü hâlinde sağ kalana, boşanmada ise çocuk kendisine 
bırakılan tarafa aittir. 

III. Ana ve baba evli değilse 

Madde 337.- Ana ve baba evli değilse velayet anaya aittir. 

Ana küçük, kısıtlı veya ölmüş ya da velayet kendisinden alınmışsa hâkim, çocuğun menfaatine 
göre, vasi atar veya velayeti babaya verir. 

IV. Üvey çocuklar 

Madde 338.- Eşler, ergin olmayan üvey çocuklarına da özen ve ilgi göstermekle yükümlüdür
ler. 

Kendi çocuğu üzerinde velayeti kullanan eşe diğer eş uygun bir şekilde yardımcı olur; durum 
ve koşullar zorunlu kıldığı ölçüde çocuğun ihtiyaçları için onu temsil eder. 

B. Velayetin kapsamı 

I. Genel olarak 

Madde 339.- Ana ve baba, çocuğun bakım ve eğitimi konusunda onun menfaatini göz önünde 
tutarak gerekli kararları alır ve uygularlar. 

Çocuk, ana ve babasının sözünü dinlemekle yükümlüdür. 

Ana ve baba, olgunluğu ölçüsünde çocuğa hayatını düzenleme olanağı tanırlar; önemli 
konularda olabildiğince onun düşüncesini göz önünde tutarlar. 

Çocuk, ana ve babasının rızası dışında evi terk edemez ve yasal sebep olmaksızın onlardan 
alınamaz. 

Çocuğun adını ana ve babası koyar. 

II. Eğitim 
Madde 340.- Ana ve baba, çocuğu olanaklarına göre eğitirler ve onun bedensel, zihinsel, ruh

sal, ahlâkî ve toplumsal gelişimini sağlar ve korurlar. 

Ana ve baba çocuğa, özellikle bedensel ve zihinsel özürlü olanlara, yetenek ve eğilimlerine uy
gun düşecek ölçüde, genel ve meslekî bir eğitim sağlarlar. 

III. Dinî eğitim 
Madde 341.- Çocuğun dinî eğitimini belirleme hakkı ana ve babaya aittir. 

Ana ve babanın bu konudaki haklarını sınırlayacak her türlü sözleşme geçersizdir. 

Ergin, dinini seçmekte özgürdür. 
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IV. Çocuğun temsil edilmesi 

Madde 342.- Ana ve baba, velayetleri çerçevesinde üçüncü kişilere karşı çocuklarının yasal 
temsilcisidirler. 

İyi niyetli üçüncü kişiler, eşlerden her birinin diğerinin rızasıyla işlem yaptığını varsayabilir
ler. 

Vesayet makamlarının iznine bağlı hususlar dışında kısıtlıların temsiline ilişkin hükümler 
velayetteki temsilde de uygulanır. 

C. Çocuğun korunması 

I. Koruma önlemleri 

Madde 346.- Çocuğun menfaati ve gelişmesi tehlikeye düştüğü takdirde, ana ve baba duruma 
çare bulamaz veya buna güçleri yetmezse hâkim, çocuğun korunması için uygun önlemleri alır. 

II. Çocukların yerleştirilmesi 

Madde 347.- Çocuğun bedensel ve zihinsel gelişmesi tehlikede bulunur veya çocuk manen terk 
edilmiş hâlde kalırsa hâkim, çocuğu ana ve babadan alarak bir aile yanına veya bir kuruma yer
leştirebilir. 

Çocuğun aile içinde kalması ailenin huzurunu onlardan katlanmaları beklenemeyecek 
derecede bozuyorsa ve durumun gereklerine göre başka çare de kalmamışsa, ana ve baba veya 
çocuğun istemi üzerine hâkim aynı önlemleri alabilir. 

Ana ve baba ile çocuğun ödeme gücü yoksa bu önlemlerin gerektirdiği giderler Devletçe kar
şılanır. 

Nafakaya ilişkin hükümler saklıdır. 

III. Velayetin kaldırılması 

1. Genel olarak 

Madde 348.- Çocuğun korunmasına ilişkin diğer önlemlerden sonuç alınamaz ya da bu önlem
lerin yetersiz olacağı önceden anlaşılırsa, hâkim aşağıdaki hâllerde velayetin kaldırılmasına karar 
verir: 

1. Ana ve babanın deneyimsizliği, hastalığı, özürlü olması, başka bir yerde bulunması veya 
benzeri sebeplerden biriyle velayet görevini gereği gibi yerine getirememesi. 

2. Ana ve babanın çocuğa yeterli ilgiyi göstermemesi veya ona karşı yükümlülüklerini ağır 
biçimde savsaklaması. 

Velayet ana ve babanın her ikisinden kaldırılırsa çocuğa bir vasi atanır. 

Kararda aksi belirtilmedikçe, velayetin kaldırılması mevcut ve doğacak bütün çocukları kap
sar. 

A. Nafaka yükümlüleri 

Madde 364.- Herkes, yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoyu ve altsoyu ile 
kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür. 

Kardeşlerin nafaka yükümlülükleri, refah içinde bulunmalarına bağlıdır. 

Eş ile ana ve babanın bakım borçlarına ilişkin hükümler saklıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1140) 



— 57 — 

B.2.5.5187 Sayılı BASIN KANUNU 

Kabul Tarihi: 9/6/2004 

Amaç ve kapsam 

Madde 1- Bu Kanunun amacı, basın özgürlüğünü ve bu özgürlüğün kullanımını düzenlemektir. 

Bu Kanun basılmış eserlerin basımı ve yayımını kapsar. 

Yargıyı etkileme 

Madde 19- Hazırlık soruşturmasının başlamasından takipsizlik kararı verilmesine veya kamu 
davasının açılmasına kadar geçen süre içerisinde, Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme işlem
lerinin ve soruşturma ile ilgili diğer belgelerin içeriğini yayımlayan kimse, iki milyar liradan elli 
milyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. Bu ceza, bölgesel süreli yayınlarda on mil
yar liradan, yaygın süreli yayınlarda yirmi milyar liradan az olamaz. 

Görülmekte olan bir dava kesin kararla sonuçlanıncaya kadar, bu dava ile ilgili hâkim veya 
mahkeme işlemleri hakkında mütalaa yayımlayan kişiler hakkında da birinci fıkrada yer alan 
cezalar uygulanır. 

Cinsel saldırı, cinayet ve intihara özendirme 

Madde 20- Cinsel saldırı, cinayet ve intihar olayları hakkında, haber vermenin sınırlarını 
aşan ve okuyucuyu bu tür fiillere özendirebilecek nitelikte olan yazı ve resim yayımlayanlar bir mil
yar liradan yirmi milyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. Bu ceza bölgesel süreli 
yayınlarda iki milyar liradan, yaygın süreli yayınlarda on milyar liradan az olamaz. 

Bu madde ile cinsel saldırı, cinayet ve intihar olayları hakkında habercilik sınırlarını aşan 
ve okuyucuyu bu tür fiillere özendirebilecek yayımların suç olduğu hüküm altına alınmıştır. 

Kimliğin açıklanmaması 

Madde 21- Süreli yayınlarda; 

a) 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre evlenmeleri yasaklanmış olan 
kimseler arasındaki cinsel ilişkiyle ilgili haberlerde bu kişilerin, 

b) 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 414, 415, 416, 421, 423, 429, 430, 435 
ve 436 ncı maddelerinde yazılı cürümlere ilişkin haberlerde mağdurların, 

c) On sekiz yaşından küçük olan suç faili veya mağdurlarının, 

Kimliklerini açıklayacak ya da tanınmalarına yol açacak şekilde yayın yapanlar bir milyar 
liradan yirmi milyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. Bu ceza bölgesel süreli yayın
larda iki milyar liradan, yaygın süreli yayınlarda on milyar liradan az olamaz. 

Bu madde ile Medeni Kanun ve Ceza Kanunundaki çeşitli hükümlere ilişkin haberlerde il
gili kişi, suc faili 18 yasından küçük tçocuk) olan ve mağdurların kimliklerini açıklayacak va da 
tanınmalarına yol açacak şekilde yayın yapanlara verilecek cezalar düzenlenmiştir. 

İkinci fıkranın (b) bendinde geçen 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 414. 415. 416. 421. 423. 
429. 430. 435 ve 436 ncı maddeleri 5271 savılı TCK'nun "cinsel saldırı" başlıklı 102.. "çocuk
ların cinsel istismarı" başlıklı 103.. "reşit olmayanla cinsel ilişki" başlıklı 104.. "cinsel taciz" 
başlıklı 105.. "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" başlıklı 109. ve fuhuş başlıklı 227. maddelerini 
karşılamaktadır. 
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B.2.6. 4320 Sayılı AİLENİN KORUNMASINA DAİR KANUN 

Ailenin Korunması Kanunu 14.01.1998 tarihinde kabul edilerek, 17.01.1998 tarihinde Resmi 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 

Anayasa'nın 4linçi maddesinde belirtildiği gibi toplumun temelini aile oluşturmaktadır. Birey
sellikten toplumsallığa geçişin en küçük birimi olan ve karşılıklı rıza ile oluşan ailenin sağlıklı 
yapılanması ve yürütülmesi toplumun varoluşunu ve yarınlara güçlü bir biçimde uzanmasını doğ
rudan etkilemektedir. Ülkemizin büyükanne, büyükbaba, anne, baba ve torunların birlikte yaşadığı 
geleneksel geniş aile sisteminden hızlı sanayileşme ve buna paralel olarak şehirleşmeyle birlikte 
çekirdek aile tip dediğimiz anne, baba ve çocuğun oluşturduğu dar aile tipine doğru yoğun bir gidiş 
yaşanmıştır. Bugün içinde bulunulan zor ekonomik koşullar, sosyal ve kavramsal kargaşalar, yorucu 
şehir hayatı aile bireyleri üzerinde psikolojik ve sosyolojik rahatsızlıklara sebep olmaktadır. 

İlk insanla birlikte ortaya çıkan şiddet olgusu değişik türleri ve uygulanış biçimleriyle her 
zaman gündemde olmuştur. Şiddetin aile yaşamı içerisinde, aileyi oluşturan bireyler arasında ger
çekleşen ve "aile içi şiddet" adı altında "aile içinde bir bireyin diğer bir bireye yönelik fiziki, sözel 
ve duygusal kötü davranışı" şeklinde tanımlanan görüntüsü toplum için daha tehlikeli olmakta, top
lumun en küçük birimi olan aile içerisinde gerçekleşen şiddetin yol açtığı ve açacağı zararlar top
lum bünyesinde daha derin ve kalıcı izler bırakmaktadır. 

Aile içi şiddetin zararları sadece toplum açısından değil birey açısından da tehlikeli sonuçlar 
yaratmaktadır. Aile içi şiddet, sevgi, şefkat ve merhamet göstermesi gereken bir kişi tarafından uy
gulandığından, şiddete maruz kalan aile bireyinin ruhi yapısında hayatı boyunca silinmesi zor izler 
bırakmaktadır. Aile içi şiddet olaylarına daha çok anne ve çocukların maruz kaldığı yapılan araştır
malar sonucunda ortaya çıkmaktadır. 

Son yıllarda aile içi şiddet olayları toplumumuzu sarsar boyutlara ulaşmıştır. Her geçen gün 
ailede yaşanan dayak, işkence ve cinayet gibi şiddet olayları görsel ve yazılı basında izlenmektedir. 

Bu itibarla Anayasa'nın 41 inci maddesinde yer alan "Devlet ailenin huzur ve refahı ile özel
likle ananın ve çocukların korunması için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar" hükmü de göz önüne 
alınarak aile içi şiddetten mağdur olan kadını ve çocukları koruyucu yasal tedbirlerin alınması 
zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 

Bu amaçla hazırlanan "Ailenin Korunmasına Dair Kanun Tasarısıyla", ABD, Avustralya, 
Yeni Zelanda, İngiltere, İrlanda ve Norveç gibi ülkelerde uygulanan, şiddete uğrama ihtimali 
bulunan kadınların mahkemelere başvurarak koruma emri alabilmelerini sağlayacak hükümler 
Türk hukuk sistemine dahil edilmektedir. ( Kanun Gerekçesi) 

4320 sayılı Kanun ile Türk Medeni Kanununun öngördüğü tedbirlerden ayrı olarak, eş
lerden birinin veya çocukların veya aynı çatı altında yaşayan diğer aile bireylerinden birinin aile içi 
şiddete maruz kaldığını kendilerinin veya Cumhuriyet Başsavcılığının bildirmesi durumunda, Aile 
Mahkemesi Hâkiminin(l) re'sen sorunun mahiyetini göz önünde bulundurarak Kanunun 1. mad
desinde sayılan tedbirlerden bir ya da bir kaçına birlikte veya uygun göreceği benzeri başkaca ted
birlere hükmedebileceği hüküm altına alınmıştır. (Madde 1/1) 
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Kanunun 1. maddesine göre Aile Mahkemesi Hâkiminin hükmedebileceği tedbirler şunlardır: 

"Kusurlu eşin; 

a) Diğer eşe veya çocuklara veya aynı çatı altında yaşayan diğer aile bireylerine karşı şiddete 
veya korkuya yönelik davranışlarda bulunmaması, 

b) Müşterek evden uzaklaştırılarak bu evin diğer eşe ve varsa çocuklara tahsisi ile diğer eş ve 
çocukların oturmakta olduğu eve veya iş yerlerine yaklaşmaması, 

c) Diğer eşin, çocukların veya aynı çatı altında yaşayan diğer aile bireylerinin eşyalarına zarar 
vermemesi, 

d) Diğer eşi, çocukları veya aynı çatı altında yaşan aile bireylerini iletişim vasıtalarıyla rahat
sız etmemesi, 

e) Varsa silâh ve benzeri araçlarını zabıtaya teslim etmesi, 

f) Alkollü veya uyuşturucu herhangi bir madde kullanılmış olarak ortak konuta gelmemesi 
veya ortak konutta bu maddeleri kullanmaması." 

Yukarıdaki hükümlerin tatbiki maksadıyla öngörülen süre altı ayı geçemez ve kararda hükm 
olunan tedbirlere aykırı davranılması halinde tutuklanacağı ve hürriyeti cezaya hükmedileceği 
hususu kusurlu eşe ihtar olunur. 

(1) Bu fıkrada geçen "Sulh Hukuk Hâkimi" ibaresi, 9/1/2003 tarihli ve 4787 sayılı Kanunla 
"Aile Mahkemesi Hâkimi" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 

Hâkim bu konuda mağdurların yaşam düzeylerini göz önünde bulundurarak tedbir nafakasına 
hükmeder. 

Birinci fıkra hükmüne göre yapılan başvurular harca tâbi değildir. 

4320 sayılı Kanunun 2. maddesi hükmüne göre; 

Koruma kararının bir örneği mahkemece Cumhuriyet Başsavcılığına tevdi olunur. Cumhuriyet 
Başsavcılığı koruma kararının uygulanmasını zabıta marifetiyle izler. 

Koruma kararına uyulmaması halinde zabıta, mağdurların şikâyet dilekçesi vermesine gerek kal
madan re'sen soruşturma yaparak evrakı en kısa zamanda Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirir. 

Cumhuriyet başsavcılığı koruma kararına uymayan eş hakkında Sulh Ceza Mahkemesinde 
kamu davası açar. Bu davanın duruşması yer ve zaman kaybına bakılmaksızın 3005 sayılı Meşhut 
Suçların Muhakeme Usulü Kanunu hükümlerine göre yapılır. 

4320 sayılı Kanunun uygulamasından doğan bazı aksaklıklar gözetilerek Adalet Bakanlığı 
tarafından çeşitli genelgeler yayımlanmıştır. 

*- 4320 sayılı yasanın uygulanması yönündeki istatistiksel bilgiler Adli Sicil ve İstatistik 
Genel Müdürlüğünün Adalet İstatistikleri Yıllığı 2003, 2004 Kitapçığı kapsamında rapor ekinde 
sunulmuştur. 
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B.2.7. 4787 Sayılı AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE 

YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN 

18/1/2003 tarih ve 24997 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe giren 4787 s. 
Kanunun amacı aile mahkemelerinin kuruluş, görev ve yargılama usullerini düzenlemek olup, aile 
hukukundan doğan dava ve işleri görmek üzere kurulan aile mahkemelerine dair hükümleri kap
sar, (madde 1) 

Aile mahkemelerinin 2. maddede ayrıntıları belirtildiği üzere, her ilde ve merkez nüfusu yüz 
binin üzerindeki her ilçede, tek hakimli ve asliye mahkemesi derecesinde olmak üzere kurulur. 

Kanunun 3. maddesi doğrultusunda, Aile mahkemelerine, tercihen evli ve çocuk sahibi, otuz 
yaşını doldurmuş ve aile hukuku alanında lisansüstü eğitim yapmış olan hâkimler arasından 
atama yapılır. 

Aile Mahkemelerinin görevlerini 4. madde kapsamında şöyle sıralamak mümkündür: 

1. 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun Üçüncü Kısım hariç olmak üzere İkinci Kitabı ile Türk 
Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanuna göre aile hukukundan doğan 
dava ve işler, 

2. 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanuna göre aile 
hukukuna ilişkin yabancı mahkeme kararlarının tanıma ve tenfızi, 

3. Kanunlarla verilen diğer görevler. 

4. 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunda öngörülmüş önlemlerden bir ya da bir
kaçını içeren koruma kararını almak. 

Bunların yanında Kanunun "Koruyucu, eğitici ve sosyal önlemler" başlıklı 6. maddesinde 
belirtilen yetişkinler ve küçükler hakkındaki eğitici ve sosyal amaçlı koruma önlemlerini alma 
görevi de sayılabilir. 

Gerçekten de 6. madde hükmüne göre Aile mahkemesi; 

"...diğer kanunlardaki hükümler saklı kalmak üzere görev alanına giren konularda: 

1. Yetişkinler hakkında; 

a) Evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri konusunda eşleri uyararak, gerektiğinde uzlaştır
maya, 

b) Ailenin ekonomik varlığının korunması veya evlilik birliğinden doğan malî yükümlülüklerin 
yerine getirilmesine ilişkin gerekli önlemleri almaya, 

c) Resmî veya özel sağlık veya sosyal hizmet kurumlarına, huzur evlerine veya benzeri yerlere 
yerleştirmeye, 

d) Bir meslek edinme kursuna veya uygun görülecek bir eğitim kurumuna vermeye, 

2. Küçükler hakkında; 

a) Bakım ve gözetime yönelik nafaka yükümlülüğü konusunda gerekli önlemleri almaya, 

b) Bedensel ve zihinsel gelişmesi tehlikede bulunan veya manen terk edilmiş halde kalan 
küçüğü, ana ve babadan alarak bir aile yanına veya resmî ya da özel sağlık kurumuna veya eğitimi 
güç çocuklara mahsus kuruma yerleştirmeye, 
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c) Çocuk mallarının yönetimi ve korunmasına ilişkin önlemleri almaya, 

d) Genel ve katma bütçeli daireler, mahallî idareler, kamu iktisadî teşebbüsleri ve bankalar 
tarafından kurulmuş teşekkül, müessese veya işletmelere veya benzeri işyerlerine yahut meslek 
sahibi birinin yanına yerleştirmeye, 

Karar verebilir. 

Aile Mahkemesince verilen bu kararların takip ve yerine getirilmesinde 5 inci maddeye göre 
atanan uzmanlardan biri veya birkaçı görevlendirilebilir. Bu kararlara uyulmaması halinde 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 113/A maddesi uygulanır." 

HUMK Madde 113/A - (Ek: 30/4/1973 - 1711/2 md.) 

İhtiyati tedbir kararının uygulanması dolayısıyla verilen emre uymayan veya o yolda alınmış 
tedbire aykırı davranışta bulunan kimse eylemi T. C. K. Na göre daha ağır bir cezayı gerektir
mediği takdirde, ait olduğu ceza mahkemesince bir aydan altı aya kadar hapisle cezalandırılır.) 

Kanunun "Aile Mahkemeleri bünyesinde bulunan uzmanlar" başlıklı S. maddesine göre; 

"Her aile mahkemesine, 

1. Davanın esasına girilmeden önce veya davanın görülmesi sırasında, mahkemece istenen 
konular hakkında taraflar arasındaki uyuşmazlık nedenlerine ilişkin araştırma ve inceleme yapmak 
ve sonucunu bildirmek, 

2. Mahkemenin gerekli gördüğü hallerde duruşmada hazır bulunmak, istenilen konularla ilgili 
çalışmalar yapmak ve görüş bildirmek, 

3. Mahkemece verilecek diğer görevleri yapmak, 

Üzere Adalet Bakanlığınca, tercihen; evli ve çocuk sahibi, otuz yaşını doldurmuş ve aile sorun
ları alanında lisansüstü eğitim yapmış olanlar arasından, birer psikolog, pedagog ve sosyal çalış
macı atanır. 

Bu görevlilerin bulunmaması, iş durumlarının müsait olmaması veya görevin bunlar tarafın
dan yapılmasında hukukî veya fiilî herhangi bir engel bulunması ya da başka bir uzmanlık dalına 
ihtiyaç duyulması hallerinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar veya serbest meslek 
icra edenlerden yararlanılır..." 

Kanunun 7. maddesine göre; "Aile mahkemeleri, önlerine gelen dava ve işlerin özelliklerine 
göre, esasa girmeden önce, aile içindeki karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün korunması bakımın
dan eşlerin ve çocukların karşı karşıya oldukları sorunları tespit ederek bunların sulh yoluyla 
çözümünü, gerektiğinde uzmanlardan da yararlanarak teşvik eder. Sulh sağlanamadığı takdirde 
yargılamaya devam olunarak esas hakkında karar verilir... " 

Anılan 7. madde ile Medeni Usul Hukukumuza ilk kez sulh müessesesi girmiştir. Birinci fık
ra ile hâkime, önüne gelen dava ve işlerde, esasa girmeden önce, uyuşmazlıkları, tarafları sulha 
teşvik etmek suretiyle çözmek görevi verilmiştir. 

Aile Mahkemelerinin Türkiye genelinde dağılımı aşağıda sunulmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1140) 



- 6 2 -

Tablo: 4. Türkiye'de faaliyette olan 150 Aile Mahkemesinin İllere Göre Dağılımı 

.MA«AÎPS '---t ,. -SÂ. 'I?*.-,. " V f e . ' MÂKAET -i i \ m- -i .., F -A 

ADANA 4 4 K.MARAS T 1 

AFYON , 1 KADIKÖY 5 s 

AKSARAY 2 2 KARAMAN 1 1 

ANKARA 11 11 KARŞıYAKA 3 3 

ANTALYA 3 KARTAL 3 3 
AYDIN ı 1 PENDIK 2 2 

BAKıRKÖY 7 6 KAYSERI 3 3 

BAÜCTLAR 1 KIRIKKALE , , 
KÜÇIIKÇEKMECE 3 3 KıRŞEHIR ı 1 
ZEYLINBUMU 2 2 KOCAELI 2 

BALıKESIR 2 2 KONYA 3 

BANDIRMA , 1 KÜTAHYA 1 

BEYOĞLU 2 2 MALATYA 2 2 
SARıVCR ! 1 MANISA 1 
BOLU 1 MERSIN 3 
BURDUR 1 NAZILLI 1 

BURSA 4 NEVŞEHIR 1 

CEYHAN 1 NIĞDE ! 

ÇORLU L ORDU 1 
ÇORUM 1 OSMANIYE 
DENIZLI 3 RIZE 1 
DIYARBAKıR 1 SAKARYA 2 

DÜZCE SAMSUN 2 2 
EDIRNR 1 SINCAN 2 
ELAZıĞ 1 SIVAS 1 
ERZURUM ı 1 ŞANLıURFA 1 

ESKIŞEHIR 3 3 TARSUS 1 

EYÜP 2 2 TOKAT 1 
GAZIOSMANPAŞA 3 3 TRABZON 1 
GAZIANTEP 2 2 UŞAK 1 
GEBZE 1 ÜSKÜDAR 3 
GTRESUN 1 BEYKOZ ı 1 
HATAY 1 ÜMRANIYE 2 
IĞDıR VAN 1 
ISKENDHRUN 1 YALOVA 1 
ISPARTA ( ZONGULDAK 1 
ıSTANBUL 2 2 G e n e l T o p l a m 157 150 
FILIN 3 3 
SISLI 5 4 
IZMIR 13 13 
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Türkiye Adalet Akademisi tarafından 2005 yılı içerisinde aile mahkemesi hâkimlerine 
yönelik düzenlenen hizmet içi eğitim programına bir göz atmak gerekirse; 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun 11.01.2005 tarih ve 1 sayılı kararı ile; 

24-28 Ocak 2005 tarihlerinde 20 kişi 

07-11 Şubat 2005 tarihlerinde 20 kişi 

21-25 Şubat 2005 tarihlerinde 20 kişi 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun 22.12.2005 tarih ve 896 sayılı kararı ile; 

26-30 Aralık tarihlerinde 16 kişi 

*- 4787 sayılı yasanın uygulanması yönündeki istatistiksel bilgiler Adli Sicil ve İstatistik 
Genel Müdürlüğünün Adalet İstatistikleri Yıllığı 2003, 2004 Kitapçığı kapsamında rapor ekinde 
sunulmuştur. 

B.2.8. 5395 sayılı ÇOCUK KORUMA KANUNU 

03/07/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunuyla (R.G: 15/7/2005-25876); özel 
korunma ihtiyacı olan veya kanunla ihtilafa düşen çocukların korunmasını, haklarının ve esen
liklerinin güvence altına alınmasını, toplumun adalet ve güvenlik ihtiyacının karşılanmasını 
hedefleyen çocuk adalet sisteminin esas ve usullerini düzenlemek ve özel korunma ihtiyacı olan 
çocuklar hakkında alınacak tedbirler ile kanunla ihtilafa düşen çocuklar hakkında hüküm 
olunacak tedbirlerin usul, esas ve uygulanmasına dair ve çocuk mahkemelerinin kuruluşu, görev 
ve yetkileri ile yargılama usullerinin düzenlenmesi amaçlanmaktadır. 

5395 sayılı Kanunun 3. maddesi kapsamında; 

Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile, on sekiz yaşını doldurmamış kişiyi; bu kapsamda, 

Korunma ihtiyacı olan çocuk: Bedensel, zihinsel, ahlâki, sosyal ve duygusal gelişimi ile 
kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen ya da suç mağduru çocuğu, 

Suça sürüklenen çocuk: Kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiası ile hakkın
da soruşturma veya kovuşturma yapılan ya da işlediği fiilden dolayı hakkında güvenlik tedbirine 
karar verilen çocuğu, 

ifade eder. 

Kanunun Temel ilkeler başlıklı 4. maddesine göre; 

"(1) Bu Kanunun uygulanmasında, çocuğun haklarının korunması amacıyla; 

a) Çocuğun yaşama, gelişme, korunma ve katılım haklarının güvence altına alınması, 

b) Çocuğun yarar ve esenliğinin gözetilmesi, 

c) Çocuk ve ailesinin herhangi bir nedenle ayrımcılığa tâbi tutulmaması, 

d) Çocuk ve ailesi bilgilendirilmek suretiyle karar sürecine katılımlarının sağlanması, 

e) Çocuğun, ailesinin, ilgililerin, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği 
içinde çalışmaları, 

f) İnsan haklarına dayalı, adil, etkili ve süratli bir usûl izlenmesi, 

g) Soruşturma ve kovuşturma sürecinde çocuğun durumuna uygun özel ihtimam gösterilmesi, 

h) Kararların alınmasında ve uygulanmasında, çocuğun yaşına ve gelişimine uygun eğitimini 
ve öğrenimini, kişiliğini ve toplumsal sorumluluğunu geliştirmesinin desteklenmesi, 
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i) Çocuklar hakkında özgürlüğü kısıtlayıcı tedbirler ile hapis cezasına en son çare olarak baş
vurulması, 

j) Tedbir kararı verilirken kurumda bakım ve kurumda tutmanın son çare olarak görülmesi, 
kararların verilmesinde ve uygulanmasında toplumsal sorumluluğun paylaşılmasının sağlanması, 

k) Çocukların bakılıp gözetildiği, tedbir kararlarının uygulandığı kurumlarda yetişkinlerden 
ayrı tutulmaları, 

1) Çocuklar hakkında yürütülen işlemlerde, yargılama ve kararların yerine getirilmesinde kim
liğinin başkaları tarafından belirlenememesine yönelik önlemler alınması, 

İlkeleri gözetilir." 

Kanunun "Koruyucu ve destekleyici tedbirler" başlıklı 5. maddesinde alınacak koruyucu ve 
destekleyici tedbirlerin neler olduğu aşağıdaki şekilde ayrıntılı olarak belirlenmiştir; 

" (1) Koruyucu ve destekleyici tedbirler, çocuğun öncelikle kendi aile ortamında korunmasını 
sağlamaya yönelik danışmanlık, eğitim, bakım, sağlık ve barınma konularında alınacak tedbirlerdir. 
Bunlardan; 

a) Danışmanlık tedbiri, çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere çocuk yetiştirme 
konusunda; çocuklara da eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunlarının çözümünde yol göstermeye, 

b) Eğitim tedbiri, çocuğun bir eğitim kurumuna gündüzlü veya yatılı olarak devamına; iş ve 
meslek edinmesi amacıyla bir meslek veya sanat edinme kursuna gitmesine veya meslek sahibi bir 
ustanın yanma yahut kamuya ya da özel sektöre ait işyerlerine yerleştirilmesine, 

c) Bakım tedbiri, çocuğun bakımından sorumlu olan kimsenin herhangi bir nedenle görevini 
yerine getirememesi hâlinde, çocuğun resmî veya özel bakım yurdu ya da koruyucu aile hizmet
lerinden yararlandırılması veya bu kurumlara yerleştirilmesine, 

d) Sağlık tedbiri, çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması ve tedavisi için gerekli geçici 
veya sürekli tıbbî bakım ve rehabilitasyonuna, bağımlılık yapan maddeleri kullananların 
tedavilerinin yapılmasına, 

e) Barınma tedbiri, barınma yeri olmayan çocuklu kimselere veya hayatı tehlikede olan hamile 
kadınlara uygun barınma yeri sağlamaya, 

Yönelik tedbirdir. 

(2) Hakkında, birinci fıkranın (e) bendinde tanımlanan barınma tedbiri uygulanan kimselerin, 
talepleri hâlinde kimlikleri ve adresleri gizli tutulur. 

(3) Tehlike altında bulunmadığının tespiti ya da tehlike altında bulunmakla birlikte veli veya 
vasisinin ya da bakım ve gözetiminden sorumlu kimsenin desteklenmesi suretiyle tehlikenin ber
taraf edileceğinin anlaşılması hâlinde; çocuk, bu kişilere teslim edilir. Bu fıkranın uygulanmasında, 
çocuk hakkında birinci fıkrada belirtilen tedbirlerden birisine de karar verilebilir." 

Kanunun "Kuruma başvuru" başlıklı 6. maddesinde, 
" (1) Adlî ve idarî merciler, kolluk görevlileri, sağlık ve eğitim kuruluşlan, sivil toplum 

kuruluşlan, korunma ihtiyacı olan çocuğu Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bildir
mekle yükümlüdür. Çocuk ile çocuğun bakımından sorumlu kimseler çocuğun korunma altına alın
ması amacıyla Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna başvurabilir. 

(2) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kendisine bildirilen olaylarla ilgili olarak 
gerekli araştırmayı derhâl yapar." 

hükmü yer almaktadır. 
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"Koruyucu ve destekleyici tedbir kararı alınması" başlıklı 7. maddede; 
(1) Çocuklar hakkında koruyucu ve destekleyici tedbir karan; çocuğun anası, babası, vasisi, 

bakım ve gözetiminden sorumlu kimse, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve Cum
huriyet savcısının istemi üzerine veya re'sen çocuk hâkimi tarafından alınabilir. 

(2) Tedbir kararı verilmeden önce çocuk hakkında sosyal inceleme yaptınlabilir. 

(3) Tedbirin türü kararda gösterilir. Bir veya birden fazla tedbire karar verilebilir. 

(4) Hâkim, hakkında koruyucu ve destekleyici tedbire karar verdiği çocuğun denetim altına 
alınmasına da karar verebilir. 

(5) Hâkim, çocuğun gelişimini göz önünde bulundurarak koruyucu ve destekleyici tedbirin kal-
dınlmasına veya değiştirilmesine karar verebilir. Bu karar acele hâllerde, çocuğun bulunduğu yer 
hâkimi tarafından da verilebilir. Ancak bu durumda karar, önceki karan alan hâkim veya mah
kemeye bildirilir. 

(6) Tedbirin uygulanması, on sekiz yaşın doldurulmasıyla kendiliğinden sona erer. Ancak 
hâkim, eğitim ve öğrenimine devam edebilmesi için ve nzası alınmak suretiyle tedbirin uygulan
masına belli bir süre daha devam edilmesine karar verebilir. 

(7) Mahkeme, korunma ihtiyacı olan çocuk hakkında, koruyucu ve destekleyici tedbir karannın 
yanında 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre velayet, vesayet, 
kayyım, nafaka ve kişisel ilişki kurulması hususlannda da karar vermeye yetkilidir. 

hükmü yer almaktadır. 

Kanunun 8. maddesinde tedbirlerde yetki durumu düzenlenerek; 
" (1) Korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında koruyucu ve destekleyici tedbirler, çocuğun 

menfaatleri bakımından kendisinin, ana, baba, vasisi veya birlikte yaşadığı kimselerin bulunduğu 
yerdeki çocuk hâkimince alınır. 

(2) Tedbir kararlannın uygulanması, karan veren hâkim veya mahkemece en geç üçer aylık 
sürelerle incelettirilir. 

(3) Hâkim veya mahkeme; denetim memurlan, çocuğun velisi, vasisi, bakım ve gözetimini üst
lenen kimselerin, tedbir kararını yerine getiren kişi ve kuruluşun temsilcisi ile Cumhuriyet sav
cısının talebi üzerine veya re'sen çocuğa uygulanan tedbirin sonuçlannı inceleyerek kaldırabilir, 
süresini uzatabilir veya değiştirebilir. " 

hükmüne yer verilmiştir. 

Acil korunma kararı alınması başlıklı 9. madde hükmüne göre; 
" (1) Derhâl korunma altına alınmasını gerektiren bir durumun varlığı hâlinde çocuk, Sosyal 

Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından bakım ve gözetim altına alındıktan sonra acil 
korunma karannın alınması için Kurum tarafından çocuğun Kuruma geldiği tarihten itibaren en geç 
beş gün içinde çocuk hâkimine müracaat edilir. Hâkim tarafından, üç gün içinde talep hakkında 
karar verilir. Hâkim, çocuğun bulunduğu yerin gizli tutulmasına ve gerektiğinde kişisel ilişkinin 
tesisine karar verebilir. 

(2) Acil korunma karan en fazla otuz günlük süre ile sınırlı olmak üzere verilebilir. Bu süre 
içinde Kurumca çocuk hakkında sosyal inceleme yapılır. Kurum, yaptığı inceleme sonucunda, ted
bir kararı alınmasının gerekmediği sonucuna varırsa bu yöndeki görüşünü ve sağlayacağı hizmet
leri hâkime bildirir. Çocuğun, ailesine teslim edilip edilmeyeceğine veya uygun görülen başkaca bir 
tedbire hâkim tarafından karar verilir. 
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(3) Kurum, çocuk hakkında tedbir kararı alınması gerektiği sonucuna varırsa hâkimden 
koruyucu ve destekleyici tedbir karan verilmesini talep eder." 

Bakım ve barınma kararlarının yerine getirilmesi başlıklı 10 maddesine göre; 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından, kendisine intikal eden olaylarda 
gerekli önlemlerin derhâl alınarak çocuk, resmî veya özel kuruluşlara yerleştirileceği belirtilmiştir. 

Çocuğun nakli başlıklı 18. maddeye göre: Çocuklara zincir, kelepçe ve benzeri aletler 
takılamaz. Ancak: zorunlu hâllerde çocuğun kaçmasını, kendisinin veya başkalarının hayat veya 
beden bütünlükleri bakımından doğabilecek tehlikeleri önlemek için kolluk tarafından gerekli 
önlem alınabilir. 

Kamu davasının açılmasının ertelenmesi başlıklı 19. maddesine göre; 

Fiil için kanunda öngörülen cezanın üst sınırı üç aydan fazla ve iki yıla kadar (iki yıl dâhil) 
hapis cezasını veya adlî para cezasını gerektirir ise, Cumhuriyet savcısı tarafından deliller toplan
dıktan sonra şüpheli hakkında açılacak kamu davası; 

a) Çocuğun daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış bulunması, 

b) Yapılan soruşturmanın, kamu davası açılmasının ertelenmesi hâlinde şüphelinin suç iş
lemekten çekineceği kanaatini vermesi, 

c) Kamu davası açılmasının ertelenmesinin, şüpheli ve toplum açısından kamu davası açıl
masından daha yararlı olması, 

d) Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki 
hâle getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi, 

Koşullarının birlikte gerçekleşmesi hâlinde, beş yıl süreyle ertelenebilir. Bu fıkranın (d) ben
dindeki koşul çocuğun ailesinin veya kendisinin ekonomik durumunun elverişli olmaması hâlinde 
aranmayabilir. 

(2) Kamu davasının açılmasının ertelenmesine ilişkin kararın uygulanması, çocuk hâkiminin 
onamasına bağlıdır. Bu husustaki karar beş gün içinde verilir. 

(3) Erteleme süresi içinde işlediği kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkûm olmadığı 
takdirde, kovuşturmaya yer olmadığına karar verilir. Erteleme süresi içinde işlediği kasıtlı bir suç
tan dolayı hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde kamu davası açılır. Erteleme süresince zamanaşımı 
işlemez. 

(4) Kamu davasının açılmasının ertelenmesine ilişkin kararlar, bunlara mahsus bir sisteme kay
dedilir. Bu kayıtlar, ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı, 
hâkim veya mahkeme tarafından istenmesi hâlinde, bu maddede belirtilen amaç için kullanılabilir. 

(5) Fiili işlediği sırada on beş yaşını doldurmamış çocuk bakımından, birinci fıkrada öngörülen 
hapis cezasının üst sınırı üç yıl (üç yıl dâhil) olarak uygulanır. 

"Tutuklama yasağı" başlıklı 21. maddesine göre; 

Onbeş yaşını doldurmamış çocuklar hakkında üst sınırı beş yılı aşmayan hapis cezasını 
gerektiren fiillerinden dolayı tutuklama kararı verilemez. 

"Duruşma" başlıklı 22. maddesine göre; 

Çocuk, velisi, vasisi, mahkemece görevlendirilmiş sosyal çalışma görevlisi, çocuğun bakımını 
üstlenen aile ve kurumda bakılıyorsa kurumun temsilcisi duruşmada hazır bulunabilir. 
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Mahkeme veya hâkim, çocuğun sorgusu veya çocuk hakkındaki diğer işlemler sırasında 
çocuğun yanında sosyal çalışma görevlisi bulundurabilir. 

Duruşmalarda hazır bulunan çocuk, yararı gerektirdiği takdirde duruşma salonundan 
çıkarılabileceği gibi sorgusu yapılmış çocuğun duruşmada hazır bulundurulmasına da gerek görül
meyebilir. 

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması başlıklı 23. maddesine göre; 

Çocuğa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda belirlenen ceza, en çok üç yıla 
kadar (üç yıl dâhil) hapis veya adlî para cezası ise; mahkemece, hükmün açıklanmasının geri 
bırakılmasına karar verilebileceği ve bunun koşulları düzenlenmiştir. 

Uzlaşma başlıklı 24. madde hükmüne göre; 

Suça sürüklenen çocuklarla ilgili olarak uzlaşma, soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete 
bağlı olan veya kasten işlenen ve alt sının iki yılı aşmayan hapis veya adlî para cezasını gerektiren 
ya da taksirle işlenen suçlarda uygulanır. 

Suç tarihinde on beş yaşını doldurmayan çocuklar bakımından, birinci fıkrada öngörülen hapis 
cezasının alt sının üç yıl olarak uygulanır. 

Mahkemelerin kuruluşu başlıklı 25. maddeye göre; 

Çocuk mahkemesi, tek hâkimden oluşur. Bu mahkemeler her il merkezinde kurulur. Ayrıca, 
bölgelerin coğrafi durundan ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak belirlenen ilçelerde Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü alınarak kurulabilir. İş durumunun gerekli kıldığı yer
lerde çocuk mahkemelerinin birden fazla dairesi oluşturulabilir. Bu daireler numaralandınhr. Çocuk 
mahkemelerinde yapılan duruşmalarda Cumhuriyet savcısı bulunmaz. Mahkemelerin bulunduğu 
yerlerdeki Cumhuriyet savcılan, çocuk mahkemeleri kararlanna karşı kanun yoluna başvurabilirler. 

Çocuk ağır ceza mahkemelerinde bir başkan ile yeteri kadar üye bulunur ve mahkeme bir baş
kan ve iki üye ile toplanır. Bu mahkemeler bölgelerin coğrafi durundan ve iş yoğunluğu göz önün
de tutularak belirlenen yerlerde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü alınarak 
kurulur. İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde çocuk ağır ceza mahkemelerinin birden fazla dairesi 
oluşturulabilir. Bu daireler numaralandınhr. 

Halen 40 kurulu 33'ü faaliyette Çocuk Mahkemesi. 19 kurulu 13'ü faaliyette Çocuk Ağır 
Ceza Mahkemesi bulunmaktadır. 

"Cumhuriyet savcılığı çocuk bürosu" başlıklı 29. maddeye göre; 

"Cumhuriyet başsavcılıklannda bir çocuk bürosu kurulur. Cumhuriyet başsavcısınca 28 inci 
maddenin birinci fıkrasında öngörülen nitelikleri haiz olanlar arasından yeterli sayıda Cumhuriyet 
savcısı, bu büroda görevlendirilir." 

Çocuk bürosunun görevleri 30. maddede şöyle sıralanmıştır; 

(1) Çocuk bürosunun görevleri; 

"a) Suça sürüklenen çocuklar hakkındaki soruşturma işlemlerini yürütmek, 

b) Çocuklar hakkında tedbir alınması gereken durumlarda, gecikmeksizin tedbir alınmasını 
sağlamak, 

c) Korunma ihtiyacı olan, suç mağduru veya suça sürüklenen çocuklardan yardıma, eğitime, 
işe, bannmaya ihtiyacı olan veya uyum güçlüğü çekenlere ihtiyaç duydukları destek hizmetlerini 
sağlamak üzere, ilgili kamu kurum ve kuruluşlan ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde 
çalışmak, bu gibi durundan çocukları korumakla görevli kurum ve kuruluşlara bildirmek, 

d) Bu Kanunla ve diğer kanunlarla verilen görevleri yerine getirmektir. 
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(2) Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde, bu görevler çocuk bürosunda görevli olmayan 
Cumhuriyet savcıları tarafından da yerine getirilebilir." 

Kolluğun çocuk birimi Kanunun 31. maddesinde düzenlenmiştir; 

" (1) Çocuklarla ilgili kolluk görevi, öncelikle kolluğun çocuk birimleri tarafından yerine 
getirilir. 

(2) Kolluğun çocuk birimi, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocuklar hakkında iş
leme başlandığında durumu, çocuğun veli veya vasisine veya çocuğun bakımını üstlenen kimseye, 
baroya ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna, çocuk resmî bir kurumda kalıyorsa ay
rıca kurum temsilcisine bildirir. Ancak, çocuğu suça azmettirdiğinden veya istismar ettiğinden şüp
helenilen yakınlarına bilgi verilmez. 

(3) Çocuk, kollukta bulunduğu sırada yanında yakınlarından birinin bulunmasına imkân sağ
lanır. 

(4) Kolluğun çocuk birimlerindeki personeline, kendi kurumlan tarafından çocuk hukuku, 
çocuk suçluluğunun önlenmesi, çocuk gelişimi ve psikolojisi, sosyal hizmet gibi konularda eğitim 
verilir. 

(5) Çocuğun korunma ihtiyacı içinde bulunduğunun bildirimi ya da tespiti veya hakkında acil 
korunma karan almak için beklemenin, çocuğun yaranna aykın olacağını gösteren nedenlerin var
lığı hâlinde kolluğun çocuk birimi, durumun gerektirdiği önlemleri almak suretiyle çocuğun güven
liğini sağlar ve mümkün olan en kısa sürede Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna tes
lim eder." 

B.2. 9. 5402 saydı DENETİMLİ SERBESTLİK VE YARDIM MERKEZLERİ İLE 
KORUMA KURULLARI KANUNU 

03/07/2005 tarihli ve 5402 sayılı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma 
Kurulları Kanunu (R.G: 20/7/2005-25881) ile 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza Güvenlik ve 
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 104. maddesinde cezaları ertelenen, salıverilen veya hak
larında hapis cezası dışında herhangi bîr tedbire hükmedilen hükümlülerin toplum içinde izlen
mesi, iyileştirilmesi, psiko-sosyal problemlerinin çözülmesi, salıverme sonrası korunması ve yar
gılanan kişiler hakkında sosyal araştırma raporlannın düzenlenmesi ve mağdurun korunması gibi 
görevleri yerine getirmek üzere denetimli serbestlik ve yardım merkezleri kurulması, salıverme son
rasında hükümlülere iş sağlanması için koruma kurullarının kuruluşu, çalışma yöntemi ve esas
larının ilgili Kanunda düzenleneceği belirtildiğinden, Kanun gereğince oluşturulması gerekli kurul
lar ile yardım merkezlerinin Kanunun yürürlüğe giriş tarihi itibariyle işleyişini sağlayacak düzen
lemeler yapılması amaçlanmaktadır.) 

Kanunun "Şube müdürlüğünün görevleri" başlıklı 11. maddesinde, 

Çocuk mahkemeleri ile aile mahkemelerine denetimli serbestlik, yardım ve koruma hizmet
leri alanında gözetim esaslarına göre yardımda bulunmak, Şube müdürlüğünün görevleri arasın
da sayılmıştır. 

"Soruşturma evresindeki görevler" başlıklı 12. maddesine göre; 

Şube müdürlüğünün soruşturma evresindeki görevleri şunlardır: 

a) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 109 uncu maddesine göre adlî kontrol altına 
alınan şüphelilerle ilgili olarak, kararda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin çalış
maları yürütmek. 

b) Cumhuriyet başsavcılığınca gerekli görüldüğünde, şüpheli hakkında sosyal araştırma raporu 
düzenleyip sunmak. 
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c) Suçtan zarar gören kişilerin karşılaştıkları psiko-sosyal ve ekonomik sorunların 
çözümünde danışmanlık yapmak ve bu kişilere yardımcı olmak. 

d) İstek hâlinde şüpheliye psiko-sosyal danışmanlık yapmak. 
"Kovuşturma evresindeki görevler" başlıklı 13. maddesine göre; 
Şube müdürlüğünün kovuşturma evresindeki görevleri şunlardır: 

a) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 109 uncu maddesine göre adlî kontrol altındaki 
sanıklarla ilgili olarak, kararda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin çalışmaları 
yürütmek. 

b) Karar öncesinde mahkeme veya hâkimin isteği üzerine; sanığın geçmişi, ailesi, çevresi, 
eğitimi, kişisel, sosyal ve ekonomik durumu, ruhsal ve psikolojik durumu, topluma ve mağdura 
karşı taşıdığı risk hakkında ayrıntılı sosyal araştırma raporu hazırlayıp sunmak. 

c) Suçtan zarar gören kişilerin karşılaştıkları psiko-sosyal ve ekonomik sorunların 
çözümünde danışmanlık yapmak ve bu kişilere yardımcı olmak. 

d) İstek hâlinde sanığa psiko-sosyal danışmanlık yapmak. 
"Koruma kurullarının görevlerV'başlıklı 17. maddesine göre; 
(1) Koruma kurullarının görevleri şunlardır: 

a) Şube müdürlüklerinden iletilen suçtan zarar gören kişilerin karşılaştıkları sosyal ve 
ekonomik sorunların çözümü ile ceza infaz kurumlarından salıverilen hükümlülerin meslek veya 
sanat edinmelerinde, iş bulmalarında, sanat sahibi olanlar ile tarım işletmeciliği yapmak isteyen
lere araç ve kredi sağlanmasında, işyeri açmak isteyenlere yardım edilmesinde ve karşılaştıkları 
diğer güçlüklerin çözümünde yardımcı olmak, çocuk ve genç hükümlülerin öğrenimlerine devam 
etmelerini sağlamak, diğer hükümlülere bu konuda yardımcı olmak. 

B.210 2828 Sayılı SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU KANUNU 
24/5/1983 Tarihinde kabul edilen ve 27/5/1983 tarih ve 18059 sayılı Resmi Gazete ile yayım

lanıp yürürlüğe giren 2828 sayılı SHÇEK'nun 1. maddesiyle belirlendiği üzere, bu Kanunun amacı; 
korunmaya, bakıma veya yardıma muhtaç aile, çocuk, özürlü, yaşlı ve diğer kişilere götürülen sos
yal hizmetlere ve bu hizmetleri yürütmek üzere kurulan teşkilatın kuruluş, görev, yetki ve sorum
luluklar ile faaliyet ve gelirlerine ait esas ve usulleri düzenlemektir. 

Bu Kanun, sosyal hizmetlerle ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlan ile gerçek kişileri ve özel 
hukuk tüzel kişilerini, sosyal hizmet kurum ve kuruluşlannda çalışan personeli, sosyal hizmetlerden 
faydalananları ve faydalanacak durumda olanları kapsar. (Madde 2) 

2828 sayılı Kanunun 1. ve 2. maddelerinde belirlenmiş olan amaç ve kapsam gözetilerek 
Yasanın işleyişine ve getirmiş olduğu kurumlara ilişkin ayrıntılı düzenlemeler yer almakla 
beraber, uygulamada yaşanılan sorunlar da gözetilerek yasal değişiklik yapılması yönünde 
çalışmalar halen devam etmektedir. 

B.2.11. 5275 sayılı CEZA ve GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN 
1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren, 13.12.2004 tarih ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik 

Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'da 6 (CGİHK) kadınlar lehine aşağıdaki düzenlemelere yer 
verilmiştir. Şöyle ki: 

a- İnfazda Ayrımcılık Yasağı 
"İnfazda temel ilke" başlıklı CGTİHK'nun 2. maddesinin birinci fıkrasında "Ceza ve güvenlik 

tedbirlerinin infazına ilişkin hükümlerin ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, doğum, fel-

(6) 26 Aralık 2004 tarih ve 25685 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. 
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sefi inanç, millî veya sosyal köken ve siyasî veya diğer fikir yahut düşünceleri ile ekonomik güç
leri ve diğer toplumsal konumları yönünden ayırım yapılmaksızın ve hiç kimseye ayrıcalık tanın-
maksızın uygulanır" şeklindeki düzenlemesi ile infazda ayırımcılık yasaklanarak, başlıktan da an
laşılacağı üzere, kadınlara cinsiyetinden dolayı ayırımcılık yapılamayacağına dair infaz hukukunun 
temel ilkesi ortaya konmaktadır. 

Maddenin ikinci fıkrası ile ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazında zalimane, insanlık dışı, 
aşağılayıcı ve onur kırıcı davranışlarda bulunulamayacağı da temel ilke olarak belirlenmiştir.. 

b- Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumları 
CGTÎHK'nun 10. maddesinin birinci fıkrasında, kadın hükümlülerin hapis cezalarının infaz 

edileceği kadın kapalı ceza infaz kurumlarının kurulması ve bu kurumların iç güvenlik görev
lilerinin kadınlardan oluşması öngörülmüştür. Aynı maddenin ikinci fıkrasında ise, kadın kapalı 
ceza infaz kurumlarının ihtiyacı karşılama bakımından yetersiz olması halinde, kadın hükümlülerin 
hapis cezalarının diğer kurumların erkek hükümlülerinin kaldığı bölümleriyle bağlantısı olmayan 
bölümlerinde infaz edileceği düzenlenmektedir. 

c- Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumları 
CGTÎHK'nun 14. maddenin birinci fıkrasında, ihtiyaca göre kadın açık ceza infaz kurum

larının kurulabileceği belirtilmektedir. 

d- Gebe Olan ve Doğum Yapan Kadınların Cezasının İnfazı 
CGTÎHK'nun "Hapis cezasının infazının hastalık nedeni ile ertelenmesi" başlıklı 16. mad

desinin dördüncü fıkrasının "Hapis cezasının infazı, gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren al
tı ay geçmemiş bulunan kadınlar hakkında geri bırakılır. Çocuk ölmüş veya anasından başka birine 
verilmiş olursa doğumdan itibaren iki ay geçince ceza infaz olunur", şeklindeki hükmü ile kadın
lara özel gebelik ve doğum nedenler ile hapis cezasının infazının ertelenebileceği düzenlenmiştir. 

e- Hükümlü Kadının ve Bakıma Muhtaç Çocuğunun Barındırılması ve Beslenmesi 
CGTÎHK'nun "Hükümlünün bakıma muhtaç çocuklarının barındırılması ve beslenmesi" baş

lıklı 65. maddesinin; 

• birinci fıkrasında, anneleri hükümlü olan ve dışarıda korumasına bırakılacağı kimsesi bulun
mayan sıfır-altı yaş grubundaki çocukların anaları yanında kalabileceği ve bu çocukların gündüzleri 
ceza infaz kurumu bünyesindeki veya Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu veya diğer 
kurum ve kuruluşlara ait kreş ve gündüz bakımevlerinde banndırılacağı, 

• ikinci fıkrasında, analarının yanında kalan çocuklara, yaş ve durumlarına ve ihtiyaçlarına 
göre yiyecek ve içecek verileceği, 

• üçüncü fıkrasında, üç yaşını doldurmuş çocukların, hâkim kararıyla çocuk yuvalarına veya 
yetiştirme yurtlarına yerleştirilebileceği ve bu çocukların belirlenecek bir program ve usule göre 
zaman zaman analanyla temaslarının sağlanacağı, 

"Hükümlünün beslenmesi" başlıklı 72. maddenin dördüncü fıkrasında, ceza infaz kurumların
da annesiyle birlikte kalan çocuklara ve süt emziren annelere durumlarına uygun gıda verilmesi 
hususları düzenlenmektedir. 

f- Konutta İnfaz 
Özel infaz usullerini düzenleyen 110. maddenin ikinci fıkrasında, kadın hükümlülerin mahkûm 

oldukları altı ay veya daha az süreli hapis cezasının konutunda çektirilmesine karar verilebileceği 
belirtilmektedir. 
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g- Kadın Tutukevleri 
"Tutuklama kararının yerine getirildiği kurumlar" başlıklı 111. maddenin üçüncü fıkrasında, 

kadın tutukevlerinin müstakil olarak kurulabileceği, müstakil tutukevlerinde veya maddî olanak 
bulunmadığı hallerde kapalı ceza infaz kurumlarının tutuklulara ayrılan bölümlerinde, tutuklunun 
kadın olması da gözetilerek kadınların ayrı yerlerde barındırılacağı düzenlenmektedir. 

B.2.2 1739 sayılı MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU 
1739 sayılı Kanunun "Genellik ve eşitlik" başlıklı 4. maddesinde, Eğitim kurumları dil, 

ırk, cinsiyet ve din ayırımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, züm
reye veya sınıfa imtiyaz tanınamayacağı hükmü Türk Millî Eğitiminin temel ilkeleri arasında 
yer almıştır. 

"Eğitim hakkı" başlıklı 7. maddeye göre; 
"İlköğretim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır. 

İlköğretim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi, istidat ve 
kabiliyetleri ölçüsünde yararlanırlar." 

Yine kanunun "Fırsat ve imkân eşitliği"başlıklı 8. maddesine göre; 
Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkân eşitliği sağlanır. 

Maddî imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar 
öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla parasız yatılılık, burs, kredi ve başka yollarla gerek
li yardımlar yapılır. 

Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınır. 

B.2.13. 5393 Sayılı BELEDİYE KANUNU 
03/07/2005 tarihinde kabul edilen ve 13/07/2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayım

lanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanununun "Belediyenin Görev, Yetki ve Sorum
lulukları" başlıklı 14. maddesinde, Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen 
belediyelerin, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açacakları hüküm altına alınmıştır. 

Diğer mevzuat hükümleri 
- Radyo ve Televizyon Kanallarının Kurulması ve Yayın Yapmasına ilişkin 3984 sayılı 

Kanunun 4. maddesi ırk, cinsiyet, sosyal sınıf ve dini inançları aşağılayıcı, şiddet, terör, etnik ay
rımcılığı körükleyici yayın yapılamayacağına dair düzenleme gerektirmektedir. 

- Radyo ve televizyon yayınları konusunda 3984 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin her
hangi bir azınlık grubuna yöneltilmiş nefret içeren bütün konuşmalara uygulanması; 3 Ağus
tos 2002 tarih 4771 sayılı Kanunla (3. Uyum) Radyo ve Televizyon Yayınlarına İlişkin Kanunda 
yapılan değişiklikle"yayınların şiddet kullanımını özendirici veya ırkçı nefret duygularını kış
kırtıcı nitelikte olmaması" hükmü getirilmiştir. 

-"İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında 
Yönetmelik 23 Kasım 2003 tarihli ve 25298 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu 
Yönetmelikle İl ve İlçe İnsan Haklan Kurulları yeniden yapılandırılmıştır. Kasım 2003'te yapılan 
değişiklikle getirilen yeniliklerden birisi, "Ayrımcılığın her türünün önlenmesi için gerekli 
çalışmaları yürütme" görevinin İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının görevleri arasına eklen
mesidir. Ayrıca Türkiye genelinde il ve ilçe merkezlerinde bulunan her bir kurulun bünyesinde "İn
san Hakları Danışma ve Başvuru Masası" oluşturulmuştur. İnsan Hakları Başkanlığı tarafından 
geliştirilen ve 2004 yılı Ocak ayı başından itibaren tüm başvuru masalarında bulundurulan 
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"İnsan Hakları İhlal İddiası Bireysel Başvuru Formu"ndsı ayrımcılık yasağına ilişkin baş
vurular da ayrıca belirtilmek suretiyle, bu konudaki ihlal iddialarının incelenmesi ve araş
tırılması yanında, ayrımcılık yasağı ihlalleriyle ilgili istatistiksel verilerin derlenmesi ve 
değerlendirilmesinin sağlanması hedeflenmiştir 

- 22.01.2004 tarih 25354 sayılı Resmi Gazetede, "Personel Temininde Eşitlik İlkesine Uy
gun Hareket Edilmesi" konulu 2004/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi yayımlanmıştır. 

Buna göre; Ülkemizin de taraf olduğu, Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ay
rımcılığın Önlenmesi Sözleşmesinin (CEDAW), taraf devletlere, kadınlara karşı ayrımcılığın ön
lenmesini teminen mevzuat değişiklikleri dahil her türlü önlemi alma yükümlülüğünü getiren 2 ve 
11. maddelerine atıf yapılarak, birey ve toplumun gelişimi ile sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde 
özel bir konuma sahip olan kadınlarımızın sorunlarıyla ilgilenilmesinin Hükümetin öncelik verdiği 
bir konu olduğu vurgulanarak, bu bakış açısı çerçevesinde, tüm kamu kurum ve kuruluşları 
tarafından personel temini amacıyla yapılacak çalışmalarda, başvuru kabul şartlarının hiz
met gerekleri doğrultusunda belirleneceği ve ayrımcılığa meydan verilmeyecek şekilde 
hareket edileceği belirtilmektedir. 

B.214. 5256 AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLÂT VE 
GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 

10/11/2004 tarihinde kabul edilen ve 13/11/2004 tarih ve 25642 sayılı Resmi.Gazetede yayım
lanan 5256 sayılı Kanunun amacı; ülkemizdeki sosyal sorunların tespiti ve çözümü ile Türk 
ailesinin bütünlüğünün korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahının artırılmasına yönelik ulusal 
ve uluslararası bilimsel araştırmalar yapmak veya yaptırmak, projeler geliştirmek, desteklemek, 
bunlann uygulamaya konulmasını sağlamak ve aileye yönelik millî bir politikanın oluşmasına yar
dımcı olmak üzere, Başbakanlığa bağlı Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünün kurul
ması ile teşkilât, görev ve yetkilerine dair esasları düzenlemektir. (Madde 1) 

5256 sayılı Kanunun 3. maddesinde Genel Müdürlüğün görevleri: 

"a) Ailenin bütünlüğünün korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahının artınlması için ulusal 
ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapmak veya yaptırmak; bu konularda projeler geliş
tirerek uygulamaya konulmasını sağlamak. 

b) Ülkemizdeki sosyal sorunlann tespiti ve çözümüne yönelik ulusal ve uluslararası alanda 
bilimsel araştırmalar yapmak veya yaptırmak, projeler geliştirmek, desteklemek, sosyal bilimlerin 
gelişmesine katkıda bulunmak. 

c) Mevcut aile yapısını; ana, baba, eş, çocuklar ve akraba ilişkilerinden kaynaklanan problem
ler ile ekonomik, sosyal ve kültürel faktörlerin aile üzerindeki etkilerini araştırmak, aile bireylerinin 
eğitim fırsatlanndan eşit olarak yararlanmalannı sağlamak, bu konularda eğitim programlan hazır
lamak veya hazırlatmak. 

d) Aileyi ve aile bireylerini tehdit eden, aileden veya aile dışından kaynaklanan sorunları, aile 
içi şiddet ve istisman, töre cinayetlerini, kötü alışkanlıklan ve bağımlılıklan, tüm bunları doğuran 
sebepleri, çevresel-sosyal etkilerini incelemek, araştırmak, bunlann önlenmesine, çözümlenmesine 
yönelik ve aileyi destekleyici eğitici programlar hazırlamak veya hazırlatmak. 

e) Ailelerin maddî kaynaklannın rasyonel kullanımını temin maksadıyla çalışmalar yapmak, 
bu konuda ilgili kamu kurum ve kuruluşlan ile koordineli eğitim programlan hazırlamak veya 
hazırlatmak. 

f) Ailedeki yapısal değişimleri, iç ve dış göçün aile yapısına olan etkilerini araştırmak. 
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g) İnceleme ve araştırma alanlarında elde edilen bilgileri değerlendirmek ve sonuçlarını sosyal 
ve kültürel tedbirler haline dönüştürecek millî bir politikanın oluşumuna katkıda bulunmak, bunlan 
uygulayıcı kurum ve kuruluşlara aktararak hizmetlerin geliştirilmesini ve yeni hizmet modellerinin 
oluşturulmasını sağlamak. 

h) Kamu kurum ve kuruluşlan, üniversiteler, yerel yönetimler, sosyal amaçlı vakıf, demek ve 
diğer sivil toplum kuruluşlan ve özel sektör ile işbirliği yapmak, bunların sosyal alandaki çalış
malarına destek sağlamak, müşterek projeler gerçekleştirmek ve uygulamak. 

ı) Nüfus yapısındaki değişimleri izlemek, sorun alanlannı tespit etmek ve bu konuda millî bir 
politikanın geliştirilmesine yardımcı olmak. 

i) Ailenin ve aileyi oluşturan bireylerin karşılaştıklan soranlara ilişkin kamuoyundaki eğilim 
ve istekleri tespit etmek amacıyla kamu veya özel kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak. 

j ) Yurt dışında yaşayan ve/veya çalışan Türk ailelerinin soranlarını araştırmak ve çözüm 
önerileri geliştirmek. 

k) Görev alanına giren konularda, gereken mal ve hizmet alımlannı sağlamak, enformasyon 
sistemleri, bilgi bankaları, kütüphane, arşiv ve dokümantasyon merkezi kurmak, istatistikleri der
lemek ve bu alandaki çalışmalan kurumsallaştırmak, elektronik, görsel, basılı yayın ve eğitim 
faaliyetlerinde bulunmak, ulusal ve uluslararası kongre, seminer, şûra ve benzeri toplantılar düzen
lemek. 

1) Görev alanı ile ilgili kuruluş ve organizasyonlara 5.5.1969 tarihli ve 1173 sayılı Kanun çer
çevesinde üye olmak ve katılmak, görev alanına giren konularda uluslararası kuruluşlarla işbirliği 
yapmak, proje geliştirmek ve yürütmek, gerçekleştirilecek her türlü çalışma ve etkinliğe katılmak 
ve uluslararası sözleşmeler ile kararlann getirdiği yükümlülükler çerçevesinde gerekli yasal düzen
lemelerin yapılmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak." 

olarak belirlenmiştir. 

5256 sayılı Kanunda ana hizmet birimlerinden biri olarak belirlenen "Aile ve Sosyal Sorun
ları Araştırma Daire Başkanlığı" nın görevleri şunlardır: 

a) Ailenin bütünlüğünün korunması ve sosyal refahının artırılması için toplumun öncelikleri ve 
ilgili kuramlann teklifleri dikkate alınarak bilimsel araştırmalar yapmak veya yaptırmak, bunlara 
ilişkin şartname ve sözleşmeleri hazırlamak. 

b) Aile ve sosyal bilimler alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapmak 
veya yaptırmak, projeler geliştirmek, desteklemek, bunların uygulamaya konulmasını ve aileye 
yönelik millî bir politikanın oluşmasına katkı sağlamak. 

c) Aile ve sosyal soranlar konusunda faaliyette bulunan kamu kuram ve kuruluşlan, yerel 
yönetimler, üniversiteler, sosyal amaçlı vakıf, demek ve diğer sivil toplum kuruluşları ve özel sek
tör ile işbirliği yapmak ve ortak çalışmalar yürütmek. 

d) Araştırma proje tekliflerinin ön değerlendirmesini yapmak. 

e) Araştırma projelerini sözleşme esaslanna göre izlemek, değerlendirmek ve kabulüne onay 
vermek. 

f) Nüfus artışı ile yapısının ve görev alanıyla ilgili mevzuatın toplumsal etki ve sonuçlannı 
araştırmak, aile konusunda kamuoyundaki eğilim ve istekleri tespit etmek. 

g) Genel Müdürün vereceği benzeri görevleri yapmak, (madde 8) 
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Kanunun 15. maddesinde Aile ve Sosyal Araştırmalar Danışma Kurulu düzenlenmiş olup, 
Başbakan veya Bakanın başkanlığında kurulan Danışma Kurulunun üyelerinin kimlerden oluş
turulacağı belirlenmiştir. 

Aile ve Sosyal Araştırmalar Danışma Kurulunun görevleri Kanunun 16. maddesinde; 
a) Genel Müdürlüğün görevleri içinde yer alan araştırma projelerinin öncelik sırası ve uy

gulanacak projeler hakkında görüş bildirmek ve önerilerde bulunmak. 

b) Ulusal ve uluslararası sosyal amaçlı vakıf, dernek, federasyon ve gönüllü kuruluşlarla işbir
liği yapılması hususunda görüş bildirmek ve önerilerde bulunmak. 

c) Sosyal, ekonomik ve kültürel faktörleri itibarıyla aile yapısına etkili olabilecek yayınlar 
konusunda ilgili kuruluşlara görüş bildirmek ve önerilerde bulunmak. 

d) Genel Müdürlüğün görev alanına giren mevzuat konusunda görüş ve öneri oluşturmak, 

şeklinde belirlenmiştir. 

B.2.15.5251 Sayılı KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREV
LERİ HAKKINDA KANUN 

(Kabul Tarihi: 27/10/2004, Yayımlandığı R.Gazete: Tarih : 6/11/2004 Sayı :25635) 

5251 sayılı Kanunun amacı -1 . maddesiyle belirlenmiş olduğu üzere-; 
kadının insan haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, kadınların 

sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal yaşamdaki konumlarını güçlendirmek, hak, fırsat ve imkân
lardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak üzere Başbakanlığa bağlı Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğünün kurulması ile teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin esasları düzenlemektir. 

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün Görevleri 3. maddesinde; 

"a) Kadına karşı her türlü ayrımcılığı önlemek, kadının insan haklarını geliştirmek, kadını 
ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda etkin hale getirmek ve eğitim düzeyini yükseltmek 
amacıyla yapılacak her türlü çalışmaya destek vermek, bu konularda stratejiler geliştirmek, plan 
ve programları oluşturmak ve temel politikaların belirlenmesine katkıda bulunmak. 

b) Kanunları ve idari düzenlemeleri görev alanı çerçevesinde izleyerek kadınların eşit hak 
ve fırsatlara ulaşmasını sağlayacak çalışmalar yapmak. 

c) Kadına yönelik her türlü şiddet, taciz ve istismarın önlenmesi için çalışmalarda bulun
mak; kadının aile ve sosyal yaşamdan kaynaklanan sorunlarının çözümüne destek oluşturmak 

d) Kadınlara kanunlarla verilen hakların tam ve eşit kullanılabilmesi ve kadın-erkek eşit
liğinin toplumsal kalkınma sorunu olarak algılanması amacıyla kamuoyunu bilgilendirmek. 

e) Sağlık, eğitim, kültür, çalışma ve sosyal güvenlik başta olmak üzere bütün alanlarda kadın
ların ilerlemesini sağlayıcı ve karar mekanizmalarına katılımını artırıcı çalışmalarda bulunmak. 

f) Görev alanına giren konularda bilgi sis.temleri, kütüphane ve/veya dokümantasyon merkezi 
kurmak, istatistikleri derlemek, görsel ve basılı yayınlar yapmak veya yaptırmak, eğitim amaçlı 
faaliyetlerde bulunmak, yurt içi ve yurt dışı kongre, seminer, toplantı ve benzeri etkinlikler düzen
lemek. 

g) Görev alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, 
sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile işbirliği yapmak, koordinasyonu sağlamak. 

h) İnceleme, araştırma ile uluslararası girişimlerden elde edilen bilgileri kamu politikalarının 
oluşumuna katkıda bulunması amacıyla uygulayıcı kurum ve kuruluşlara aktararak kuruluşların hiz
metlerinin geliştirilmesine ve yeni hizmet modelleri oluşturulmasına katkıda bulunmak. 

ı) 5.5.1969 tarihli ve 1173 sayılı Kanun çerçevesinde, görev alanı ile ilgili kuruluş ve organizas
yonlara üye olmak, gerçekleştirilecek her türlü çalışma ve etkinliğe katılmak, uluslararası sözleş-
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meler ile kararların getirdiği yükümlülükler doğrultusunda faaliyette bulunmak ve bu konuda gerek
li raporları hazırlamak, kanunî düzenlemelerin yapılmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak. 

i) Görev alanına giren konularda çalışmalarda bulunan uluslararası kuruluşların faaliyetlerini 
izlemek, alman kararları ilgili kuruluşlara iletmek. 

j) Çalışma alanı ile ilgili konularda yurt içi ve yurt dışında bilimsel araştırmalar yapmak ve 
yaptırmak, projeler geliştirmek, desteklemek, bunlann uygulamaya konulmasını sağlamak ve ulus
lararası kuruluşlarla ortak projeler yürütmek. 

B.3. MAĞDUR ÇOCUKLAR HAKKINDAKİ KANUN TASARILARI 
a)- Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukukî Veçhelerine Dair Kanun Tasarısı (Sevk Tarihi: 

Başbakanlığa: 21/2/2005 - TBMM: 9/9/2005) 

Tasarıyla; Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukukî Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesinin iç 
hukukta uygulama kabiliyetinin sağlanması ile Sözleşmeye taraf devletler arasında kaçırılan çocuk
ların ikâmetgâh ülkesine iadesi ve şahsî ilişki kurulmasına ilişkin usul ve esaslann düzenlenmesi 
amaçlanmaktadır. 

b)- Şiddet Suçu Mağduru Çocuklara Yardım Hakkında Kanun Tasarısı 
Şiddet suçu mağduru olan çocukların, suç nedeni ile uğradıkları maddî ve manevî zararların 

hakkaniyete uygun olarak sosyal dayanışma içerisinde giderilmesi ve gerekli yardımın yapılmasına 
ilişkin hususlar ile çocuklara yapılacak yardımın usul ve esaslarına dair hükümler içeren taslak 
üzerinde çalışmalar devam etmektedir. 

B.4. KONUYA İLİŞKİN TÜRKİYE'NİN TARAF OLDUĞU ULUSLARARASI SÖZLEŞ
MELER 

1- İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ( 7 ) 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 10 Aralık 1948 tarih ve 217 A(III) sayılı Kararıyla ilan 
edilmiştir. 6 Nisan 1949 tarih ve 9119 Sayılı Bakanlar Kurulu ile "İnsan Hakları Evrensel Beyan
namesi 'nin Resmi Gazete ile yayınlanması yayımdan sonra okullarda ve diğer eğitim mües
seselerinde okutulması ve yorumlanması ve bu Beyanname hakkında radyo ve gazetelerde münasip 
neşriyatta bulunulması" kararlaştınlmıştır. Bakanlar Kurulu Karan 27 Mayıs 1949 tarih ve 7217 
Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. 

2- Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi ( 8 ) 

Türkiye, "Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi'ni 15 Ağustos 
2000 tarihinde imzaladı. Bugüne kadar BM üyesi 188 ülkeden 137'sinin imzaladığı sözleşme, 
4 Haziran 2003 tarihinde 'de onaylandı, 17 Haziran 2003 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından onan
dıktan sonra 'de yayınlandı 

3- Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) 9 

RG. 14.10.1985, S.18898. Karar Sayısı: 85/9722. 11/6/1985 tarihli ve 3232 sayılı kanunla 
katılmamız uygun bulunan, 1 Mart 1980 tarihinde imzaya açılan ve 3 Eylül 1981 tarihinde yürür-

7 BM Genel Kurulunun 10.12.1948 tarihli ve 217 A (III) sayılı Kararıyla kabul ve ilan edilmiştir. 
8 BM Genel Kurulunun 16 Aralık 1966 tarihli ve 2200 A (XXI) sayılı Kararıyla kabul edilmiş ve 

imzaya, onaya ve katılmaya açılmış ve 3 Ocak 1976'da yürürlüğe girmiştir. 
Genel Kurulun 18 Aralık 1979 tarihli ve 34/180 sayılı Kararıyla kabul edilmiş ve imzaya, onaya 
ve katılmaya açılmış ve 3 Eylül 198Vde yürürlüğe girmiştir. 

9 Genel Kurulun 18 Aralık 1979 tarihli ve 34/180 sayılı Kararıyla kabul edilmiş ve imzaya, onaya 
ve katılmaya açılmış ve 3 Eylül 1981'de yürürlüğe girmiştir. 
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lüğe giren "Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi"m katılmamızın onay
lanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 28/6/1985 tarihli ve ÇTİG/ÇTUK-721-701-30-2672-3525 sayılı 
yazısı üzerine, 31.05.1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3'üncü maddesine göre, Bakanlar 
Kurulu'nca 24.07.1985 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

4- Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesine İlişkin İhtiyari 
Protokol 

Resmi Gazete 18.09.2002, Sayı 24880. Bakanlar Kurulu Karar Sayısı 2002/474703. 
08.09.2000 tarihinde New York'ta imzalanan ve 30.07.2002 tarihli ve 4770 sayılı Kanunla onaylan
ması uygun bulunan "Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Sözleşmesine İlişkin İh
tiyari Protokol"ün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 12.08.2002 tarihli ve UKGY/308238 sayılı 
yazısı üzerine, 31.05.1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3'üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulun
ca 26.08.2002 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

5- Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 

20 Mart 1950'de Roma'da imzalanan Sözleşme, 3 Eylül 1952'de yürürlüğe girdi. Türkiye, 
Sözleşmeyi 18 Mayıs 1954'de onayladı. (R.G. 19 Mart 1954-8662) 

6)-İşkence ve Diğer Acımasız, İnsanlık Dışı ya da Aşağılayıcı Muamele veya Cezalara 
Karşı Sözleşme 

BM Genel Kurulunda 39/46 sayılı 10 Aralık 1984 tarihli ilke kararı ile kabul edilip, imzaya, 
onaya ve katılıma açılmış, 26 Haziran 1987 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye Sözleşmeyi 25 
Ocak 1988 tarihinde imzalamış 2 Ağustos 1988 tarihinde ise onaylamıştır. 

7)- Çocuk Hakları Sözleşmesi 

14.09.1990 tarihinde imzalanan ve 09.12.1994 tarihli ve 4058 sayılı Kanun'la onaylanması uy
gun bulunan "Çocuk Haklarına Dair Sözleşme"nin ekli ihtirazi kayıtla onaylanması; Dışişleri 
Bakanlığı'nın 15.12.1994 tarihli ve TJKBM-II/11304 sayılı yazısı üzerine 31.05.1963 tarihli ve 244 
sayılı Kanun'un 3. maddesine göre, 23.12.1994 tarihli ve 94/6423 sayılı Bakanlar Kurulu'nca 
kararıyla (RG. 27.01.1995, S. 22184) kabul edilmiştir. 

8)- Köleliğe Dair Sözleşme 

25 Eylül 1926 tarihinde Cenevre'de imzalanan Köleliğe dair Sözleşmeyi tadil eden 7 Aralık 
1953 tarihli New York Protokolü, BM Genel Kurulunda 794 (VIII) sayılı 23 Ekim 1953 tarihli ilke 
kararı ile onanmış ve 7 Aralık 1953 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sözleşme, Türkiye tarafından 14 
Ocak 1955 tarihinde imzalanmıştır. 

9)- Kölelik, Köle Ticareti ve Köleliğe Benzer Kurum ve Uygulamaların Lağvına Dair Ek 
Sözleşme 

Ekonomik ve Sosyal Konseyin 608 (XXI) sayılı 30 Nisan 1956 tarihli kararı ile 7 Eylül 1956 
tarihinde Cenevre'de imzalanmış 30 Nisan 1957 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye tarafından 
28 Haziran 1957 tarihinde imzalanmış ve 17 Temmuz 1964 tarihinde onaylanmıştır. 

10)- Cebri Çalıştırmaya Dair Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Söz. No. 29 

Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansının 14 üncü oturumunda 28 Haziran 1930 
tarihinde kabul edilmiş ve 1 Mayıs 1932 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sözleşme Türkiye tarafından 
30.10.1998 tarihinde onanmıştır. 

11)- Cebri Çalıştırmanın Kaldırılmasına Dair ILO Sözleşmesi No. 105 

Sözleşme 25.06.1957 tarihinde kabul edilmiş, 17.01.1959 tarihinde kabul edilmiştir. Sözleşme 
Türkiye tarafından 29.03.1961 tarihinde onanmıştır. 
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12)- Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'ye Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Por
nografisi ile İlgili İhtiyari Protokol 

Resmi Gazete 28.06.2003, Sayı 24799. 08 Eylül 2000 tarihinde New York'ta imzalanan ve 
09.05.2002 tarihli ve 4755 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ilişik Çocuk Haklarına Dair 
Sözleşme'ye Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi" ile ilgili ihtiyari 
Protokol'ün ekli beyan yapılmak suretiyle onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 14.05.2002 tarihli ve 
UKGY/178450 sayılı yazısı üzerine, 31.05.1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3'üncü maddesine 
göre; Bakanlar Kurulu'nun 28.05.2002 tarih ve 2002/4241 sayılı karan ile kabul edilmiştir. 

13)- Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi 

Bu Sözleşme, 18.01.2001 tarih ve 4620 sayılı Çocuk Haklannın Kullanılmasına İlişkin Avrupa 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun'la (RG. 01.02.2001, S. 24305) 
kabul edilmiştir. 

1980'lerden bu yana ülkemizde kadının toplumsal yaşama katılımı konusunda yasal ve kurum
sal alanda olumlu değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Özellikle sivil toplum kuruluşlannın kendi alan
larını belirlemede inisiyatif kullanma yönünde geliştirdikleri stratejiler Türkiye'de kadının 
statüsünün düzeltilmesi ve kadınların toplum içinde birey olarak güçlenmeleri açısından büyük 
önem taşımaktadır. Öte yandan kadının statüsünü belirleyen en temel öge olan toplumsal cinsiyet 
kavramı konusunda bir tartışmanın açılması, toplumsal bir farkındalık ve duyarlılık geliştirilmesi, 
kadınlar açısından olumsuzluklar taşıyan uygulamalara yönelik müdahalelerin yapılması yaşamsal 
önem taşımaktadır. 

Kadının her alanda ve her düzeyde ilerlemesine yönelik mekanizmalar kurulması ve var olan-
lann geliştirilmesi yönünde Türkiye'de iç ve dış gelişmeler doğrultusunda yapılan faaliyetler, son 
yıllarda hem devlet hem de sivil toplum kuruluşlan açısından gelişme göstermiştir. "Bir birey olarak 
kadının kimliği", "insan haklarının bir parçası olarak kadın hakları" ve "kadınlarda bilinç yükselt
mesi" çalışmalan kadına yönelik politikalar olarak benimsenmiştir. 

- Bu arada konumuzla ilgisi olması nedeniyle Birleşmiş Milletler Kadınlara Yönelik Şiddetin 
Önlenmesi Bildirgesine deyinmekte yarar vardır. Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde 1993'te 
Viyana'da toplanan Dünya İnsan Haklan Konferansı, kadınlara yönelik şiddetin acil ve derhal ele 
alınması gereken bir insan hakları ihlali olduğunu ilan etmiş olup, aynı yıl içinde BM Kadınlara 
Yönelik Şiddetin Önlenmesi Bildirgesi Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir. 

C. ÇOCUĞA YÖNELİK ŞİDDET 

Çocuğa yönelik şiddet için yaygın olarak kullanılan terim, çocuk istismandır. Ancak, çocuğun 
ihmali de istismar olarak değerlendirilmektedir. İstismar, çocuğun ailesi ya da ondan sorumlu diğer 
kişiler tarafından çocuğa karşı uygulanan fiziksel, cinsel veya psikolojik nitelikli kötü davranışlann 
tümünü kapsamaktadır. 

Çocukluk çağında ihmal ve istismar, aile bireylerinden kaynaklanabileceği gibi, yakın çevre ya 
da yabancı kişilerden de kaynaklanabilmektedir. 

Dünya Sağlık Örgütü Çocuk istismannı "çocuğun sağlığını, fiziksel gelişimini olumsuz yönde 
etkileyen bir yetişkin, toplum veya ülkesi tarafından bilerek veya bilmeyerek yapılan davranışlar, 
çocuk istisman olarak kabul edilir" şeklinde tanımlamıştır 

C. 1 Çocuğa Yönelik Şiddet Açısından Dünyada Durum 

Çocuğa yönelik şiddet çocuk istisman olarak uzun süredir bilimsel dokümanlarda yer almak
tadır. Bebeklerin öldürülmesi, çocuklan terk etme, ya da diğer çocuğa yönelik şiddet şekilleri insan
lık tarihinin ilk dönemlerine kadar gitmektedir. Ancak çocuk istismannın tıbbi sonuçlan 1962 yılm-
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da Kempe ve arkadaşlan tarafından yayınlanan "The Battered Child Syndrome" (Hırpalanmış Çocuk 
Sendromu) isimli makalenin yayınlanmasına kadar fark edilmemiştir. Bu sendrom ağır fiziksel istis
mara uğramış küçük çocuklarda görülen temel sağlık sorunlarını kapsamaktadır. Bu makalenin 
yayımlanmasından kırk yıl sonra günümüzde çocuk istismarının yaygın bir halk sağlığı sorunu ol
duğu kabul edilmektedir. Çocuk istismarı derin kültürel, ekonomik ve sosyal nedenleri bulunan ve 
değişik şekillerde ortaya çıkan bir sorundur. Bu sorun fiziksel, cinsel, duygusal istismar ve ihmal 
olarak görülebilmektedir. Fiziksel istismar çocuğa fiziksel olarak zarar veren ya da verme olasılığı 
bulunan davranışlardır. Cinsel istismar çocuğun cinsel tatmin aracı olarak kullanılmasıdır. Duygusal 
istismar çocuğa gereksinim duyduğu uygun ve destekleyici çevresel ortamın sağlanmaması ve 
çocuğun gelişimini ve duygusal sağlığını olumsuz etkileyen davranışlarda bulunulmasıdır. Çocuğun 
hareketlerinin kısıtlanması, alay etme, tehdit ve yıldırma, ayrımcılık dışlama ve düşmanca olan diğer 
fiziksel uygulamaları içerir. İhmal ise ailenin ya da diğer bakım verenlerin olanakları olmasına rağ
men çocuğun ihtiyaç duyduğu sağlık, eğitim, duygusal gelişim, beslenme, barınma ve güvenli bir 
yaşam ortamı gibi koşulların karşılanmamasından doğmaktadır. Gerçek ihmal olgularını yoksulluk 
koşullarında ortaya çıkan gereksinim karşılayamama durumu ile karıştırmamak gerekir. 

Çocuğa yönelik şiddetin sıklığını ortaya koyabilmek için verilere gerek duyulmaktadır. Bu 
veriler devlet kuruluşları tarafından tutulan ölüm kayıtları gibi resmî kayıtların yanı sıra, vaka bil
dirimleri ve topluma dayalı araştırmaların sonuçlarından elde edilmektedir. Ancak çocuğa yönelik 
şiddet ile ilgili verilere bir çok ülkede çocuk ihmal ve istismarına yönelik bildirim yapma ve kayıt 
tutma konusunda yasal ya da sosyal zorunluluk bulunmaması nedeni ile ulaşılamamaktadır. Ayrıca 
kültürel ve yasal nedenlerle tanımlar konusundaki farklılaşmalar karşılaştırma yapmayı ve ortak 
veri tabanları oluşturmayı engellemektedir. 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre 2000 yılında dünyada 57 000 15 yaş altı çocuk öl
dürülmüştür. Bebekler ve küçük yaştaki çocuklar daha fazla öldürülme riski taşımaktadır. 0-4 yaş 
grubu çocuklar arasında öldürülme hızı 5-14 yaş grubunun iki katıdır. Dünyanın zengin ülkelerin
de beş yaş altı çocukların öldürülme hızı erkek çocuklar için yüzbinde 2.2, kız çocukları için ise 
1.8'dir. Orta ve az gelirli ülkelerde ise bu yaş grubunda öldürülme hızı 2-3 kat daha yüksektir ve er
kek çocukları için yüzbinde 6.1, kız çocuklar için yüzbinde 5.1 'dir. DSÖ verilerine göre beş yaş al
tı çocukların en fazla Afrika bölgesinde öldürüldüğü görülmüştür. Afrika bölgesinde beş yaş altı er
kek çocukları arasında öldürülme hızı yüz binde 17.9, kız çocukları arasında ise 12.7'dir. En düşük 
hızlar yüksek gelirli Avrupa bölgesi ile Doğu Akdeniz ve Batı Pasifik bölgelerinde görülmektedir. 
Çocuk ölümlerinde ölüm sonrası rutin adli araştırma ve otopsi incelemelerinin yapılmaması, ölüm 
sertifikalarında önemli sınıflama hataları yapılması nedeni ile bu konuda gerçek rakamlara 
ulaşılamamaktadır. Bu nedenle çocuk istismarına bağlı çocuk öldürülmesi ile ilgili resmî rakamların 
gerçeği yansıtmaktan uzak olduğu ve çocukların gerçekte çok daha fazla oranda öldürüldükleri 
düşünülmektedir Çocuk istismarına bağlı ölümlerin en sık kafa travmalarına bağlı olarak oluştuğu, 
bunu karın yaralanmalarının izlediği bildirilmiştir. Çocuklann boğularak öldürülmesi de diğer sık 
bildirilen çocuk ölüm nedenlerindendir. 

Çocuklara yönelik şiddet tiplerine bakıldığında sıklıkla görülen fiziksel, cinsel ve duygusal şid
dettir. Çocuklara yönelik fiziksel şiddet sıklığı ülkeden ülkeye değişim göstermektedir. Örneğin 
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 1995'te yapılan bir toplum tabanlı çalışmada ailelerin bin
de 49'u çocuklarını sert bir araç kullanarak dövme, tekmeleme, çocuğu bıçak ve silâhla tehdit etme 
gibi yöntemleri kullanarak disipline ettikilerini bildirmişlerdir. Mısır'da yapılan kesitsel bir toplum 
tabanlı çalışmada çocuklann %37'si aileleri tarafından dövüldüklerini ya da bağlanarak cezalan-
dınldıklarını söylemişlerdir ve %26'sında dayak ve bağlanmaya bağlı olarak kırık, bilinç kaybı, ya 
da kalıcı özürlülük gibi sorunlar ortaya çıkmıştır. 
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Güney Kore'de yapılan bir çalışmada ise anne babaların üçte ikisi çocuklarını dövdüklerini ve 
%45'i çocuklarını ittiklerini ve tekmelediklerini ifade etmişlerdir. Romanya Hanehalkı Anketinde 
çocukların %4.6'sının ciddî ve sık tekrarlanan sert bir cisimle dövülme, yakılma ya da aç bırakılma 
gibi fiziksel şiddete maraz bırakıldığı belirtilmektedir. 

Romanya'da anne babalann yaklaşık yarısı da çocuklarını sık sık dövdüğünü ve %16'sı da 
çocuklarını döverken sert bir cisim kullandığını belirtmiştir. Şili, Mısır, Hindistan ve Filipinler'de 
yapılan WorldSAFE (VVorld Studies of Abuse in the Family Enviroment Project) projesine bu ül
kelerde yaşayan anneler katılmıştır. Bu annelerin çocuklarını terbiye etmek için kullandıkları sert 
ve daha ılımlı disiplin yöntemleri hakkında Ebeveyn-Çocuk Çatışma Çözme Yöntemleri Ölçeği 
(Parent-Child Conflict Tactics Scale) aracılığı ile bilgi toplanmıştır. Bu projenin verileri ve 
ABD'de yapılmış benzer bir çalışmanın sonuçlan aşağıdaki Tablo' 1 de özetlenmiştir. 

Tablo: 1. Son altı ay içinde annelerin çocuklarını terbiye etmek için sert ve ılımlı fiziksel 
cezalandırma yöntemleri kullanma sıklıkları, WorldSAFE projesi 

Cezalandırma yöntemi Sıklık % Cezalandırma yöntemi 

Şili Mısır Hindistan* Filipinler ABD 

Ciddi fiziksel cezalar 

Çocuğa sert bir cisimle vurmak 4 26 36 21 4 

Çocuğu tekmelemek 0 2 10 6 0 

Çocuğu yakmak 0 2 1 0 0 

Çocuğu dövmek 0 25 b 3 0 

Çocuğu bıçak ya da silahla tehdit 
etmek 

0 0 1 1 0 

Çocuğun boğazını sıkarak nefessiz 
bırakmak 

0 1 2 1 0 

[lımlı fiziksel eczalar 

Çocuğun poposuna elle vurmak 51 29 58 75 47 

Çocuğun poposuna sert bir cisimle 
vurmak 

18 28 23 51 21 

Çocuğun kafasına ya da eline vurmak 13 41 58 21 4 

Çocuğun saçını çekmek 24 29 29 23 _b 

Çocuğu sarsmak0 39 59 12 20 _b 

Çocuğu itmek 12 25 28 8 _b 

Çocuğu çimdiklemek 3 45 17 60 5 

Çocuğun kulağını seçmek 27 31 16 31 _b 

Çocuğu dizlerinin üzerine çökmeye 
zorlamak ya da çocuğu rahatsız bir 
pozisyonda durmaya zorlamak 

0 6 2 4 _b 

Çocuğun ağzına biber sürmek 0 2 3 1 _b 

2 Bu ülkede veriler kentsel bölgede toplanmıştır. 
b Bu çalışmada bu sora sorulmamıştır. 
c İki yaş ve üzeri çocuklar için sorulmuştur. 
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WorldSAFE projesi ve ABD'de aynı ölçek yardımı ile toplanmış olan veriler çocuklann dün
yanın farklı ülkelerinde de yaşasalar fiziksel şiddet gördüklerini göstermektedir. Örneğin, proje kap
samındaki bütün ülkelerdeki çocuklara son altı ay içinde sert bir cisimle farklı yüzdelerde olsa bile 
vurulduğu görülmektedir. Çocuğa yönelik şiddetin her türü ilgili kişilerce kabul edilemez bulunsa 
bile, çocuklara yönelik ılımlı şiddet uygulamalan konusunda küresel düzeyde bir uzlaşma olmadığı 
görülmektedir. Bu nedenle çocuklara yönelik bu tür şiddet uygulamalannın proje kapsamındaki 
bütün ülkelerde yoğun bir biçimde kullanıldığı gösterilmiştir. Özellikle çocuğun poposuna elle vur
mak en fazla başvurulan yöntemdir. Çocuğa yönelik sert ve ılımlı fiziksel cezalandırma yöntem
lerine çocuklann aileleri kadar okullarda ve çocuklann bulunduğu diğer kurumlarda öğretmenler 
ve çocuklara bakım veren kişiler de başvurmaktadır. 

Cinsel şiddet, cinsel şiddetin tanımı ve bilginin toplanış biçimi çocuğa yönelik cinsel şiddet sık
lığını etkilemektedir. Romanya'da çocuklann %9.1'i cinsel şiddet gördüğünü bildirmiştir. Yetişkin 
kadınlar arasında yapılan araştırmaların sonuçlanna göre çocukluğunda cinsel içerikli istenmeyen 
davranışlara maruz kalmaktan tecavüze kadar değişen şekillerde cinsel şiddet görme sıklığı %0.9 ile 
%45 arasında değişmektedir. Yetişkin erkekler arasında ise cinsel şiddet görme sıklığı %1 ile %19 
arasında bulunmuştur. Uluslararası düzeyde 1980'de yapılan bir çalışmaya göre çocuklukta cinsel is
tismara uğrama sıklığı kadınlar arasında %20, erkekler arasında %5-10 olarak bulunmuştur. 

Duygusal şiddet, çocuklara yönelik duygusal ya da psikolojik şiddet fiziksel ya da cinsel şid
dete göre daha az ilgilenilen konular olmuştur. Anne babalann çocuklannı terbiye etmek için kullan-
dıklan fiziksel olmayan disiplin yöntemlerinin ülkeden ülkeye kültürel nedenlerle farklılık gösterdiği 
görülmüştür. Bir ülkede sık kullanılan ve kabul gören bir yöntem, başka bir ülkede kabul edilemez 
olarak değerlendirilebilir. Çocuğa bağırmak en fazla kullanılan yöntemdir. Aynca çocuğa isim tak
mak ve çocuğa küfretmek de sık uygulanan psikolojik şiddet biçimidir. Çocuğu terk etmekle ya da 
evden atmakla tehdit etmek de ülkeden ülkeye değişmekle birlikte sık başvurulan bir yöntemdir. 

İhmal, Kanada'da yapılan bir çalışmada çocuklann % 19'u fiziksel ihmale uğramıştır, % 12'si 
terkedilmiştir, % 11 'inin eğitimi ihmal edilmiştir, % 48'i ise anne babalannın yeterli gözetmemesi 
nedeniyle fiziksel zarar görmüşlerdir. 

Dünyada çocuğa yönelik şiddetin olumsuz sonuçlannın fark edilmesini takiben ilk olarak İs
veç 1979'da çocuklann fiziksel cezalandırma yöntemleri ile cezalandırılmasını yasaklayarak bu 
alanda ilk yasal uygulamayı başlatan ülke olmuştur. İsveç'ten sonra en az on ülke daha bu konuda 
yasal düzenlemeye gitmiştir. 

C. 2 Çocuğa Yönelik Şiddet Açısından Türkiye'de Durum 
Ülkemizde çocuk haklan açsından irdelendiğinde çocukların; korunması, yaşatılması, geliş

tirilmesi ve toplumsal yaşama katılımlannın sağlanması için yeterli düzeye gelinemediği ve çocuk
lann yüksek yaran için olması gereken koşullann oluşmadığı görülmektedir. 

Ülkemizde çocukların şiddetle karşılaştıklan alanlardan bazılan şunlardır; 
• Aile 
• Okul 
• Kolluk kuvvetleri 
• Sokak 
• Bakım yurt ve yuvalan 
• Çocuklann tutuklu veya hükümlü olarak tutulduklan kurumlar 
• Çalıştıkları işyerleri 

Ülkemizde aile içinde çocuklara yönelik şiddetin nedenleri arasında ailenin sosyo-ekonomik ve 
eğitim düzeyinin düşük olması, erken yaşta evlenmeler, erken yaşta çocuk sahibi olması, kendini bu 
role hazırlamadan anne-baba olması, ebeveynlerin herhangi bir sosyal desteğinin bulunmaması, 
ebeveynlerin çocuklanna ayıracak vakit bulamaması, çocuğun davranışlannın temeli konusunda fikir 
sahibi olmamalan, aile bireylerinin duygu ve düşüncelerini birbirlerine açık olarak ifade edememeleri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1140) 



- 8 1 -

sayılabilir. Oysa ki Birleşmiş Milletler Çocuk Haklan Komitesinin Türkiye'ye ilişkin yayınladığı 
sonuç gözlemlerinde "çocuklann cinsel istisman ve bekaret kontrolü de dahil olmak üzere, aile içi şid
detin önlenmesi ve ortadan kaldırılmasına yönelik etkili önlemlerin, yöntemlerin, kaynaklann ve 
konuya ilişkin verilerin bulunmamasından" kaygı duyulduğu belirtilmektedir. Aynı rapor, namus 
cinayetleri konusunda da yaşam hakkının ihlal edilmesini ve bu cinayetlerin mağdurlannın da fail
lerinin de genellikle çocuk olması özellikle ele alınması gereken bir konu olduğunu vurgulamaktadır. 

Bütün bunlann yanı sıra, her geçen gün hızla artan çocuğa yönelik fiziksel ve cinsel şiddet, 
çocuklann sokağa düşmeleri, suça itilmeleri ve uyuşturucu kullanımları ciddî bir problem olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı istatistiklerine 
bakıldığında tüm taraflara büyük sorumluluklar düşmektedir. 

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre; başta Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair 
Sözleşme olmak üzere yürürlükteki mevzuat esas alınarak Emniyet Teşkilatının çocuklara yönelik 
hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla hazırlanan "Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube 
Müdürlüğü/Büro Amirliği Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği" 13.04.2001 gün ve 24372 
sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bugüne kadar Küçükleri Koruma Şube 
Müdürlükleri tarafından yürütülen korunmaya, yardıma muhtaç, buluntu, kimliği tespit edilemeyen, 
sokakta yaşayan, başıboş, terkedilmiş, mülteci, refakatsiz ve benzeri çocuklara yönelik hizmetlerin 
yanı sıra, suç işlediği şüphesi altında bulunan çocukların adli-idari tüm suç soruşturmaları da Çocuk 
Şube Müdürlükleri/Büro Amirlikleri tarafından yürütülmektedir. 

Tablo: 2. Türkiye Geneli Polis Sorumluluk Bölgesi'nde 2002-2005 Yılları Arasında Suça 
Karışan Çocuk İstatistiği 

0-10 Yaş Arası 11 -18 Yas Arası 
T.C. Uyruklu Yabancı TOPLAM T.C. Uyruklu Yabancı TOPLAM 
Kız Erkek Kız Erkek Ku Erkek Kız Erkek 

.6 
1 - Okur - Yazar Degıl 13940 17265 75 50 31330 8641 30175 61 160 39037 

.6 
2- Temel Eğitim 5753 13273 ıoı 46 19173 30552 178746 320 433 210051 

•O 3- Lise 61 173 3 1 238 13540 53699 130 125 67494 
•* TOPLAM 19754 30711 179 97 50741 52733 262620 511 718 316582 

1 - Öz Aııne - Öz Baba 17805 28413 100 87 46405 45680 233577 413 492 280162 
2. Öz Anne - Üvey Baba 344 540 5 2 891 1606 5561 15 11 7193 
3- Üvey Anne - Öz Baba 163 322 1 2 488 800 3313 1 2 4116 

1 4- Kardeş 152 317 0 1 470 718 4417 4 4 5143 
> 
M 

S- Yakın Akraba 590 333 1 1 925 1239 4077 17 18 5351 

•-İ 6- Arkadaş 15 23 0 0 38 313 1985 4S 97 2440 

7- Sokakla 155 288 1 0 444 299 5264 2 64 5629 
8- Kurumda 573 648 4 3 1228 2217 6215 13 13 8458 

TOPLAM 19797 30884 1 12 96 50889 52872 264409 510 701 318492 
1- Sigara 5113 1106 1 6 1616 10031 95503 135 235 105904 

•o 2- Alkol 2 18 0 0 20 668 1 1556 31 19 12274 

i I > s. 
3- Çözücü 0 28 0 0 28 57 3410 1 0 3468 

i I > s. 4- Yapıştırıcı 0 114 0 0 114 113 7229 6 4 7352 

ılık
 

İla
m

 

5* Uyuşturucu 0 9 0 0 9 83 1628 l 2 1714 

I * 6-Hap 19 21 0 0 40 270 2359 2 1 2632 

co 7- Hiç bir madde kullanmıyor 19241 29230 110 96 48677 41394 145004 354 445 187197 
TOPLAM 19765 30526 111 102 SOS04 52616 266689 530 706 320541 
1- Sokakta Yasama 363 2050 1 0 2414 801 10782 6 5 11594 
2- iivden Kaçma 235 704 0 0 939 5818 11213 30 1 1 17072 

• 3- Kayıp 409 781 3 1 1 194 3460 3711 16 !) 7196 
4- Bulumu 2800 5500 8 7 8315 2604 10179 30 68 12881 

i 5- Terk 395 484 0 0 879 183 560 0 0 743 

4 6- Suç Mağduru 10490 17IS6 75 61 27782 23846 40369 238 89 64542 
7- Suç İslediği Şüphesi 5178 4082 25 19 9304 16408 186254 324 533 203519 
TOPLAM 19870 30757 112 88 50827 53120 263068 644 715 317547 

_§ l-Aile i 17012 26564 97 74 43747 36047 107603 317 229 144196 

es
lim

 E
t 

Ye
r 2- Kurum 1663 2570 13 7 4253 3418 161 12 81 171 19782 

es
lim

 E
t 

Ye
r 

3- Cumhuriyet savcılığı 1147 1647 11 7 2812 12185 136947 178 320 149630 
r— TOPLAM 19822 30781 121 88 50812 51650 260662 576 720 313608 
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2002-2008 YİLİ 11 AYUKSUCA KARİŞAN T.C. 
UYRUKLU Ö-10 YAŞ GRUBU ÇOCUK DURUMU 

2002-2005 YİLİ 11 AYUKSUCA KARİŞAN 
YABANCİ UYRUKLU 0-10 YAŞ GRUBU ÇOCUK 

DURUMU 

2002-2005 YIL! 11 AYLIK SUÇA KARİŞAN 
0-18 YAŞ GRUBU T.C. UYRUKLU ÇOCUK DURUMU 

M 72487 

m 293331 
80% 

...JHKIZ 18 ERKEK 
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Jandarma Genel Komutanlığı verilerine bakıldığında, çocukların korunması ve çocuk suç
luluğunun önlenmesi kapsamında; özellikle hızlı nüfus artışı, göç ve kentleşme gibi sosyal olayların 
yoğun olduğu bölgelerde olumsuz koşullarda yaşayan, sokakta çalıştırılan, okul çağında olup da 
okula gönderilmeyen, ailesi ve çevresi tarafından şiddet ve baskı gören, ihmal veya istismar edilen 
çocukların korunması, sayısının asgari düzeye indirilmesi ve suça karışan çocuklara yönelik tedbir
lerin daha etkili bir şekilde sürdürülmesi maksadıyla 2001 yılında İstanbul Bahçeşehir'de, 2003 
yılında Ankara, îzmir ve Aydın'da, 2004 yılında Antalya ve Erzurum'da, 2005 yılında ise İstanbul-
Taşdelen'de olmak üzere toplam (7) Jandarma Çocuk Merkezi faaliyete geçirilmiştir. 

Tablo: 3. Jandarma Çocuk Merkezleri'nde 23 Ekim 2001- 31 Ağustos 2005 Tarihleri 
Arasında İşlem Gören Çocuklar 

Geliş Nedeni 

Jandarma Çocuk Merkezleri 

Toplam Geliş Nedeni 
İstanbul 

Bahçeşehir Ankara İzmir Aydın İstanbul 
Taşdelen Erzurum Antalya 

Toplam 

Yardıma Muhtaç 345 16 527 193 89 41 94 1.305 

Suç İsnadı 243 416 116 151 47 62 55 1.090 

Sokakta Çalıştırılan 627 19 77 7 323 0 14 1.067 

Suç Mağduru 46 315 148 168 51 53 73 854 

Okula Gitmeyen 83 67 92 122 124 103 8 599 

Buluntu-Kayıp 131 39 49 4 69 13 9 314 

Evden Kaçma 54 21 28 14 12 9 10 148 

Tanık 2 5 17 9 4 9 5 51 
Toplam 1531 898 1054 668 719 290 268 5428 

Jandarma Çocuk Merkezleri tarafından 31 Ağustos 2005 tarihi itibari ile; İstanbul-Bah-
çeşehir'de 1531, Ankara'da 898, İzmir'de 1054, Aydın'da 668, İstanbul-Taşdelen'de 719, Erzurum'da 
290 ve Antalya'da 268 olmak üzere toplam 5428 çocuğa işlem yapılmıştır. Bunlardan; 1305'i yar
dıma muhtaç, 1090'ı hakkında suç isnadı bulunan, 1067'si sokakta çalıştırılan, 854'ü suç mağduru, 
314'ü buluntu, 148'si evden kaçan, 599'u okula gitmeyen ve 51'i suça tanık çocuktur. 

Gerekli sayısal verilerin yetersizliği bu konuda çalışanların en önemli problemi olarak kar
şımıza çıkmaktadır. Örneğin çocuğa yönelik şiddet konusunda genel görüş, çocukların ülkemizde 
yoğun bir şekilde şiddete uğradığı ancak buna ilişkin ülke genelinde gerçekleştirilmiş bir araştır
manın olmadığı yönündedir. Ancak bu durumun olayı hafifletmediğini ve gerçekten yaşanan şid
detin yoğunluğunun günlük yaşama yansıdığını da belirtmek gerekir. 

Türkiye'de 1993 yılında, toplam nüfus içindeki korunmaya muhtaç çocuklann (0-18 yaş) 
sayısının (yüzde 2'lik muhtaç oranına göre) 524.141 olduğu bulunmuştur. Ancak bu rakamların ger
çek rakamlara göre çok düşük olduğu, gerçek rakamlann çok daha yüksek olduğu düşünülmektedir. 
Türkiye'de 2001-2005 Çocuk ve Kadınların Durumu Raporunda yaklaşık 500.000 sayısından bah
sedilmekte, kesin bir sayı verilememektedir. Nüfusun (yüzde 10 oranına göre) 2.710.000'inin ise 
özürlü olduğu varsayılmaktadır. Bu rakamların mevcut durumun ancak çok küçük bir yüzdesini 
yansıttığını belirtmek gerekmektedir. 

Çocuk Hakları Sözleşmesi ile merkezi yönetimler çocuk istismar ve ihmalinin önlenmesi için 
öncelikle durum tespiti yapmalı ve ihtiyaçlan, sorunları belirlemelidir. Şu anda resmî makamlarca 
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bu yönde yürütülen yeterli çalışma bulunmamaktadır. Hastaneler ve adliyelere yansıyan olgulardan 
da gerçekçi bir sonuç elde etmek mümkün değildir. Çünkü, çoğu kez buradaki kayıtların "kaza 
sonucu yaralanma veya ölüm" şeklinde tutulduğu bilinmektedir. 

Özellikle cinsel istismarın kayıt-dışı ve gizli kaldığı gözlenmektedir. Aile içinde ortaya çıkan 
ensest ilişkinin ancak hamilelik veya yıllar sonra ortaya çıkması bu olayların gizli kalmasına ve 
olaya maruz kalan çocuklara yardım edilememesine neden olmaktadır. Ülkemizde görülme sıklığı 
az olmayan, ancak kayda geçen olguların sayısının gerçekleri yansıtmadığı görülmektedir. Cinsel 
istismar olguları için başvuru merkezlerinin olmayışı bu olaylara eğilmeyi güçleştirmektedir. 

SHÇEK'in son 5 yılda haklarında koruma karan alınan çocukların karar alınma nedenlerine 
göre dağılımına bakıldığında çocuklann %18.6 sının anne veya babası çocuğu ihmal veya istismar 
ettiği veya böyle bir risk ortada olduğu için haklarında korunma kararı alınmıştır. 942 kız ve 1736 
erkek olmak üzere 2678 çocuk hakkında alınan koruma kararı tümü 14398 olan son 5 yıldaki 
koruma kararlarında ekonomik nedenlerden sonra en sıklıkla görülen olgudur. 

Çocuklara yönelik bu konuda alınan tedbirlere baktığımızda öncelikle çok büyük bir altyapı 
problemiyle karşı karşıya olduğumuz görülmektedir. "AB üyesi bir ülkede annesinden dayak yiyen 
bir çocuğun ailesinden alınması ilk koşuldur. Ama Türkiye'de böyle bir düzenlemeyi Sosyal Hiz
metler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nun (SHÇEK) bugünkü yapısıyla uygulamaya geçirmenin 
mümkün olmadığı görülmektedir. Bunun gerçekleşebilmesi için çalışan elemanlarından başlayarak 
kurum hizmet alanına kadar çok büyük problemlerin aşılması gerekmektedir. 

Çarpık kentleşme, düşük sosyo-ekonomik düzey, göç ve beraberinde getirdiği sağlıksız yer
leşim bölgeleri, parçalanmış aile, aile içinde şiddet, değişik eşler ve onların çocukları, cinsel ve duy
gusal şiddet eğitimsizlik ve her türlü istismar ve ihmal çocukları ailenin dışına, başıboşluğa ve 
sonuçta sokağa itmektedir. Çarpık kentleşmenin sonucu olarak sokak çocuklannın sayısındaki artış 
endişe verici boyutlara doğru yükselmektedir. Sanayileşmiş bölgelerde diğer bölgelere göre daha 
fazla gelir kazanma olanakları ve sosyal sorunlar nedeniyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan 
büyük kentlere göç akımı meydana gelmektedir. Gidilen yerlerde sosyal desteğin yetersizliği ile en
tegrasyon eksikliği sonucu sokakta bulunan çocukların sayısı her geçen gün artmaktadır. 

Özellikle çocuk suçlulara yönelik mekanizmaların kurulması konusundaki yetersizlik ve gecik
meler ön plana çıkmaktadır ( çocuk mahkemeleri ve çocuk islah evleri gibi). 

Devletin genel bütçeden SHÇEK'na ayırdığı pay her geçen yıl giderek azalmaktadır. Ülkemizin 
2006 yılı bütçesinde bu payın %0.17 oranına gerilediği görülmektedir. 

Türkiye'de çocuğun durumunun çok da parlak olduğunu söylemek güçtür. Özellikle çocuğun 
tek başına birey olarak değerlendirilebilmesine yönelik temel bakış açısının eksikliği dikkati çek
mektedir. Bununla ilgili en iyi gösterge çocuğun katılım hakkının olmamasıdır. Çocuk kendisiyle 
ilgili hiçbir kararı alma ve bu karara katılma hakkına sahip değildir. Çünkü çocuk ile ana babası 
arasındaki durum bir velayet ilişkisine değil velayet hakkına dayanmaktadır. Türkiye'de velayet 
hala yetişkinlere çocuklar üzerinde hak veren bir statüdür. Başka bir deyişle çocuklarla ilgili karar
ları anne-baba çocuğa danışmadan, kendi başlanna vermektedir. Çocuklann okul yönetimine ve 
diğer sosyal etkinliklere katılımları da özel konumları bakımından yeterli değildir. Tüm bunlar 
çocuğun bir birey olarak kabul edilmediği ve onun yetiştirilmesine yönelik yeterli yatırım ve 
girişimin olmadığı sonucunu getirmektedir. 

Çocuk Hakları Sözleşmesinin imzalanmasından önce olduğu gibi bugünde çocuk istismar ve 
ihmalinin önlenmesi konusunda merkezi ve yerel yönetimlerce yaygın ve uygulanabilir politika, 
strateji, programlar oluşturulamadığı görülmektedir. 
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C. 3 Çocuğa Yönelik Şiddetin Nedenleri 

Çocuğa yönelik şiddetin çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Bunlar arasında çocuğun bireysel 
özelliklerinin yanı sıra ailesi ve bakım verenlerin özellikleri, çocuğun yaşadığı sosyal, ekonomik ve 
kültürel çevre bulunmaktadır. 

1. Çocuğun şiddet görme riskini ar t ı ran bireysel özellikleri 

Çocukların ölümüne neden olan şiddet olgularının daha çok küçük yaştaki çocukları etkilediği 
görülmektedir. Çocuğa yönelik cinsel şiddetin ise ergenlikle artmaya başladığı ve ergenlik 
döneminde en üst düzeye ulaştığı bilinmektedir. Bir çok ülkede kız çocuklarının öldürülmesi, cin
sel istismara uğramaları, eğitimlerinin ve beslenmelerinin ihmal edilmesi ve fuhuşa zorlanması şek
linde şiddet görme riskleri erkek çocuklarından daha yüksektir. Kız çocukları arasında cinsel istis
mara uğrama hızı erkeklerden 1.5-3 kat daha fazladır. Dünyada okula gidemeyen 6-11 yaş arasın
daki 130 milyon çocuğun %60'ını kız çocukları oluşturmaktadır. Erkek çocuklara ise bir çok ülkede 
daha hırpalayıcı özellikte fiziksel cezalar verilmektedir. Prematüre bebekler, ikizler ve engelli 
çocuklar fiziksel istismara ve ihmale daha fazla uğramaktadır. 

2. Çocuğun yetiştiği ortamın ve ailenin özellikleri 

Çocukların bakımlarını üstlenen kişilerin psikolojik ve davranışsal özellikleri ile yaşadıkları 
ortam, çocuk bakımı ve anne babalık yapma ile ilgili gelenekler çocukların şiddet görmesini et
kilemektedir. Çocukları istismar eden kişinin cinsiyeti istismarın tipine göre farklılık göstermek
tedir. 

Çeşitli ülkelerde yetişkin ve çocuklarla yapılan çalışmalara göre kadınlar çocuklara daha fazla 
fiziksel ceza yöntemleri ile ceza vermektedir. Ancak çocuklann yaşamı tehdit edici özellikteki 
yaralanmalara, kırıklara, genelde erkekler neden olmaktadır. Kız çocuklann %90'ından fazlasının, 
erkek çocukların %63-86'sının cinsel yönden istismar edilmesinin sorumlusunun erkekler olduğu 
gösterilmiştir. Çocukları istismar eden anne babalar genelde genç, evli olmayan, yoksul, işsiz ya da 
öğrenim düzeyi düşük kişilerdir. 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yoksul, genç ve evli olmayan annelerin çocuklarına şid
det uygulama riskinin en yüksek düzeyde olduğu gösterilmiştir. Ayrıca düşük benlik saygısı olan, 
dürtü kontrolü zayıf, ruh sağlığı sorunları bulunan ve anti sosyal davranışlar sergileyen anne 
babaların çocuklarına şiddet uygulama riski fazladır. Çocukluğunda istismar edilen çocukların, 
yetişkinlikte çocuklarına şiddet uygulayan anne babalar olma riski daha yüksektir. Ailede 
çocuk sayısının artışı örneğin dört ve üzerine çıkması da çocukların şiddet görme riskini artıncı bir 
faktör olarak bulunmuştur. Çocuk sayısının fazlalığının yanında hane halkı sayısının fazla olması, 
evde yaşayan bireylerin sabit olmaması da çocukların şiddet riskini etkileyen bir faktör olarak sap
tanmıştır. Evde eşler arasında şiddetin varlığının çocuklar üzerindeki olumsuz etkisi giderek önem 
verilen bir olgudur. Yapılan çeşitli çalışmalar, anne baba arasında şiddetin bulunmasının, anne 
babanın sosyal yönden izolasyonu ve stres içinde olması çocuğun şiddet görme riskini artırdığını 
göstermektedir. Ailelerin yaşadığı işini kaybetme, gelirin azalması, sağlık sorunlannın ortaya çık
ması gibi kriz durumları ve bu sorunlarla baş etme ve sorunu çözme konusunda ihtiyaç duyduğu 
desteği çevreden elde etme konusunda problem yaşama çocukları şiddet açısından artmış risk altın
da bırakmaktadır. 

3. Toplumsal ve kültürel özellikler 

Toplumsal cinsiyet ayrımcılığının, toplum katmanlan arasındaki ekonomik eşitsizliklerin, yok
sulluğun ve işsizliğin yüksek olduğu toplumlarda bütün şiddet şekillerinin yanında çocuğa yönelik 
şiddetin de arttığı görülmektedir. Göç hareketlerinin fazlalığı çocuğa yönelik şiddeti artıran diğer bir 
etkendir. Diğer yandan toplumlan bir arada tutan moral değerlerin varlığı ve toplumsal dayanışmanın 
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güçlü ve sağlıklı bir yapılanma göstermesi, toplumun çocuğa yönelik şiddeti yasaklayan bir yak
laşıma sahip olması, çocuğun içinde yaşadığı toplumun çocuklarla ilgili kültürel değerlerinin çocuğu 
koruyucu öğeler içermesi çocukları şiddetten koruyan faktörlerdir. Toplumsal cinsiyet rolleri, anne-
baba çocuk ilişkisi, toplumun aileye bakışı gibi konularla ilgili olarak toplumun benimsediği kültürel 
ölçütler bu konuda etkili olmaktadır. Devletlerin çocuğu ve aileyi destekleyen politikalarının bulun
ması çocuklann şiddet görmesini engellemektedir. Aynca sağlık sisteminde çocukların istismannı 
önlemeye yönelik koruyucu yaklaşımlar, sosyal-güvenlik sistemi ve çocukları koruyucu yasal düzen
lemelerin varlığı da çocuğa yönelik önleyen diğer faktörlerdendir. 

C.4. Çocuğa Yönelik Şiddetin Sonuçları 

Çocuğa yönelik şiddet, çocuğun sağlığını ve gelişimini engelleyen önemli bir sorundur. Kırık, 
yanık, zehirlenme, istenmeyen gebelik, HIV/AIDS ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar gibi 
üreme sağlığını olumsuz etkileyen problemler, okulda başansızlık, depresyon, madde kötüye kul
lanımı gibi duygusal ve/veya davranışsal bozukluklar ortaya çıkmaktadır. Şiddetin etkileri ayrıca 
çocukta uzun dönemde risk alma davranışı, madde kötüye kullanımı, çocuk suçluluğu ve şiddet 
davranışı sergileme gibi sonuçlara yol açmaktadır. Çocuğa yönelik şiddetin sağlık sonuçları Tablo 
4'te sıralanmıştır. 

Tablo: 4 Çocuğa yönelik şiddetin sağlık sonuçları 

Fiziksel sonuçları Psikolojik ve davranışsal sonuçlan 

Karın ve göğüs kafesi yaralanmaları Alkol ve madde kötüye kullanımı 

Kafa travması Bilişsel fonksiyonlarda yetersizlik 

Çürük, ezik ve sert cisimlerin oluşturduğu izler Çocuk suçluluğu, şiddet ve diğer risk alma 
davranışları 

Yanıklar ve haşlanmaya bağlı İzler Depresyon ve anksiyete 

Merkezi sinir sistemi yaralanmaları Gelişme bozuklukları 

özürlülük Yeme ve uyku bozuklukları 

Kırıklar , Utanç ve suçluluk duyguları 

Yırtık ve kesikler Hiperaktivite 

Göz içi yaralanmaları İletişim bozuklukları 

Okul başarısında düşüklük 

Azalmış benlik saygısı 

Post travmatik stres bozukluğu 

Psikosomatik bozukluklar 

İntihar ve kendine zarar verme davranışı 

Cinsel sağlık ve Öreme sağlığı sonuçları Diğer uzun dönem sonuçları 

Üreme sağlığı sorunları Kanserler 

Cinsel fonksiyonlarda bozukluklar Kronik akciğer hastalıkları 

Cinsel yolla bulaşan hastaiıklar/HIV/AIDS Fibromyalji 

İstenmeyen gebelikler İrritabl barsak sendromu 

İskemik kalp hastalıkları 

Karaciğer hastalıkları 

infertilite gibi Üreme sağlığı sorunları 
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C.5. Çözüm Önerileri 

Koruyucu ve önleyici tedbirler 

1. Sağlık görevlileri, yargı mensupları, öğretmenler, sosyal hizmet uzmanları, psikologlar, 
çocuk gelişimi uzmanları, kolluk kuvvetleri ve diğer meslek gruplarının hizmet içi eğitim program
larında çocuklara karşı şiddete yaklaşım konusu yer almalıdır. 

2. Emniyet ve jandarma birimlerinde daha fazla kadın memurun görevlendirilmesi ve bu 
memurlann kadına ve çocuğa yönelik şiddet konusunda özel eğitim almış olması sağlanmalıdır. 

3. Emniyet ve jandarma birimlerinde, çocuğa yönelik şiddet olgularını doğru tanımlanarak 
değerlendirmesini sağlayacak eğitim çalışmaları yapılmalıdır. 

4. Diyanet İşleri Başkanlığı, çocuğa yönelik şiddet konusunda; toplumu bilinçlendirmek üzere 
hutbe ve vaazlar vermeli, yazılı ve görsel yayınlar yapmalı ve çeşitli etkinlikler düzenlemelidir. 

5. Mülki idare amirlikleri ve yerel yönetimlerce, çocuğa yönelik şiddetle ilgili broşürler ve 
diğer tanıtıcı materyaller hazırlanarak, halka açık alanlarda ve kamu hizmet birimlerinde dağıtımı 
sağlanmalıdır. 

6. Kent yapılanmasında sadece okul çocuklarının değil, değişik yaş gruplarındaki gençlerin de 
çeşitli faaliyetlerde bulunabileceği sosyal tesisler kurulmalı, var olanlar aktif hale getirilmelidir. 

Kurumsal hizmetler 

1. Devlet, çocuklara yönelik her türlü şiddet eylemini ortadan kaldıracak önlemlerin bir devlet 
politikası olarak uygulanmasını sağlamalıdır. Bu alana yönelik bir bütçe oluşturulmalı, söz konusu 
bütçenin etki ve sonuçları görünür kılınmalıdır. 

2. Çocuğa yönelik şiddete karşı alınacak önlemler ulusal plan çerçevesinde ve kapsamlı olarak 
belirlenmelidir. Söz konusu planın hazırlanırken, toplumsal cinsiyet bakış açısına sahip olması sağ
lanmalıdır. 

3. Çocuğa yönelik şiddetin önlenebilmesi için sorunun temeline inilerek, ekonomik, yasal, 
kurumsal, eğitsel ve kültürel alanlara yönelik olarak eş zamanlı, paralel düzenlemeler yapılmalıdır. 

4. Toplumsal cinsiyete duyarlı politikaların ana plan ve programlara entegrasyonu, sektörler ve 
disiplinler arası işbirliğinin sağlanması, programların ve sonuçların izlenme ve değerlendirilmesi 
için gerekli mekanizmaların oluşturulması, mevcut mekanizmaların işler hale gelmesi sağlan
malıdır. 

5. Ülke çapında ilgili tüm sivil ve resmî kuruluşları kapsayacak "2006-2010 Çocuğa Yönelik 
Şiddetin Önlenmesi Eylem Planı" hazırlanmalı ve uygulamaları takip edilmelidir. 

6. SHÇEK bünyesinde hizmet veren "183 Aile, Çocuk, Kadın ve Sosyal Hizmet ve Özürlü 
Çağrı Merkezi" nin daha işlevsel kılınması ve bunun için gerekli tedbirlerin alınması sağlanmalıdır. 

7. Ülke genelinde 24 saat hizmet verecek ücretsiz "ALO ŞİDDET HATTI" oluşturulmalıdır. 
Bu hatlarda şiddet konusunda eğitim almış personelin görev yapması sağlanmalıdır. 

8. Ülkemizde aile içinde şiddete uğramış (fiziksel, ruhsal, cinsel) çocuklara yönelik hizmetlerin 
sunulabileceği kurumlar ve acil yardım hatları henüz tam olarak kurumsallaştırılamamıştır. Bu 
nedenle bu alanlarda kurumsallaşma ivedilikle sağlanmalıdır. 

9. Çocuğa yönelik şiddet konusunda ulusal bir veri tabanı bulunmamaktadır. Eldeki veriler de 
çok yetersizdir. Bu nedenle bu konularla ilgili Bakanlıkların veri toplaması ve toplumun kul
lanımına açık veri tabanları oluşturması sağlanmalıdır. Tarama sonuçlarının sağlıklı olabilmesi için, 
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toplanmak istenen istatistiğe yönelik soru setleri hazırlanması ve sonuçların tek elden (Türkiye İs
tatistik Kurumu) toplanarak değerlendirilmesi gerekmektedir. 

10. Çocuk ıslah evlerinin amacına uygun çalışmasını engelleyen eksikliklerin giderilmesi, daha 
etkin hizmet verebilmesi için denetimlerin yapılması sağlanmalı ve çocukların yetişkinlere özgü 
tutukevlerinde tutulmamaları için gerekli alt yapı oluşturulmalıdır. 

Eğitim 

1. Zorunlu eğitimin 11 (on bir) yıla çıkarılmalıdır. Söz konusu zorunlu eğitimden ülke genelin
de tüm çocuklann yararlanması için gerekli tüm tedbirler alınarak, bu konuda denetimlerin yapıl
ması sağlanmalıdır. 

2. İlköğretimin zorunlu olması nedeniyle, bu zorunluluğun ihlali durumunda ilgililer hakkında 
yasal prosedür titizlikle işletilmelidir. Gerek bu konuda gerekse ekonomik yönden istismar edilen 
çocuklann takibi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile yerel 
yönetimler koordineli olarak çalışmalıdırlar. 

3. Kız çocuklarının eğitimlerini tamamlamaları büyük önem taşımaktadır. Özellikle kız çocuk
larının okullaşma oranlannın artırılmasına yönelik olarak yapılan kampanyalann sürekliliği sağ
lanarak, sonuçlarının izlenmesine önem verilmeli ve kızların kesintisiz olarak öğrenimlerine devam 
etmelerini sağlayıcı önlemler alınmalıdır. 

4. Özellikle ekonomik yönden geri, geleneksel değerlerin hakim olduğu kırsal bölgelerde kız 
çocuklarının eğitime katılmaların sağlamaya yönelik olarak yatılı kız bölge okullarının (ilköğretim 
ve ortaöğretim) açılması ve yaygınlaştırılması gerekmektedir. 

5. Geçici tanm işçisi olan ailelerin çocuklannın ilköğretim eğitimi almaları ve eğitimlerini 
tamamlamaları sağlanmalıdır. Bu yönde mobil eğitim ve benzeri projeler geliştirilmelidir. Yerel 
yöneticiler bu konuyu takip etmeli ve uygulanmasını sağlamalıdır. 

6. Eğitim materyallerinde kadın ve erkek eşitliğini yok sayan, görmezden gelen ya da 
zedeleyen anlayışlan ortadan kaldıran öğelerinden ayıklanması gerekmektedir. 

7. İlköğretimden başlayarak eğitimin her aşamasında (örgün ve yaygın eğitim de dahil olmak 
üzere) şiddet ve toplumsal cinsiyet duyarlılığı konularını içeren ve çocuklara kendi bedenlerini 
tanımayı öğreten eğitim programlan hazırlanarak uygulamaya konulmalıdır. 

8. Okul yönetimleri, sınıf öğretmenlerinin ve rehber öğretmenlerin çocuğa yönelik şiddetin 
tanınması ve yetkili makamlara bildirilmesi konusunda duyarlılıkları artırılmalıdır. 

9. Ailelere çocuk eğitimi ve çocuk yetiştirme yöntemlerin verildiği "Ana-Baba Okulları" prog
ramları yaygınlaştınlarak kurumsal alt yapı oluşturulmalıdır. 

10. Çocuğa yönelik şiddet konusunda anne babalar ve bakım veren kişilerin çocuğa yaklaşım 
ve çocuk terbiyesi alanlarında zihniyet dönüşümünü sağlayacak eğitim programlarına öncelikle yer 
verilmelidir. 

11. Çocuğa yönelik şiddet konusunda zararlı gelenek ve görenekler tespit edilerek ayıklanmalı 
ve kişilerin söz konusu davranış şekillerini değiştirmelerini sağlayıcı eğitim programları hazırlan
malıdır. 

12. Çocuğa yönelik şiddetle ilgili bilgilendirici spot eğitim filmlerin, görsel medyada sık 
aralıklarla gösterilmesi sağlanmalıdır. 

13. Çocuğa yönelik şiddetle ilgili yasalann ve Çocuk Haklan Sözleşmesinin okullarda öğretil
mesi ve okullardaki şiddeti ortadan kaldırmak için çok yönlü bir kampanya başlatılması ve bu kam
panyanın toplumsal seferberliğe dönüştürülmesi gerekmektedir. 
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14. Ülkemizde tecavüz ve ensest gibi konuların ciddi sorunlar arasında yer almasına rağmen 
hâlâ bunların tabu sayılmasıyla mücadele edilerek, cinsel şiddet türleri, nedenleri, önleme yolları 
konusunda halkın, bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır. 

Sağlık 

1. Sağlıkla ilgili yüksek öğrenim kurumlarında mezuniyet öncesi eğitim programlarına çocuğa 
yönelik şiddeti tanıma, gerekli müdahaleleri yapabilme ve şiddet gören çocuğu korumak amacıyla 
gerekli mekanizmaları çalıştırabilme konularında dersler konulmalıdır. 

2. Sağlık kuruluşlarına başvuran şiddet mağduru çocuklara sunulacak koruyucu ve tedavi edici 
sağlık hizmetleri planlanırken, tüm sağlık kurumlarında hizmet sunucu olan hekim ve hemşire gibi 
sağlık çalışanlarının yanı sıra çocuğa yönelik şiddeti tanıma, tespit etme ve bildirim konusunda 
eğitilmiş sosyal hizmet uzmanı ve psikologların yer alacağı bir modelin oluşturulması sağlan
malıdır. 

Hukuk 

1. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununa ilişkin alt yapıların ivedilikle oluşturulması yönün
deki çalışmalar hızlandırılmalıdır. 

2. CMK'nun "tanıkların dinlenmesi" başlıklı 52 inci maddesinin (3). fıkrasında çocuk mağdur
ların tanık olarak dinlenmeleri sırasındaki görüntü ve seslerin kayda alınmasının zorunlu olduğuna 
dair hükmün, "5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında 
Kanunun 12 inci maddesinin ikinci fıkrası" uyarınca, bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinin 1 Temmuz 
2006 tarihinde yürürlüğe gireceği yönündeki düzenleme gözetilerek anılan yasal düzenlemenin bir 
an önce hayata geçirilmesi için alt yapının ivedilikle oluşturulması gerekmektedir. 

3. Şiddet ve özellikle ensest faillerinin rehabilitasyona tabi tutulmalarının yasal bir zorunluluk 
haline getirilmesi ve masrafların failler tarafından karşılanması yönünde yasal düzenlemelere gidil
melidir. 

4. Hak arama sürecindeki yasal prosedür mağdurlar lehine basitleştirilmeli, sağlıkla ilgili kayıt
lar başta olmak üzere gerekli belge ve kayıtlann ücretsiz hazırlanması sağlanmalı ve bunun için 
gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 

5. Çocuğun beden muayenesinde, çocuğun "aydınlatılmış onamının" alınması yönünde yasal 
düzenlemeler yapılmalıdır. 

D. KADINA YÖNELİK ŞİDDET 

Şiddet, güç kullanılarak vurma ve kötü davranma eylemi olarak tanımlansa da; genel anlamıy
la huzur karşıtı olup, onu bozan veya tartışmaya açan eylemler bütünü olarak, fiziksel ya da fizik
sel olmayan davranışları içeren, fiziksel ve ruhsal acı ve zarar veren saldırgan eylemdir. 

Dünya Sağlık Örgütü ise şiddeti, sahip olunan fiziksel, güç ya da kudretin, tehdit yoluyla ya da 
doğrudan kendine, bir başka insana, bir gruba ya da topluma karşı yaralanma, fizyolojik hasar, 
gelişme bozukluğu ya da gerilikle sonuçlanacak ya da sonuçlanma olasılığı yüksek bir biçimde uy
gulanması olarak tanımlamaktadır. 

Bu tanım, "ailede veya genel toplumda oluşan; dayak, çocukların cinsel istismarı, 
drahoma/başlık parası ile ilişkili şiddet, ırza geçme, kadın sünneti ve kadına zararlı olan diğer 
geleneksel uygulamalar, eş-dışı şiddet ve sömürü ile ilişkili şiddet, işyeri, eğitim kurumlan ve diğer 
yerlerde karşılaşılan cinsel taciz, fahişeliğe zorlama, devlet tarafından işlenen veya göz yumulan 
şiddeti içeren fiziksel, cinsel ve psikolojik tüm şiddet biçimlerini" kapsar. 
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Kadına yönelik şiddet; Cinsiyete dayanan, kadını inciten, ona ızdırap veren fiziksel, cinsel, 
zihinsel hasarla sonuçlanan veya sonuçlanma olasılığı bulunan, kamusal alanda ya da özel yaşamın
da ona baskı uygulanması ve özgürlüklerinin keyfi olarak kısıtlanmasına neden olan her türlü dav
ranıştır. 

1995 yılında yapılan 4. Dünya Kadın Konferansı'nda kabul edilen Pekin Deklarasyonu Eylem 
Planında, "Kadına yönelik şiddet" kadının fiziksel, cinsel veya psikolojik zarar görmesiyle veya 
acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel olan, bu tip hareketlerin tehdidini, baskıyı 
ya da özgürlüğün keyfi engellenmesini de içeren, ister toplum önünde ister özel hayatta meydana 
gelmiş olsun, cinsiyete dayalı her türden şiddet anlamına gelmektedir. Buna bağlı olarak kadına 
yönelik şiddet aşağıdakileri kapsamakla birlikte bunlarla sınırlı değildir; 

- Dayak dahil aile içinde meydana gelen fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddet, hanedeki kız 
çocuklarının cinsel istisman, çeyizle bağlantılı şiddet, evlilik içi tecavüz, kadınlara zarar veren 
kadın sünneti ve diğer geleneksel uygulamalar, nikah dışı ve istismarla bağlantılı şiddet. 

- Tecavüz, cinsel taciz, işyerinde eğitim kurumlarında ve başka yerlerde sarkıntılık ve cinsel 
zorlama dahil toplum içinde meydana gelen fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddet, kadınların alınıp 
satılması ve fahişeliğe zorlanması. 

- Nerede olursa olsun, devletin yürüttüğü veya göz yumduğu fiziksel, cinsel ve psikolojik şid
det. 

- Silâhlı çatışmalarda kadının insan haklarının ihlali; öldürme, sistematik tecavüz, cinsel 
kölelik ve zorla hamile bırakma ve hamileliği sürdürme. 

- Zorla kısırlaştırma zorla düşük yaptırma, doğum kontrol yöntemlerinin zorla kullandınlması 
kız bebeklerin öldürülmesi, ceninin cinsiyeti kız ise hamileliği sona erdirme şeklinde tanımlanmıştır. 

Yine 2000 yılında yapılan Pekin+5 Siyasi Deklarasyonu ve Sonuç Belgesinde, Pekin Eylem 
Platformunda yer alan şiddet tanımı genişletilerek erken ve zorla evlendirme, namus cinayetleri, 
başlık parasını ödeyememekten kaynaklanan şiddet ve evlilik içi tecavüz gibi şiddet türleri Kadının 
İnsan Hakları ihlalleri olarak sıralanmıştır. 

New York Sonuç Belgesi devletlere kadınlara karşı şiddet konusunda etkin yasalar dahil olmak 
üzere her türden gerekli önlem alma görevini vermiştir. Sonuç belgesi ayrıca zararlı gelenek ve 
görenekleri ortadan kaldırmak (kadın sünneti, namus cinayeti, erken ve zorla evlendirme gibi), 
eğitim programları oluşturmak ve uygulamak ve diğer önlemleri alma, yasal düzenleme yapma ve 
bunlan tam olarak uygulama görevi vermektedir. Dahası devletlere kadınlara karşı şiddeti önlemek 
ve ortadan kaldırmak için uygun mekanizmalar kurma ve bunları çalıştırma görevi vermektedir. 

Şiddetin şekli ve tipi ülkeden ülkeye farklılık göstermekle birlikte genel olarak sosyal, 
ekonomik, dinsel ya da ait olunan etnik gruptan bağımsız olarak ortaya çıkmaktadır. Kadınların top
lum içinde yasal, sosyal, politik ve ekonomik eşitliklerini sağlama fırsatlarını sınırlayan, erkeklerin 
hakimiyetine ve kadına yönelik ayrımcılığa yol açan "kadına yönelik şiddet" toplumun erkek 
egemen yapısından kaynaklanmaktadır. Erkek egemen, siyasal, toplumsal ve ekonomik yapılar aile 
içi şiddeti beslemekte ve kadınlara şiddetten korunma ve kurtulma yollannı kapatmakta önemli rol 
oynamaktadır. Dolayısıyla aile içi şiddeti üreten dinamikler, yalnızca aile içindeki ilişkilerden değil, 
toplumsal yapı içerisinde kadını aynmcılığa uğratan ve onu erkeğe bağımlı kılan mekanizmalardan 
kaynaklanmaktadır. Erkeğin, yasalardan ve toplumun ataerkil yapısından kaynaklanan kadına göre 
üstün konumu da şiddeti besleyen diğer bir faktördür. 
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Şiddet hareketleri ve tehditleri, ister ev içinde ister toplumda meydana gelsin kadınların 
hayatına korku ve güvensizliği sokmakta ve kadını toplumsal yaşamın her alanında başarısız kıl
maktadır. Şiddet korkusu kadının hareket alanına baskı yapmakta ve kaynaklara ulaşımını engel
lemektedir. Kadına yönelik şiddet, erkeklerle kıyaslandığında kadınları ikinci plana iten en önemli 
sosyal mekanizmalardan birini oluşturmaktadır. 

Diğer yandan, kişilerin barınma, beslenme ve bakım gereksinimlerini sağlayan, güven duy
gusunu veren, beden ve akıl sağlığını koruyan ve geliştiren bir birim olması gereken aile, çoğu kez 
her çeşit şiddetin beslendiği ve uygulandığı tek odak olmaktadır. Aile dışında gerçekleşen şiddet 
için toplum sorumlu tutulurken aile içinde oluşan şiddet gizli kalmakta ve özel hayat olarak kabul 
edilmekte, çoğu kez de olağan karşılanmaktadır. 

Kadınların karşılaştıkları şiddet biçimlerine bakıldığında yaygın olarak "fiziksel", "cinsel" ve 
"psikolojik", "ekonomik" "sözel" şiddet şekillerine ve çeşitli biçimlerde uygulanan kontrol içerik
li davranışlara maruz kaldıkları görülür. 

En yoğun görülen kadına yönelik şiddet şekli olan "sözel şiddette", kadına yöneltilen her tür
lü hakaret ve aşağılama amaçlı sözler (küfür, aşağılama, hakaret, kadının bedeniyle görüntüsüyle 
alay etme, bağırma) kastedilir. Bu hakaretler ev içinde olduğu kadar başka kişilerinde bulunduğu 
ortamlarda yapılabilir. Nedeni ne olursa olsun, kadına yönelen küfür, hakaret ve aşağılayıcı sözler, 
kadının öz benliğinde yaralanmalara neden olmaktadır. 

Kadına yönelik şiddetin en yoğun yaşanış biçimlerinden olan "fiziksel şiddet" ise, çok daha 
belirgin ve kalıcı izler bıraktığından, en çok dikkati çeken ve üzerinde konuşulan bir şiddet türüdür. 
Tekme, tokat, itme, el/kol bükme, yumruklama, kafa atma, tekmeleme, kafasını duvara vurma, sert 
bir cisimle (sopa, demir, odun, oklava, değnek, zincir, kemer, hortum, kırbaç) vurma, boğazını 
sıkarak nefessiz bırakma, bedeninde sigara söndürme, kızgın ütü v.b. aletler ile dağlama, ateşli-
kesici ve delici bir aletle (balta, keser, bıçak, makas, jilet, kırık şişe, çatal, silâh) yaralama, saç çek
me, saç yolma, saçlarını tutup yerde sürükleme, kezzap/sıcak su gibi yakıcı sıvılarla saldırma, 
üzerinde sigara söndürme, burnunu kesme, kadını bir yere kilitleyip günlerce aç-susuz bırakma gibi 
şekillerde görülebilen fiziksel şiddet, uygulayıcı tarafından uygulanan kişiye verilen acı ve gözle 
görülür kalıcı/geçici izler bırakır. Kimi zaman, fiziksel şiddetin sonucu ölüme kadar gidebilmekte 
ya da çok ağır fiziksel sakatlıklar bırakabilmektedir. 

Zaman zaman "duygusal şiddet" olarak da tanımlanan "psikolojik şiddet", genel olarak tehdit 
unsurunu içerse de, kimi araştırmacılar tarafından sözel şiddetle birlikte ele alınarak değerlendiril
mektedir. Daha çok küçümseme, aşağılama, alay etme, küçük düşürme, korkutma, sevdiklerinden 
aile ve arkadaşlarından uzak tutma, sokağa çıkartmama, boşanma, ortada bırakma, kuma getirme, 
çocuğu göstermeme gibi tehdit ve gözdağı verme sonucu kurulan baskının sonucu oluşan psikolojik 
şiddet; sözel şiddette olduğu gibi, kadının öz benliğinde örselenmeler ve duygusal dalgalanmalar 
oluşturarak ciddi sorunlara yol açmaktadır. 

Kadının çalışmasına yada çalışmamasına izin vermemek, geliri üzerinde söz sahibi olmasını 
engelleme, parasını, malını (mal varlığını), ziynet eşyalarını elinden alma ya da kişisel zevk, beğeni 
ve ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik parayı kadına vermeme ya da, belli çıkarlar doğrultusunda ver
me (şunu yapmazsan, şöyle yapmazsan bir daha para vermem, şunları almam gibi) sonucu oluşan 
"ekonomik şiddet" kadın üzerinde bir baskı ve denetim aracı olarak kullanılmaktadır. 

Genellikle kadının hoşlanmadığı hareket, sözle taciz ve dokunmakla başlayan, kadının is
temediği zamanda ve biçimde cinsel ilişkiye zorlama, aldatma, başkalarıyla ilişkiye zorlama, doğur
maya ya da doğurmamaya zorlama olarak görülebilen "cinsel şiddet" erkeğin kadını denetleme ve 
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iktidar olma arzusu, kadının cinsel rimeldeki rolünü oynamaması ve erkeğin bu rolü zorla kabul et
tirmesi sonucu oluştuğu şeklinde sunulsa da, ülkemizde erkeğe verilen/sunulan bu iktidar, kolay 
kolay kadınlar tarafından yıkılabilecek bir davranış olmadığından, genellikle sadece erkeğin is
tediği/hazır olduğu durumlarda ve kolayca uygulanabilen bir davranış şeklidir. 

Kadının davranışlarını kontrol etmeye yönelik eylemler ise kadını ailesi ve arkadaşları ile 
görüştürmemek, hareketlerini giyim kuşamını kontrol etmek şeklinde gerçekleşmektedir. 

D.l . Kadına Yönelik Şiddet Açısından Dünyada Durum 

Şiddet hareketleri, ister ev içinde ister toplumda meydana gelsin kadının hayatına korku ve 
güvensizlik sokmakta, eşitlik, kalkınma ve barış hedeflerinin başarılmasını engellemektedir. Kadına 
yönelik şiddet, erkeklerin hakimiyetine ve kadına yönelik ayrımcılığa yol açan, kadının ilerlemesini 
engelleyen kadınla erkek arasında çağlar boyunca sürmüş eşit olmayan güç ilişkisinin görünürdeki 
yüzüdür. Kadına yönelik şiddetle ilgili araştırmaların yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir. 
Ancak, bu konuda söylenebilecek tek şey, kadına yönelik bütün şiddet türlerinin dünyada kayıtlara 
tam olarak geçirilmiyor olmasıdır. 

Kadına yönelik şiddetin yapılan araştırmalara göre kadınların % 10 ile % 69'unu etkileyen bir 
sorun olduğu saptanmıştır. Kadının ölmesine, sakatlanmasına fiziksel, ruhsal ve sosyal sağlığının 
olumsuz etkilenmesine neden olan kadına yönelik şiddetin yaygınlığı ve yüksek sıklığı DSÖ tarafın
dan öncelikli bir halk sağlığı sorunu olarak değerlendirilmesine neden olmuştur. DSÖ tarafından 
Kasım 2005'de yayınlanan raporda, 10 ülkeden (Bangladeş, Brezilya, Etiyopya, Japonya, Peru, 
Namibya, Samoa, Sırbistan, Tanzanya ve Tayland) 24 000 kadınla yapılan görüşmelere dayanarak 
sorunlar saptanmış ve yapılması gerekenler 15 öneri başlığı altında toplanmıştır. Bu öneriler; 

1. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının insan haklarını savunmak; 

2. Kadına yönelik şiddeti ele alan çok yönlü planlar oluşturmak, uygulamak ve izlemek; 

3. Toplumsal, siyasal, dinsel ve diğer alanlarda lider konumunda olan kişileri harekete geçirip, 
kadına yönelik şiddete karşı konuşmalarını sağlamak; 

4. Kadına yönelik şiddet ve onu pekiştiren tavır ve inançları izlemek için gerekli bilgileri top
layan veri tabanları oluşturmak ve olanların kapasitesini artırmak; 

5. Öncelikle eşler (partnerler) arasında şiddet ve cinsel şiddeti önlemeye yönelik programlar 
oluşturmak, uygulamak ve değerlendirmek; 

6. Çocuklann cinsel tacize tâbi olmalanm önlemeye öncelik vermek; 

7. Mevcut olan HIV/AIDS önleme, ve buluğ çağındakilerin sağlığına yönelik programlara 
kadına yönelik şiddet ile ilgili önlemleri entegre etmek; 

8. Kadınların fiziki çevrelerini emniyetli hale getirmek; 

9. Okulları kızlar için emniyetli hale getirmek; 

10. Kadına karşı şiddetin değişik etkilerine yanıt verebilecek kapsamlı bir sağlık sistemi geliş
tirmek; 

11. Üreme sağlığına yönelik hizmetleri kadının kötü muameleye tâbi olduğunu saptama, ona 
destek verme, yönlendirme yönünde ilk adım olarak kullanmak; 

12. Şiddete maruz olarak yaşayan kadınlara destek sağlayacak resmî ve gayri resmî mekaniz
malar oluşturmak; 

13. Hukuk ve adalet sistemlerini şiddet yaşayan kadınların özel ihtiyaçları konusunda hassas-
laştırmak; 
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14. Kadına yönelik şiddetin nedenleri, sonuçları, maliyeti ve önleme yöntemleri üstüne araştır
malara destek vermek; 

15. Kadına yönelik şiddeti azaltmaya yönelik programları desteklemek. 

Kadınlar daha anne karnında iken başlamak üzere ölümlerine kadar olan süreçte kız çocuk 
aleyhine cinsiyet seçimi ile başlayan bir dizi farklı özellikte şiddete maruz kalmaktadırlar. Kadın
ların şiddet gördüğü en önemli dönemlerden biri de gebelik dönemidir. Yapılan çalışmalar her dört 
kadından birinin gebelik döneminde şiddet gördüğünü göstermektedir. Gebelikte şiddetin kadının 
ve doğacak bebeğin sağlığı üzerinde olumsuz etkileri bulunmaktadır. Şiddet gören gebe kadınlar 
daha az doğum öncesi bakım almanın yanında yetersiz kilo artışı, düşük, vajinal kanama, gibi sağ
lık sorunları yaşarken, ölü doğum, düşük doğum ağırlıklı bebek, erken doğum, fetal kırık gibi 
bebeğin sağlığını olumsuz etkileyen sonuçlara yol açmaktadır. Kadınların yaşamları boyunca maruz 
kaldıkları diğer şiddet biçimleri aşağıda sıralanmıştır. 

Tablo: 1 Yaşam döngüsü içerisinde kadına yönelik şiddet tipleri 

Doğum Öncesi Dönem Cinsiyet seçimi, kız bebeklerin isteyerek düşük yolu ile düşürülmesi 

Bebeklik dönemi Kız çocuğun öldürülmesi, kız çocuklarına yönelik fiziksel, psikolojik 
ve cinsel şiddet 

Çocukluk dönemi Beşik kertmesi, berdel, zorla evlendirme, hizmetçilik yaptırma, çocuk 
yaşta evlilikler, kadın sünneti, kız çocuğunun satılması, kız çocuğuna 
fiziksel, psikolojik, cinsel, ekonomik şiddet uygulanması, ensest 
ilişki, kız çocuğunun seks ticaretinde kullanılması, çocuk 
pornografisi 

Ergen ve 

Yetişkinlik dönemi 

Erkek arkadaşın uyguladığı şiddet, ekonomik temelli seks, ensest 
ilişki, işyerinde taciz, cinsel saldın, tecavüz, pornografi, eş veya 
birlikte olunan kişinin uyguladığı şiddet, evlilik içi tecavüz, kumalık, 
evlilikte psikolojik şiddet, evlilikte ekonomik baskı, gebeliğe ve 
çocuk doğurmaya zorlama, erkek çocuk doğuramadığı için aşağılama, 
sağlık hizmetlerinden yoksun bırakma (doğum öncesi, doğum ve 
doğum sonrası sağlık hizmeti v.b.), cinayete kurban gitme, kadını 
evlendiği kişinin soyadını taşımaya zorlama, gebelikte şiddet, 
çalışmaya ya da çalışmamaya zorlama 

Bu şiddet biçimleri arasında en sık görülenlerinden birisi kadının eşinden, birlikte yaşadığı er
kekten ya da cinsel birliktelik yaşadığı erkekten gördüğü şiddettir. Birbirinden farklı 48 ülkede 
yapılmış toplum tabanlı araştırmalara göre kadınların %10 ile %69'u yaşamlarının bir döneminde 
birlikte olduğu erkekten fiziksel şiddet gördüğünü ifade etmiştir. 

D. 2. Kadına Yönelik Şiddet Açısından Türkiye'de Durum 

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla birlikte Atatürk'ün önderliğinde kadınlann toplumsal 
yaşama tam katılımını sağlamak ve statüsünü yükseltmek amacıyla ülkemizde çok sayıda yasal 
düzenleme yapılmış, Cumhuriyeti'nin temelleri kadın erkek eşitliği üzerine kurulmuştur. Kadın-
lanmızın siyasal, sosyal, ekonomik ve eğitim haklannı kullanırken erkeklerle eşit bireyler olarak 
ülkemizin kalkınmasında görev almalarını sağlayacak yasal alt yapı hazırlanmıştır.( Kılık Kıyafet 
Kanunu, Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkının 
verilmesi gibi) o dönem için dünyanın bir çok ülkesine göre ileri ve çağdaş adımlar sayılan bu 
düzenlemelerin yanı sıra ülkemiz, sosyal bir sorun olan kadına yönelik şiddeti yasaklayan ulus
lararası sözleşmeleri imzalayarak, uluslararası kuruluşların bu konudaki kararlannı kabul etmiştir. 
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Başta İnsan Haklan Evrensel Beyannamesi, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlen
mesi Sözleşmesi, Üçüncü Dünya Kadın Konferansı Nairobi İleriye Yönelik Temel Stratejileri ve 
Dördüncü Dünya Kadın Konferansı dokümanları ve izleyen dokümanlar (Pekin Deklarasyonu ve 
Eylem Platformu, Pekin+5 Siyasi Deklarasyonu ve Sonuç Belgesi vb.) olmak üzere uluslararası bel
gelerde kadına yönelik şiddeti önlemeye yönelik politikalar üretilmesi, uygulama ve izleme 
mekanizmalan kurulması ve güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Ancak yasal anlamda kabul edilen bu 
değişim toplumsal alanda zihniyet değişimine dönüştürülemediğinden bu konuda gelişmiş ülkelerin 
gerisinde kalınmıştır. Bunu yanısıra kadına yönelik şiddet uygulamalan dünyanın her yerinde ol
duğu gibi ülkemizde de toplumun her kesiminde yaygın bir biçimde uygulanmaktadır. 

İnsan Haklan Evrensel Beyannamesi'nde, "insanlara karşı ayrımcılığın kabul edilemezliğinin 
prensibini teyid ettiğini ve tüm insanların özgür doğduğunu ve eşit itibar ve haklara sahip olduk
larını ve Beyannamede öne sürülen tüm haklar ve hürriyetlerin cinsiyete dayalı olanlar dahil hiç
bir ayırıma tabi kılınmaksızın herkes tarafından kullanılabileceği" belirtilmiştir. 

Nairobi'de 1985 yılında gerçekleştirilen 3. Dünya Kadın Konferansı sonucunda kabul edilen 
Nairobi İleriye Yönelik Temel Stratejilerin 55. maddesinde "kadınların toplum içindeki durum
larını inceleyecek, kadın-erkek ayrımının geleneksel ve çağdaş nedenlerini en geniş ve kapsamlı 
biçimde belirleyecek ve ayrımcılığın önlenmesi için yeni politikalar formüle edilmesine, strateji ve 
önlemlerin etkin bir biçimde uygulanmasına yardımcı olacak etkili kurumlar ve mevzuat (mevcut 
değil ise) oluşturulmalı veya (mevcut ise) güçlendirilmelidir. Bu çalışmalar kalkınma politikası ile 
uyumlu hale getirilmelidir" denmektedir. 

Kadına Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi'nin (CEDAW) ilk maddesinde 
"kadınlara karşı ayırım" deyimi kadınların, medeni durumlanna bakılmaksızın ve kadın ile erkek 
eşitliğine dayalı olarak politik, ekonomik, sosyal, kültürel, medeni ve diğer sahalardaki insan hak
ları ve temel özgürlüklerinin tanınmasını, kullanılmasını ve bunlardan yararlanılmasını engelleyen 
veya ortadan kaldıran veya bunu amaçlayan ve cinsiyete bağlı olarak yapılan herhangi bir ayırım, 
mahrumiyet ya da kısıtlama anlamına gelecektir" şeklinde tanımlanmaktadır. Ayrımcılığın yasalar, 
hukuk sistemi, siyasal ve kamu yaşamı, eğitim, istihdam, sağlık, kırsal kesim, evlilik ve aile dahil 
olmak üzere her alandan silinmesi için devleti sorumlu tutar. Bu amaçla da devleti gerekli her tür
lü önlemi alarak, ayrımcılık yapan yasaları, denetim mekanizmalarını, gelenekleri ve uygulamaları 
değiştirmek veya kaldırmakla yükümlü kılar (Madde 2). Söz konusu sözleşmenin 24. maddesi ile 
kadınlara karşı ayrımcılığın ortadan kaldırılması yönünde taraf devletlere ulusal seviyede gerekli 
bütün önlemleri alma zorunluluğu getirilmiştir. 

Uluslararası hukuk hiçbir devletin, aile mahrem alandır, veya gelenek ve göreneklerimiz, 
dinimiz, kültürümüz, törelerimiz bunu gerektirir savıyla kadına yönelik şiddete göz yumamayacağını 
teyit etmektedir. Ayrıca CEDAW'ın uygulanmasını izleyen uzman komite, 1992 yılında aldığı 19 
numaralı tavsiye karan ile kadına yönelik şiddetin bir ayırımcılık türü olduğunu belirterek anlaş
manın içeriğini bir anlamda yeniden tanımlamış ve genişletmiştir. Birleşmiş Milletler'in 10 Aralık 
1993'te kabul ettiği Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Bildirgesi devlete bu alanda geniş sorum
luluk taşıdığını ve ihlâleri önlemek için neler yapması gerektiğini açıkça belirtmiştir (Md. 4). 

Ancak, çeşitli belgelere rağmen kadınlara karşı toplumsal yaşamın her alanında ayırımcılık 
hala devam etmektedir. Aynmcılığa neden olan en temel alanlardan birisi de, kuşkusuz kadına 
yönelik aile içi şiddettir. 

Şiddet, yalnızca birey açısından değil toplum açısından da önemli sonuçlar doğurmaktadır. 
Toplumun yarısını oluşturan kadınlann, büyük bir bölümünün şiddete uğraması, ailenin dolayısıy
la da toplum yapısının bozulmasına neden olmaktadır. 
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Ülkemiz, 1995 yılında Pekin'de yapılan 4. Dünya Kadın Konferansında kabul edilen Pekin 
Deklarasyonu Eylem Platformunu hiç çekince koymadan kabul ederek ayrıca taahhütlerde bulun
muştur. Kadına yönelik şiddet, Eylem Platformunda yer alan 8 kritik alandan birini oluşturmaktadır. 

Söz konusu eylem planında; 

• Kadına yönelik şiddeti önlemek ve ortadan kaldırmak için bütünsel önlemler almak 

• Kadına yönelik şiddetin nedenleriyle sonuçlarını ve engelleyici önlemlerin etkinliğini in
celemek stratejilerine ve bu kapsamda yapılacak eylemlere ayrıntılı olarak yer verilmiştir. 

Ülkemiz, anılan konferansta kadına yönelik şiddet konusunda; 

- Aile içi şiddeti ve genel olarak kadına ve çocuklara yönelik şiddeti önlemek için kampanyalar, 
ana-baba eğitimi programları düzenlenmesi, 

- Sağlık görevlileri, öğretmenler, sosyal hizmet uzmanları, psikologlar, çocuk gelişimi uzman
ları, polisler gibi meslek elemanlarının eğitim programlarında, kadın ve çocuklara karşı şiddet 
konusunun yer almasının sağlanması, 

- Şiddete uğrayan kadınlar için başvurabilecekleri merkezlerin ve sığınma evlerinin sayısının 
artırılması, ücretsiz danışma, psikolojik ve yasal yardımın sağlanması, konularında taahhütte bulun
muştur. 

Ülkemiz bu taahhütlerini 2000 yılına kadar gerçekleştirme sözü vermiştir. Ancak günümüzde 
sağlanan gelişmelere bakıldığında ülkemizin hem eylem planının gereklerini yerine getirmede ve de 
diğer taahhütleri gerçekleştirmekte yetersiz kalmıştır. 

Ülkemizde'de son yıllarda kadın-erkek eşitliğini sağlama yönünde bazı önemli adımlar atıl
maya çalışılmıştır. Anayasa'da yapılan değişikliklerin yanı sıra, özellikle medeni hukuku ve ceza 
hukukunu yeniden düzenleyen iki temel yasa hem dilleri hem de içerikleri açısından kadın-erkek 
ilişkilerine devletin yaklaşımını sergileyen çerçeveyi oldukça değiştirmiştir. Ancak bu yasalarda ve 
diğer yeni düzenlemelerde hem içerik hem uygulama alanında eksikler bulunmaktadır. Örneğin, 
Belediyeler Yasasında nüfusu elli bini aşan belediyelere sığınma evi açma yükümlülüğü getirilmiş
tir; ancak bu birçok yönden yetersiz ve hatta yanlıştır. Belediyelerin ekonomik olanaklarının sınır
lılığı yanında yöresel kültürel ve siyasi baskılara daha açık olmaları nedeniyle kadınların hakları ve 
kadınların korunması yönünde gerekli irade ve yaptırım gücünü gösterememe olasılıkları çok yük
sektir. Nitekim bugüne kadar yasanın bu boyutunu uygulama yönünde belediyelerde bir hareket 
görülmediği gibi, merkezden de belediyeleri yaptırıma iten bir uyarı veya destek gitmemiştir. 

Ülkemizde kadına yönelik şiddet konusunda önemli ve olumlu bir adım 4320 Sayılı Ailenin 
Korunmasına Dair Kanunun çıkarılmasıdır. Ailenin Korunması Hakkında Kanun, TCK ve şiddetin 
önlenmesine ilişkin diğer hükümlerin uygulanmasında doğabilecek aksamaların önlenmesi açısın
dan Anayasa'nın "Ailenin Korunması" başlıklı 41. Maddesi gözetilerek karakol ve sağlık kuruluş
larında kadına yönelik şiddet olgularının doğru nitelendirilmesi sağlanmalıdır. Devletin şiddete kar
şı mücadelesi yasal boyutla sınırlanamaz; çok yönlü ve kapsamlı bir strateji gerektirmektedir. 
Çözüm, temel nedenlere inilerek bir plan çerçevesinde ve bir toplumsal dönüşüm projesi oluştur
makta yatmaktadır. Ayrıca, plan şiddetin temel nedenlerine yönelen önleyici tedbirlerin yanında şid
dete maruz kalanlara gerekli yardım ve desteği sağlama şeklinde iki temel yaklaşımı içermelidir. 

Böyle bir ulusal planın belirlenmesi ve uygulanması için hem güçlü bir siyasi idareye hem de 
halkın mobilize edilmesine gerek vardır. Ülkemiz gerek bir reform döneminden geçiyor olması, 
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gerek halk arasında insan haklarına duyarlılığın artmış olması (tam anlaşılmış ve sindirilmiş olmasa 
da insan haklan artık günlük konuşma diline girmiş bir kavramdır) nedeniyle böyle bir dönüşüm 
projesinin oluşturulup uygulanması açısından avantajlı bir noktaya gelmiştir. Ayrıca son 15-20 yıl
da varlığını hissettirmiş bir kadın hareketi oluşmuştur. İnsan hakları demekleri çalışma alanlarını 
genişletip, siyasi özgürlük ve hakların yanısıra, kadın ve çocuk haklarını içeren programlar düzen
lemeye başlamışlardır. 

Şiddetin gördüğü toplumsal onay düşünülerek, erkeğin onurunun ailenin kadın üyeleri (karısı, 
kızı, kızkardeşi, baldızı, annesi, kaynanası, yengesi v.b.) üzerine kurduğu kontrol ve şiddet (hatta iş
lediği cinayet) ile korunmadığı, tam tersine bunları yapmanın bir onursuzluk olarak algılanmasını 
sağlayacak bir kültürel dönüşüm amaçlanmalıdır. Aynı şekilde söz konusu dönüşüm mağdur olan 
çocuk ve kadının kendi mağduriyetlerinden utanmadan, aileden ve çevreden dışlanma korkuları ol
madan, başlanna gelenin kendi suçlan ve ayıpları olmadığını bilerek, yaşadıklarını söyleyebilme, 
faili suçlayabilme, yardım istemeye ve hak aramaya kalkışabileceği bir davranış biçimi olabilmek
tedir. Ancak, maddi dayanaklar olmadan kültürel dönüşümün gerçekleşmesi söz konu olamaz. Bu 
nedenle, kadının kendini güçlü hissebilmesi, öz güven sahibi olabilmesi için gerekli olanaklarının 
çoğaltılması ve toplumsal statüsünün yükseltilmesi gerekmektedir. Önleyici tedbirler çoğunlukla 
uzun vadede etkisini göstereceğinden, şiddeti bugün yaşayan kadın için de yardım mekanizmalan 
oluşturulmalıdır. 

Bugüne kadar çeşitli ülkelerde birçok kuruluş kadına yönelik şiddet konusunda araştırmalar ve 
değerlendirmeler yapmış, sorunu kadın-erkek eşitsizliğine bağlamış, şiddetin hem bu eşitsizliğin bir 
yansıması olduğunu, hem de eşitsizliği sürdürmenin bir yöntemi olduğunu belirtmişlerdir. Bu çalış
malardan çıkan öneriler uluslararası kurululuşlann bildirge, karar ve raporlarında da yer almıştır. 
(Örneğin, 1993 tarihli Kadına Yönelik Şiddetin Giderilmesi Bildirgesi'nin 4. maddesi devletin ön
lem alması gereken alanlan 17 paragrafta sıralamıştır. Aynı şekilde, Avrupa Konseyi Bakanlar 
Komitesinin 30 Nisan 2002 yılında alınan 2002/5 sayılı tavsiye kararı kadına yönelik şiddet ile 
mücadeleyi devletin öncelikli sorumluğu olarak tanımlar, bu sorumluğun töre, din ve geleneklere 
gönderme yaparak yadsınamayacağını bildirir. 80 küsur maddede bu sorumluğun nasıl yerine 
getirilebileceğini sıralar.) 

Kadına karşı şiddet ile mücadele edilmesini sağlayacak toplumsal bilincin oluşması, sistemli 
kurumsal yapılann oluşturulması, gerek ulusal gereksinimlerden gerekse uluslararası yükümlülük
lerimizin gereği olarak, kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalar yasal ve kurumsal 
düzeyde sürdürülmektedir. 

Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü nün 1994 yılında yaptırdığı "Medya, Şid
det ve Kadın" adlı araştırması, Aile Araştırma Kurumu 'nun 1995 yılında, "Aile İçi Şiddetin 
Sebep ve Sonuçları" araştırması, Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü'nün 1995 
yılında yaptırdığı "Ailede Kadına Karşı Şiddet ve Kadın Suçluluğu" araştırması, Kadın Dayanış
ma Vakfı 1995 yılında yaptığı kadına yönelik şiddet çalışması ve Aile Araştırma Kuru mu'nun 
yaptırdığı 1997 tarihli "Aile İçinde ve Toplumsal Alanda Şiddet" araştırması sonuçlarına göre ül
kemizde kadına yönelik şiddetin yaygın bir toplumsal sorun olduğu görülmektedir. "2003 yılı Tür
kiye Nüfus ve Sağlık Araştırması" kapsamında, kadınların aile içi şiddet biçimlerinden özellikle 
fiziksel şiddete ilişkin tutundan ne kadar içselleştirdiklerinin belirlenmesi amacıyla kadınlann 
ekonomik ve cinsel nedenlere dayalı olarak kocasının kansını dövmesinin haklı bulup bulmadık-
lanna dair sorular sorulmuştur. Araştırmada, 15-49 yaş grubunda bulunan kadınların; %39'u belir
tilen nedenlerden en az birini kocasının kendisini dövmesi için haklı bir neden olarak belirtmiştir. 
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- Şiddeti kabullenme durumu, kadının yaşı, eğitim durumu, yaşadığı bölge ve çalışma 
durumuna göre oldukça büyük farklılıklar göstermektedir. Örneğin; 15-19 yaş grubunda bulunan 
kadınların %63'ü belirtilen nedenlerden birini haklı bulurken, 45-49 yaş grubunda bulunan kadın
ların %39'u haklı bulmuştur. Yine eğitimi olmayan ya da ilkokulu bitirmemiş kadınların %62'si 
belirtilen nedenlerden birini haklı bulurken, lise ve üzeri eğitim almış kadınların sadece %8,8'i 
fiziksel şiddet için belirtilen nedenlerden birini haklı bulmuştur. Ülkenin doğusuna göre daha geliş
miş durumda bulunan batı bölgesinde yaşayan kadınlardan %32,5'i doğuda yaşayan kadınlardan 
%49'u uygulanan şiddetin nedenlerinden birini haklı bulmuştur. 

- Çalışma ve gelire sahip olma da şiddetin içselleştirilmesinde önemli bir faktör olarak kar
şımıza çıkmaktadır. İşi olmayan kadınların %38'i, gelir getiren bir işte çalışanların %30'u bir 
nedeni haklı bulurken, gelir getirmeyen bir işte çalışanların yaklaşık %61 'i şiddeti bir nedenle hak
lı bulmaktadır. Bu araştırmanın sonuçları kadınlarının eşlerinin kendilerine şiddet uygulaması 
konusundaki düşüncelerini açığa çıkarmıştır. Ülkemizde de kadınların büyük bir kısmının şiddeti 
içselleştirmiş olduğunu ve normal olarak değerlendirdiğini göstermektedir. Ancak şiddet uygulayan 
erkeklerin de bu konudaki tutumlarının da görünür hale getirilmesi de gerekmektedir. 

Tablo 2'de kadınlara yönelik şiddet vakalanndan emniyet birimlerine yansıyan olayların yıl
lara ve nedenlerine göre dağılımları verilmiştir. 

Tablo 2. T.C. Emniyet Genel Müdürlüğü Verilerine Göre 2000 - 2005 Yılları Arasında 
Şiddet İçerikli Suçlarda Mağdur Olan Kadınlara Ait İstatistiksel Veriler 
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Ölü i r m e 1.176 41 232 1.550 38 245 1.669 33 277 

Yaralama 20J73 250 1.695 21.652 219 1.982 21.736 246 1.840 

Darp 33.126 531 5.081 33.580 | 10 465 5.020 33.270 12 512 4.834 
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Ark Fertlerine 
Kotu Muamele 
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TOPLAM 69.296 4 t 247 1.1(4 8.868 71.29* 46 260 1.211 9.510 72.036 36 314 1.254 9.276 

Ülke genelinde kadına yönelik şiddet konusunda kapsamlı ve sistematik bir araştırma yapıl
mamakla birlikte, yapılan bu araştırmalar durumun önemini oldukça açık bir biçimde ortaya koy
maktadır. Araştırma sonuçlarına bakıldığında kadınların eğitim durumlarına ve sosyo-ekonomik 
yapılarına göre şiddete maruz kalma oranlan değişse de toplumun her kesiminde yaygın olarak 
görülmektedir. Bu sonuçlardan yola çıkarak mücadele edilmesi gereken önemli bir sosyal sorun ol
ma özelliğini taşımaktadır. Bu mücadelede karşılaşılan en önemli güçlüklerden biri şiddetin büyük 
oranda "Aile içi ve mahrem" bir konu olarak algılanmasıdır. Bu anlayış şiddet mağduru kadınlann, 
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• -a Tasaddi «77 0 0 3» 30 709 0 0 40 28 755 0 0 35 3ı 

ı ÜPLAM 74.70S 37 320 1.362 ».633 83.146 37 302 1.585 11.989 98.251 39 300 1.598 14.585 

uğradıkları şiddete karşı yasal/yargısal süreci işletme konusunda girişimde bulunmalarını büyük öl
çüde engellemektedir. Kadına karşı şiddetle mücadelede karşılaşılan diğer bir güçlük ise şiddet mağ
duru kadınlarla doğrudan temasta bulunan kolluk kuvvetlerinin, yargı mensuplarının ve sağlık per
sonelinin şiddetin kapsamı ve şiddete müdahale yöntemleri hakkında bilgi ve deneyimlerinin sınırlı 
olmasıdır. Ülkemizde aile içinde şiddete uğramış kız çocuklarına yönelik hizmetlerin sunulabileceği 
kurumlar ve acil yardım hatları henüz tam olarak kurumsallaştırılmamıştır. Kadına yönelik şiddetin 
yaygınlığı dikkate alındığında bu konuda sunulan destek ve yardım hizmetlerinin ve etkin 
politikaların yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir. Kadına yönelik şiddetle mücadele 
konusunda merkezi ve yerel yönetimlere, sivil toplum örgütlerine büyük görevler düşmektedir. 

Ülkemiz açısından şiddet araştırmalarını değerlendirdiğimizde, kadına yönelik şiddetle 
mücadelenin kısa bir geçmişi olmasına rağmen, kadın istatistikleri ve veri tabanı açısından ülkemiz
de 1990'ların ilk yarısından itibaren çok önemli gelişmeler sağlanmıştır. Ancak bu gelişmelere rağ
men, kadına yönelik şiddet veri tabanı istatistikleri açısından istenilen düzeye gelmemiş ve henüz 
söz konusu alanda veri tabanı oluşturulamamıştır. 

Şiddet veri tabanının sağlayacağı yararlara bakıldığında, kadına yönelik şiddet olgusunun 
boyutlarını ve özelliklerini ortaya koymakta, kadına yönelik şiddetin sosyal maliyetlerinin hesap
lanması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu veri tabanındaki istatistiksel bilgiler, aynı zaman
da kadına yönelik şiddetle mücadele amaçlı politika ve önlemlerin geliştirilmesinde, bu politika ve 
önlemlerin uygulamada yol açtığı sonuçların izlenmesinde, şiddete uğrayanlara ve tanık olanlara 
yönelik destek hizmetlerini oluşturmak ve gerçekleştirmekte de büyük önem arz etmektedirler. 

Kadınların şiddete uğramaları ile ilgili çeşitli araştırma bulguları bulunmakla birlikte, bu bul
guların birbiri ile uyumu, karşılaştırılabilirdi sağlanamamıştır. Her araştırmanın getirdiği tespitler 
de gelişmeleri ölçmeye yönelik bir çaba ile devam ettirilmemiş, nokta tespitler olarak kalmıştır. Ay
rıca, sosyal, ekonomik ve kültürel etkenlerdeki değişimin kadına yönelik şiddet üzerinde yaptığı et
kileri ölçen ve şiddetle ilgili değişim sürecini ortaya koyan araştırmalar yapılmamıştır. Bu anlamda 
istatistiksel veri üretiminde boşluklar bulunmaktadır. 
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D. 3. Kadına Yönelik Şiddetin Nedenleri 

Genel olarak şiddet, nasıl ortaya çıktığı konusunda tam fikir birliği olmayan, bilim tarihi 
boyunca farklı görüşlerin ağırlık kazandığı oldukça karmaşık nedenlerle ortaya çıkan bir olgudur. 
Doğasının karmaşıklığı nedeni ile konu ile ilgili bilim dalları birbirinden farklı açıklamalarla 
konuyu izah etmeye çalışmaktadırlar. Bu konuya en son dahil olan bilim dalı sağlıktır. Sağlık disip
lini şiddeti ancak 1980'li yıllarda sonuçları itibarı ile bir sağlık sorunu olarak görmeye başlamıştır. 
Şiddet, fiziksel ruhsal ve sosyal sağlığı bozarak sağlığın bütün boyutlarını olumsuz etkilemektedir. 
Sorunun yaygınlığı şiddetin bir halk sağlığı problemi olarak görülmesini sağlamıştır. Konuya en son 
dahil olan sağlık bilimi dışında şiddet konusu başta psikoloji olmak üzere sosyoloji, antropoloji 
siyaset bilimi, kriminoloji ve tarih bilim dallarının ilgi alanına girmektedir. Bütün bu disiplinler şid
detin nedenlerini kendi bilimlerinin kuruluş mantığı çerçevesinde açıklamaktadırlar. Ancak temel
de şiddetin özellikleri şu şekilde sıralanabilir. 

- Üzerinde konuşulan şiddet, canlılarda türün devamını sağlamak ve hayatta kalabilmek için or
taya çıkan saldırganlıktan farklıdır. 

- Doğada kendi türüne ve doğaya karşı rasyonel bir nedeni olmaksızın yıkıcı şiddet uygulayan 
tek canlı insandır. 

- Şiddetin uygulayıcılarının genelde erkek olması şiddet içerikli davranışların insanda iç
güdüsel olarak ortaya çıkmadığını göstermektedir. 

- Şiddet her zaman kişiden kişiye doğrudan uygulanmaz, bu nedenle sadece insan fizyolojisi ya 
da psikolojisi ile de açıklanamaz. 

-Genel olarak şiddetin, egemenlik ilişkilerinin sürdürülmesi amacı ile kullanılan bir yöntem ol
duğu düşünülmektedir. Şiddet, güçlüden güçsüze doğru sahip olunan güç ya da kudretin egemenlik 
kurma amacıyla kullanılması olarak ifade edilebilmektedir. 

-Bugüne kadar yapılmış olan araştırmalardan elde edilen bulgulara göre bireysel ve toplumsal 
nedenler şiddeti ortaya çıkarmaktadır. 

-Şiddet, çok değişik tiplerde ortaya çıkmaktadır ve şiddet tiplerinin kendi içerisinde ciddiyeti 
değişiklik göstermektedir. 

-Şiddet tiplerinin ortaya çıkış sıklığı tarihsel süreç içerisinde varolan konjonktüre bağlı olarak 
değişim göstermektedir. 

-Şiddet farklı tipleri olsa da çözüm için bütün şiddet tiplerinin bir arada düşünülmesi gerek
mektedir. 

Şiddet sorununun çözülebilmesi için bütün şiddet tiplerine yönelik önleyici bir yaklaşıma ih
tiyaç vardır. Çünkü genelde bir şiddet tipinin görüldüğü ortamda diğerlerinin ortaya çıkma olasılığı 
daha yüksektir. Bu nedenle bütün şiddet tiplerinin bilinmesine gerekir. Şiddet tiplerinin özet olarak 
gösterildiği şiddet tipolojisi olarak isimlendirilen özet şema Şekil 1 'de verilmiştir. 

Kadınlar, şiddet tiplerinin tümü ile karşılaşmaktadır. Kadınlar kadın intiharları, kadını intihara 
zorlama, kız çocuklarına yönelik çeşitli biçimlerde ortaya çıkan şiddet, kadının eşinden kaynak
lanan şiddet, yaşlı kadınların yaşadıkları şiddet, kadınların sokakta yaşadıkları cinsel taciz, kapkaç 
şeklinde yaşanan şiddet, kadına yönelik olarak politikalar aracılığı ile oluşan şiddet, kadınların 
çalıştırılmaması, iş yaşamında düşük ücretle çalıştırılması gibi çeşitli biçimlerde şiddet görmektedir. 
Bu nedenle kadına yönelik şiddetin bireysel, sosyal ve kültürel nedenlere ve koşullara bağlı olarak 
ortaya çıktığı düşünülmektedir. 
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Bireysel nedenler 

Kadınlar genelde eşleri, babaları ve erkek kardeşleri gibi tanıdıkları kişilerden şiddet görmek
tedir. Özellikle aile içinde kadına yönelik şiddete bakıldığında şiddet uygulayan erkeklerin ortak 
özelliği genç ve düşük gelirli olmalarıdır. Bazı çalışmalara göre ise bir erkeğin çocuklukta ve ergen
likte yoksulluk çekmesi, düşük okul başarısına sahip olması ve ergenlikte saldırganlık içeren suça 
kanşmış olması yirmili yaşlara geldiğinde eşine fiziksel şiddet uygulaması açısından önemli bulun
muştur. Tablo 3'te bir erkeğin birlikte olduğu kadını istismar etmesi ile ilişkili bulunmuş faktörler 
sıralanmıştır. 

Tablo: 3 Erkeğin birlikte olduğu kadına şiddet uygulaması ile ilişkili bulunmuş faktörler 

Bireysel faktörler İlişkinin biçimi ile ilgili 
faktörler 

Toplumsal faktörler Kültürel faktörler 

Genç yaş Evlilikte çatışma Aile içi şiddete karşı zayıf 
toplumsal tepki 

Geleneksel toplumsal 
cinsiyet rolleri 

Aşın alkol kullanma Evliliğin oturmamış olması Yoksulluk Şiddeti ortaya çıkaran ve 
destekleyen sosyal 
değerler 

Depresyon Ailede erkeğin rolünün 
baskın olması 

Moral değerlerde 
yetersizlik 

Kişilik bozuklukları Ekonomik sıkıntı 

Düşük okul başarısı Ailenin işlevselliğinin 
yeteriz olması 

Düşük gelir düzeyi 

Çocuklukta şiddete maruz 
kalmak ya da şiddete şahit 
olmak 

Ailede şiddet öyküsü 

Bireysel faktörlerden birisi çocuklukta aile içinde şiddetin yaşanmış olmasıdır. Bu faktör er
keğin erişkinlikte birlikte olduğu kadına şiddet uygulaması açısından önemli görülen etkenlerden 
biridir. Çocukluğunda şiddete maruz kalmış ya da annelerine şiddet uygulandığına tanık olmuş 
kocaya sahip kadınların eşlerinden şiddet görme sıklıklarının şiddete maraz kalmayanlara göre daha 
yüksek olduğu görülmektedir. Eşlerine şiddet uygulayan erkeklerin büyük kısmının çocukluğunda 
fiziksel istismara uğramış olma ya da annelerinin dövüldüğüne şahit olma gibi bir özellikleri var
ken, fiziksel olarak istismar edilen ya da fiziksel istismara tanık olan bütün çocukların yetişkinlik
te kendilerinin de çevrelerindeki kişileri istismar eden bireyler olacaklarını söylemek mümkün 
değildir. 

Alkol kullanma 

Erkeğin alkol kullanması diğer koşullar değişse bile kadının kocasından şiddet görmesi ile il
gili olarak önemini koruyan bir etkendir. Bir çok araştırmacıya göre alkol engellenmeleri ortadan 
kaldırarak şiddetin ortaya çıkması olasılığını artırmakta, muhakeme gücünü azaltmakta ve bireyin 
karar verme yeteneğini bozmaktadır. Ağır alkol alımı ise çiftler arasında tartışma çıkmasına neden 
olarak kadının şiddet görme riskini artırmaktadır. Kanada'da yapılan bir çalışmaya göre, aşın alkol 
alan erkeklerle birlikte yaşayan kadınların eşleri tarafından dövülme riskinin alkol almayanlara göre 
beş kat daha fazla olduğu bulunmuştur. 
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Kişilik bozuklukları 

Yapılan bazı çalışmalar eşlerini istismar eden erkeklerin duygusal açıdan daha bağımlı, güven
siz, benlik saygısı düşük, dürtü kontrolü konusunda yetersiz kişiler olduklarını gösteren bulgulara 
ulaşmıştır. Eşlerine şiddet uygulayan erkekler, şiddet uygulamayanlara göre, daha fazla öfkelenen 
ve düşmanlık duyguları taşıyan, duygu durumu daha depresif, antisosyal, saldırgan ve sınırda kişilik 
bozukluğu ölçeklerinden daha yüksek puan alan kişilerdir. Ancak eşlerini istismar eden erkeklerin 
tümünün bu tür psikopatolojik bozukluklar gösterdiğini söylemek mümkün değildir. 

İlişkinin biçimi ile ilgili faktörler 

Kişiler arası düzeyde kadına yönelik şiddeti etkileyen en önemli ilişkisel faktörler olarak ev
lilikte çatışma ya da ilişkide uyumsuzluk ortaya çıkmaktadır. Evlilikteki çatışma bütün çalışmalar
da oldukça önemli bir etken olarak saptanmıştır. 

Toplumsal faktörler 

Kadına karşı fiziksel şiddet bütün sosyo-ekonomik gruplarda görülen bir durum olmasına kar
şılık, yoksul kadınların fiziksel şiddetten daha fazla etkilendiği gösterilmiştir. Yoksulluğun neden 
şiddet riskini artırdığı konusu tam olarak anlaşılmış değildir. Doğrudan yoksulluğun kendisi mi yok
sa yoksulluğa eşlik eden aşırı kalabalık ve umutsuzluğun mu şiddeti ortaya çıkardığı bilinmemek
tedir. Yoksulluk içinde yaşayan erkeklerin tükenme duygusu ve ailenin geçimini sağlama konusun
da oluşan kültürel beklentiyi karşılamakta yetersiz kalmaları gibi nedenlerle yaşadıkları stresi 
yaşamlarının her anına genelleyebildikleri görülmektedir. Ayrıca bu durum evlilikte çatışmaların, 
fikir uyuşmazlıklarının ortaya çıkmasına neden olmakta ya da kadınların şiddet içeren, yetersiz bir 
ilişkiyi terk etmesini engelleyen bir faktör olarak da ortaya çıkabilmektedir. 

Toplumun kadına yönelik şiddete bakış açısı da önemli bir diğer faktördür. Kadına yönelik şid
det sıklığının farklı olduğu 16 ülkede yapılan bir çalışmada en düşük sıklıklar kadına yönelik şid
dete kesin toplumsal yasakların getirilmiş olduğu, şiddet gören kadınlara aile ve sığınma evleri 
aracılığıyla korunma sağlanan toplumlarda bulunmuştur. Toplumsal yasaklar, yasal düzenlemeler ya 
da çevredeki aile bireyleri ya da komşuların ayıplaması şeklinde ortaya çıkan müdahaleler olabil
mektedir. 

Kadının eşinden şiddet görmesi, geleneksel toplumsal cinsiyet rolünün dışına çıkması ve iş 
yaşamına katılması şiddeti tırmandıran bir etken gibi görünmektedir. Kadının statüsünün çok düşük 
olduğu toplumlarda ise kadına yönelik şiddetin daha az olduğu iddia edilmektedir. Çünkü bu top
lumlarda erkeklerin kadınlar üzerindeki otoritesi mutlaktır ve kadınlar tarafından da kabul edildiği 
için erkekler otorite kurmak ve bunu sürdürmek için şiddete başvurmak gereğini duymazlar. Diğer 
yandan kadının statüsünün yüksek olduğu toplumlarda kadınların dayanışma içerisinde davranarak 
geleneksel toplumsal cinsiyet rollerini sorgulayıp değiştirebilecek yeterli güce erişebildikleri öne 
sürülmektedir. 

Aile içinde kadına yönelik şiddeti etkilediği düşünülen başka etkenler de vardır. Ancak bunlar 
üzerinde çok araştırma yapılmamıştır. Bu etkenler toplumda işlenen diğer şiddet suçlarının görülme 
sıklığı, toplumun sahip olduğu moral değerlerin düzeyi, ailenin mahremiyeti ile ilişkili sosyal norm
lar, erkeğin kadın üzerindeki hakimiyeti ile ilişkili toplumsal normlar olarak sıralanmaktadır. 

Kültürel etkenler 

Bazı araştırmacılara göre erkeklerin ailede ekonomik yönden baskın ve esas karar verici 
konumunda oldukları, kadınların çeşitli nedenlerle kolay boşanamadıkları, yetişkinlerin çatışmaları 
çözmek için şiddete başvurdukları toplumlarda kadınlar eşlerinden daha fazla şiddet görmektedir. 
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Diğer bir önemli etken de toplumda kadın örgütlenmelerinin varlığıdır. Bu örgütlenmeler 
kadınlara gerek duydukları sosyal desteği sağlayabildikleri gibi, aileleri ve eşleri dışında ekonomik 
bağımsızlık olanağı yaratabilmektedir. 

Kadına yönelik şiddeti artırdığı düşünülen diğer etkenler arasında savaş, iç çatışma ya da diğer 
sosyal kargaşa ortamlarının varlığı ya da bu tür ortamlardan yeni çıkılmış olması da bulunmaktadır. 
Ayrıca bireylerin ateşli silâhları kolayca edinebildikleri, kadın erkek ilişkilerinin sağlıklı olmadığı 
ortamlarda kadının şiddet görme olasılığı artmaktadır. Ekonomik ve sosyal kargaşa ortamlarında 
kadınların daha özgürleştiği, aileye ekonomik olarak katkı sağlayabilmek için daha fazla sorum
luluk aldıkları, erkeklerin ise ailenin korunması ve geçiminin sağlanması gibi geleneksel toplumsal 
cinsiyet rollerine uygun davranamadıklan görülmektedir. Bu durum kadınların şiddet görme riskini 
artırmaktadır. 

D.4. Kadına Yönelik Şiddetin Sonuçları 

Şiddetin her tipi, şiddet kurbanı başta olmak üzere bütün tarafların fiziksel, ruhsal ve sosyal iyi 
oluş halini olumsuz yönde etkilemektedir. Şiddet ölümle sonuçlanabilir. Ölümle sonuçlanmayan 
şiddet olgularında değişik düzeyde fiziksel yaralanmalar oluşabilir. Bu yaralanmalar soncunda 
özürlülük ve engellilik ortaya çıkabilir. Ayrıca şiddet aile sağlığına, toplumsal birlikteliğe, toplumun 
daha iyi sağlık düzeyine ve sürdürülebilir sosyal kalkınmasına yönelik önemli bir tehdittir. Dünyada 
en fazla görülen şiddet tipi olarak nitelenen kadına yönelik şiddetin kadın sağlığı ile olan ilişkisi 
açık olarak ortaya konmuştur. Kadına yönelik şiddetin sağlık sonuçları Tablo 4'te özetlenmiştir. 

Tablo: 4 Kadına yönelik şiddetin sağlık sonuçları 

Fiziksel sonuçlan Psikolojik ve davranışsal sonuçları 
Karın, göğüs kafesi ve genital organ yaralanmaları, 
akut batın sendromu 

Alkol ve madde kötüye kullanımı 

Çürük, ezik ve sert cisimlerin oluşturduğu izler Depresyon ve anksiyetc 
Kafa travmaları Yeme ve uyku bozuklukları 
Kronik ağrı sendromu Utanç ve suçluluk duyguları 
Özürlülük Fobiler ve panik bozuklukları 
Fibromyalji Fiziksel inaktıvite 
Kırıklar Azalmış benlik saygısı 
Sindirim sistemi bozuklukları Post travmatik stres bozukluğu 
trritable barsak sendromu Psikosomatik bozukluklar 
Yırtık ve kesikler Sigara içme 
Göz içi yaralanmaları İntihar ve kendine zarar verme davranışı 

Güvenli olmayan cinsel davranışlar 
Fiziksel işlevsellikte azalma 
Cinsel sağlık ve üreme sağlığı sonuçlan Ölümcül sonuçları 
Jinekolojik bozukluklar AİDS'e bağlı ölümler 
tnfertilite Anne ölümleri 
Pelvik inflamatuar hastalık Cinayet 
Gebelik komplikasyonları/düşükler/erken doğumlar İntihar 
Cinsel işlevlerde bozukluklar 
Cinsel yolla bulaşan hastalıklar/HIV/AIDS 
Sağlıksız düşükler 
İstenmeyen gebelikler 

Kadına yönelik şiddet, kadının baskı altında tutulmasını, denetlenmesini, sindirilmesini, kon
trol edilmesini, itaatini sağlayarak, erkeğin kadının bedeni üzerinde mutlak söz sahibi olduğunu 
göstererek kadının insan haklannı kullanmasını ve fırsatlardan yararlanmasını engellemektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1140) 



— 104 — 

D.5. Çözüm Önerileri 

Koruyucu ve önleyici tedbirler 

1. Devlet, kadın ve erkek arasındaki ekonomik eşitsizliğin ortadan kaldırılması için gerekli ted
birleri almalıdır. 

2. 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunun tanıtımı yönünde çok yönlü çalışmalar 
yapılmalıdır. 

3. Eğitimini yarıda bırakmış kadınların eğitimlerini tamamlayabilmeleri ve aktif olarak iş 
yaşamına katılmaları için ihtiyaç duydukları destek hizmetlerinin (yuva, kreş, gündüz bakımevi 
gibi) sağlanmalıdır. 

4. İşe alınmada eşitliği sağlayıcı önlemler alınmalı, işyerinde cinsiyete dayalı ayrımcılığın ol
maması için işverenlerin ve yöneticilerin gerekirse pozitif ayrımcılık yapmaları gerekmektedir. 

5. Kadınların istihdam olanakları ve iş kurmak için gereksinim duydukları kredi almalarını 
kolaylaştıracak düzenlemeler yapılmalıdır. 

6. Evlilik öncesi çiftlerin yardım almaları konusunda "Evlilik ve Evlilik Danışmanlığı" hizmet
lerinin kurumsallaşması ve yaygınlaştırılması gerekmektedir. 

7. Aile Mahkemeleri ve Çocuk Mahkemelerinde görev yapacak yargı mensuplarının, pedagog
ların, sosyal hizmet uzmanlarının, psikologların toplumsal cinsiyet bakış açısı eğitimi alması ve 
Aile Mahkemeleri Kanunu uyarınca bu mahkemelerde görev alacak pedagogların, sosyal hizmet uz
manlarının, psikologların kadrolarına atanmaları en kısa sürede yapılmalıdır. 

8. Belediyelerin ve Millî Eğitim Bakanhğı'nın Halk Eğitim Merkezleri ile SHÇEK'in Toplum 
Merkezleri'nde kadın çalışmaları yapılmalıdır. Sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği sağlanarak söz 
konusu merkezlerde okur-yazarlık, kadının insan hakları, toplumsal cinsiyet rolleri, özgüven gibi 
kadına yönelik güçlendirici çalışmalar yapılmalıdır. 

9. Kadına yönelik şiddetle ilgili spot filmler üretilmeli, ulusal, bölgesel ve yerel medyada 
ulusal bir kampanya çerçevesinde gösterilmesi sağlanmalıdır. 

10. Kadına yönelik şiddettin önlenmesine ilişkin mülki idare amirlikleri ve yerel yönetimlerce 
broşürler hazırlanmalı, hazırlanacak bu broşürlerin, halka açık alanlarda ve kamu hizmet birimlerin
de dağıtımı sağlanmalıdır. 

11. Diyanet İşleri Başkanlığı, kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda; toplumu bilinç
lendirmek üzere hutbe ve vaazlar vermeli, yazılı ve görsel yayınlar yapmalı ve çeşitli etkinlikler 
düzenlemelidir. 

12. Bütün kamu kurum ve kuruluşlan ile, sivil toplum kuruluşlarında kadına yönelik şiddet 
konusunda duyarlığını ve sorumluluğunu artıncı bir kampanya düzenlenmeli bu alanda yapılmış 
olumlu girişimlerin duyurulması sağlanmalıdır. 

13. Kadm-erkek eşitliğini önemseyen, kadın haklarının gelişmesi konusunda destek veren er
kek gruplarının sayısının artırılması konusunda gerekli önlemler alınmalıdır. 

14. Kent planlamasında, sokak ve parkların iyi aydınlatılması ve kadınların acil telefon hat
larına kolay ulaşabilmesini sağlamak amacıyla telefon kulübelerinin sayılannın artırılması gibi 
kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda gerekli hizmetlerin sunulması sağlanmalıdır. 
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Hizmet Kurumlar ı 

1. Devlet kadınlara yönelik her türlü şiddet eyleminin önlenmesini bir devlet politikası olarak 
kabul etmelidir. Bu alana yönelik bir bütçe oluşturularak, toplumsal cinsiyet rolleri açısından büt
çelerin etki ve sonuçları görünür kılınarak, toplumsal cinsiyete dayalı bütçe analizleri yapılmalıdır. 

2. TBMM bünyesinde "Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu" adı ile daimi bir komisyon oluşturul
malıdır. 

3. KSGM koordinatörlüğünde bir "Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi" kurulmalıdır. 

4. Toplumsal cinsiyete duyarlı politikaların devletin bütün ana plan ve programlarının içine en
tegre edilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliğinin sağlanması, programların ve sonuç
ların izlenme ve değerlendirilmesi için gerekli mekanizmaların oluşturulması ve var olan mekaniz
maların işler hale getirilmesi sağlanmalıdır. 

5. Kadına yönelik şiddete karşı alınacak önlemler bir ulusal plan çerçevesinde yasal, kurumsal, 
eğitsel ve kültürel alanlara yönelik, kapsamlı olarak belirlenmelidir. Bu plan hazırlanırken toplum
sal cinsiyet bakış açısına sahip bir plan olması sağlanmalıdır. 

6. Kadın erkek eşitliğine aykırı politikalar, yasal düzenlemeler ve uygulamalar kaldırılmalı, 
toplumda kadın ve erkek eşitliği sağlanıncaya kadar, kadınlara pozitif ayrımcılık yapılması bir dev
let politikası olarak kabul edilmelidir. 

7. Ülke genelinde tüm kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör çalışanlarına 
yönelik "toplumsal cinsiyet eşitliği" eğitimi verilmesinin zorunlu hale getirilmesi sağlanmalıdır. 

8. Kadından Sorumlu Devlet Bakanlığı koordinasyonunda bütün kamu kurum ve kuruluşları, 
üniversiteleri, sivil toplum kuruluşlarını, özel sektör ve yerel yönetimleri de kapsayacak "2006-
2010 Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Eylem Planı" hazırlanmalı ve uygulamaları takip edil
melidir. 

9. Yasa koyucuların, kadınları doğrudan ilgilendiren kanunların yapım sürecinde, ilgili kamu 
kurum ve kuruluşlarının yanı sıra, sivil toplum kuruluşlarının ve üniversitelerin kadın araştırma ve 
uygulama merkezlerinin de görüş ve önerileri alınmalıdır. 

10. Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde çalışmalar yapmakta olan tüm kamu kurum ve 
kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, üniversitelerin kadın çalışması yapan araştırma merkezleri ve 
yerel yönetimler arasında koordinasyonun sağlanarak, ortak bir "hizmet ağı modeli" oluşturul
malıdır. 

11. SHÇEK bünyesinde hizmet veren "183 Aile, Çocuk, Kadın ve Sosyal Hizmet ve Özürlü 
Çağrı Merkezi"nin çalışmasındaki sorunların giderilmesi, daha işlevsel kılınması ve bunun için 
gerekli tedbirlerin alınması sağlanmalıdır. 

12. Ülke genelinde 24 saat hizmet verecek ücretsiz "ALO ŞİDDET HATTI" oluşturulmalıdır. 
Bu hatlarda şiddet konusunda eğitim almış personelin görev yapması sağlanmalıdır. 

13. 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun'un uygulanması aşamasında daha etkili bir 
sonuca ulaşmak için şiddet uygulayan bireylerin rehabilitasyona tabi tutulmaları konusunda gerek
li bütün yasal ve kurumsal alt yapı oluşturulmalıdır. 

14. Hak arama sürecindeki yasal prosedür mağdurlar lehine basitleştirilmeli, sağlıkla ilgili 
kayıtlar başta olmak üzere gerekli belge ve kayıtların ücretsiz hazırlanması sağlanmalıdır. Bu süreç 
her aşamasında, kadının özel hayatına saygılı, kadını koruyucu olmalıdır. 

15. Şiddet mağduru kadına emniyet birimlerinde uygulanacak prosedür ve atılacak adımlarla 
ilgili olarak genel broşür hazırlanmalıdır. 
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16. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) için bütçeden ayrılan pay artırıl
malı, kadın sığınma evlerinin/kadın konukevlerinin nitelik ve nicelik açısından Avrupa Birliği stan
dartlarına uygun hale getirilmeli ve hizmet sunacak personelin kadın bakış açısına sahip olması sağ
lanmalı, anılan merkezlerin gizlilik ilkesine uygun olarak hizmet vermeleri konusunda gerekli özen 
gösterilmelidir.. 

17. Kadın sığınma/konuk evlerinin kuruluşu ve işletilmesi ile ilgili mevzuatın gözden 
geçirilerek Avrupa Birliği standartları doğrultusunda yeniden hazırlanması ve yerel yönetimlere 
kadın sığınma/konuk evi açma konusunda zorunluluk getirilmesi sağlanmalıdır. Açılan kadın sığın
ma/konuk evlerinin mevzuatta belirtilen standartlara uygunluğu düzenli olarak denetlenmelidir. 

18. Sivil toplum kuruluşlan tarafından kurulmuş ve kurulacak olan bağımsız kadın sığınma evi 
ve kadın danışma merkezlerini açma ve işletme girişimleri yerel yönetimler ve İl Özel İdareleri 
tarafından mali destek de dahil olmak üzere çok yönlü desteklenmelidir. 

19. Şiddete uğrayan ve özellikle sığınma evlerindeki ihtiyacı olan kadınları danışma merkez
leri ile sığınaklara başvuran kadınları ekonomik olarak güçlendirmek, yeniden ev kurmalarını sağ
lamak amacıyla bir "Kadın Destek Fonu" oluşturulmalı ve kadınların uygun işlere yerleştirilmesi 
sağlanmalıdır. 

20. Şiddet gördüğü için kadın sığınma/konuk evine yerleştirilen kadınların buradan çıktıktan 
sonra kendi ayakları üzerinde durmayı başarmalarını sağlamak ve desteklemek için kadınlara dev
letin sahip olduğu kaynaklardan geçici konut tahsisi yapılmalıdır. 

21 . Avrupa Birliği bünyesinde yürütülmekte olan çocuklar, gençler ve kadınlara karşı şiddetin 
önlenmesine yönelik DAPHNEII (2004-2008) programını ülkemiz de imzalamalıdır. 

22. Kadına yönelik şiddet konusunda ulusal bir veri tabanı bulunmamaktadır. Mevcut veriler 
de sağlıklı ve yeterli değildir. Bu nedenle bu konularla ilgili Bakanlıkların sağlıklı veri oluşturabil
meleri için toplanacak verilere yönelik standart soru formları hazırlanmalı ve sonuçları tek elde 
(Türkiye İstatistik Kurumu) toplanarak ulusal veri tabanı oluşturulmalıdır. 

23. Kadına yönelik şiddetin neden ve sonuçları ile toplumsal maliyetinin araştırılması ve şid
detin önlenmesine ilişkin projelerin üretilmesi ve gerçekleştirilmesi yönünde ilgili kuruluşlara des
tek verilmelidir. 

24. Ülke içinde politika, program geliştirmeyi teşvik edecek bilgilerin daha hızlı üretebilmesi 
için üniversitelerin Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezleri teşvik edilerek araştırma 
yapmaları ve yayınlamaları sağlanmalıdır. 

Eğitim 

1. Kadına yönelik şiddet konusunda zararlı gelenek ve göreneklerin tespit edilerek buna 
yönelik tutum ve davranış biçimlerini değiştirmelerini sağlayıcı eğitim programları hazırlanmalıdır. 
Kadına yönelik aile içi şiddetin önlenmesine yönelik olarak başta erkekler olmak üzere ailenin tüm 
bireylerinin eğitilmesi ve özellikle öfkenin kontrolü ve kişiler arasında sağlıklı iletişim becerileri 
konusunda yaygın eğitim programlarının hazırlanmasında devletin gerekli çalışmaları yapması 
gerekmektedir. 

2. Özellikle ekonomik yönden geri, geleneksel değerlerin hakim olduğu kırsal bölgelerde kız 
çocuklarının eğitime katılmaların sağlamaya yönelik olarak kız yatılı ilköğretim ve ortaöğretim böl
ge okullarının açılması ve yaygınlaştınlması gerekmektedir. 
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3. Askerlik eğitiminde, camilerde, kahvehanelerde, çok sayıda erkek çalışan istihdam eden 
kuruluşlarda kadına yönelik şiddet konusunda erkeklere yönelik zihniyet dönüşümünü sağlayacak 
eğitim programları düzenlenmelidir. 

4. Şiddete uğrayan kadınların başvurabilecekleri, rehberlik ve danışmanlık hizmeti alabilecek
leri merkezlerin tanıtımı ile kadınlara yönelik bilinç yükseltme ve eğitim çalışmaları konusunda 
ulusal bir bilgilendirme kampanyası yürütülmelidir. 

6. Sağlık görevlileri, yargı mensupları, kolluk kuvvetleri, öğretmenler, sosyal hizmet uzman
ları, psikologlar, çocuk gelişimi uzmanları, ve diğer meslek gruplarının lisans ve hizmet içi eğitim 
programlarında kadına yönelik şiddet konusu yer almalıdır. 

Sağlık 

1. Sağlık hizmeti sunan kurumlarda çalışan sağlık personelinin kadına yönelik şiddeti tanıması, 
tespit etmesi, gerekli müdahaleleri yapabilmesi ve şiddete uğrayan kadınları uygun kuruluşlara yön
lendirmeleri için gerekli alt yapının oluşturulması ve sağlık çalışanlarının mezuniyet öncesi ve son
rası eğitim programlarında kadına yönelik şiddet konusuna yer verilmelidir. 

2. Tüm sağlık kuruluşlarında şiddet mağduru kadınlara yönelik özel birimlerin oluşturulması 
zorunlu hale getirilmelidir. Bu birimlerde hekim ve hemşire gibi sağlık çalışanlarının yanı sıra 
kadına yönelik şiddet konusuna duyarlı sosyal hizmet uzmanı ve psikologların çalışması sağlan
malıdır. Bu birimde çalışanların kadına yönelik şiddeti tanıma, ve şiddet gören kadına yönelik hiz
met veren mekanizmaları harekete geçirebilmek için gerekli bildirimi yapmaları sağlanmalıdır. 

3. Aile planlaması hizmetleri başta olmak üzere bütün üreme sağlığı hizmetlerinin özellikle 
birinci basamak sağlık kuruluşlarında kadınlar için ücretsiz, ulaşılabilir ve kaliteli bir şekilde veril
mesi sağlanmalıdır. 

Hukuk 

1."Çerçeve Eşitlik Yasası" nin ivedilikle çıkarılması gerekmektedir. 

2. Anayasamızın "Kanun önünde eşitlik" başlıklı 10. maddesine göre; 

"Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebepler
le ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. 

(Ek fıkra:7/5/2004-5170/l.md.,) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir.Devlet, bu eşitliğin 
yaşama geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür..." 

hükmünün gereği olarak devlet bu amir hükmü hayata geçirecek başta yasal düzenlemeler ol
mak üzere gerekli her türlü tedbiri almalıdır. 

3. Yürürlükteki mevzuatımızdaki kadın-erkek eşitliğini zedeleyen düzenlemelerin ayıklanması 
yönünde gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir. 

4. 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun'un 1. maddesinde geçen "kusurlu eş" 
ibaresinin "şiddet uygulayan birey" şeklinde düzeltilmesi; hâkimin anılan yasa kapsamında hük
medebileceği tedbirlere ilişkin olarak yasanın 1. maddesinin (f) bendinde geçen "ortak konut" 
ibaresinin yanına "veya şiddete maruz kalan bireyin işyerine gelmemesi" ibaresinin de eklen
mesinin, ayrıca 4320 sayılı Kanunun korunma kapsamına mahkemece ayrılık kararı verilen veya 
yasal olarak ayrı yaşama hakkı olan eşlerden birinin veya çocuklarının da dahil edilmesinin ve mah
kemenin vermiş olduğu tedbir hükmünün infazına ilişkin icra işlemlerinin de harçtan muaf tutul
ması yönünde yasal düzenleme yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 

5. Mevcut yasalarımızda halen kadın bedenini kontrol altında tutmayı amaçlayan, kadının in
san haklarının ihlaline neden olan hukuki düzenlemeler ivedilikle yapılmalıdır. 
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6. Siyasi Partiler Yasasında kadınların siyasete katılımını destekleyen düzenlemeler yapıl
malıdır. 

7. SHÇEK Ayni ve Nakdi Yardım Yönetmeliğinde "sivil toplum kuruluşlan tarafından açılmış 
olan sığınma evlerinde kalan kadınlara kaldıklan süre içinde ayni ve nakdi yardım konusunda yasal 
düzenlemeler yapılmalıdır. 

Kadına Yönelik Şiddet Konusunda 3 Düzeyli Strateji 

1.1. DEVLET 

• Sıfır tolerans 

• Ana plan ve programlara cinsiyet eşitliği bakış açısının yerleştirilmesi 

• Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi zorunlu hale getirilmesi 

2.2. TOPLUM ve AİLE 

• Kültürel değerlerde pozitif yönde değişikliğin gerçekleştirilmesi 

• Diyanet İşleri Başkanlığının kadının statüsünü yükseltme 

çalışmalarına daha aktif katılımının sağlanması 

• Toplumsal-kültürel diyalog yoluyla çözümün sağlanması 

• Medya ve eğitim sistemi ile de destek sağlanması 

3.3. BİREY 

• Kadının güçlendirilmesi 

• Cinsiyet ayrımcılığının önlenmesi 

• Şiddete uğramış kadına yönelik koruma sağlanması 

• Yoksulluğun önlenmesi 

E. TÖRE/NAMUS CİNAYETLERİ 

Töre, toplumun zaman içinde ürettiği ve geleneksel olarak uyguladığı toplumsal yasalardır. Bu 
yasalar evlilik, miras gibi konularda işletildiği gibi, ceza hükümleri de içerebilirler, ve hatta medeni 
hukuk, ceza hukuku gibi farklılıklar gözetmezler. Toplumsal ilişkiler kişi haklarına dayanmadığı 
gibi, haksızlık ve suçlardan sorumlu tutulan da yalnız fail değil onun kan bağı ile bağlı olduğu aile 
grubudur. Tanınan kimlik bireysel değil, kollektiftir. Yöresel ve kapalı toplumlarda sürdürülen 
töreler, modem devlet oluşumları içinde, devlet müdahalesi, ekonomik yapının değişmesi, iletişim 
ve ulaşım araçlannın gelişmesi ve artması sonucu zamanla çözülme gösterirler. Çok kültürlülüğün 
savunulduğu günümüzde, törelerin korunmasına daha hoşgörülü bir yaklaşım bulunmakla birlikte, 
yine insan haklanna saygının temel alındığı ülkelerde hem kendi yasalannca, hem de uluslararası 
hukuk gereğince ayırımcılığa dayanan ve insan haklarını ihlâl eden töre ve kültürel inançların tas
fiye edilmesi öngörülmüştür. 
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E.l. Töre/Namus Cinayetleri Açısından Dünyada Durum 

Kadınlar dünyanın her yanında değişik nedenlerle öldürülmektedir. Erkekleri genelde öldüren
ler yabancı kişilerken, kadınları öldürenler daha çok onların tanıdıkları kimselerdir. Bu kimseler 
kadının şu andaki kocası, boşandığı eşi, erkek arkadaşı, birlikte yaşadığı erkek olabileceği gibi 
babası erkek kardeşi ya da diğer erkek akrabaları da olabilir. Özellikle eşi ya da erkek arkadaşından 
şiddet görmesi kadının öldürülmesi riskini de beraberinde getirmektedir. Avustralya, Kanada, İsrail, 
Güney Afrika ve Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yapılan araştırmalara göre cinayete kur
ban giden kadınların %40-70'i daha öncede fiziksel şiddet gördüğü eşi ya da birlikte olduğu erkek 
tarafından öldürülmüştür. Kadınların öldürülmesinde kültürel etkenler ve ateşli silâhlara ulaşım 
önemlidir. Örneğin ABD'de kadınlar daha çok ateşli silâhlarla öldürülürken, Hindistan'da kadınları 
döverek ya da yakarak öldürme daha yaygındır. Hindistan'da kerosenle ıslatılan ve yakılan kadının 
ardından "Mutfak kazasında öldü" ifadesinin kullanılmasının çok yaygın olduğu bildirilmiştir. 
Dünyada özellikle feodal yapının gücünü koruduğu bölgelerde ise kadınların namus adına da öl
dürüldükleri görülmektedir. 

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun tahminlerine göre her yıl dünyada 5000'den fazla kadın 
namus saiki ile öldürülmektedir. Bu cinayetler daha çok Bangladeş, Brezilya, Ekvator, Mısır, Hin
distan, İsrail, İtalya, Ürdün, Fas, Pakistan, İsveç, Türkiye, Uganda ve İngiltere gibi ülkelerde iş
leniyor gibi görünmektedir. Ancak bu cinayetlerin yaygınlığının bu ülkelerden daha geniş bir coğ
rafyayı kapsadığını düşünmek mümkündür. Sayılan ülkeler namus cinayetlerinin toplumsal bir 
sorun olarak görülmeye başladığı ve haber olma özelliği kazandığı bölgelerdir. Özellikle Ortadoğu, 
Kuzey Afrika, Asya kıtasındaki bazı ülkelerde kadınların namus adına öldürülmesinin cinayet 
olarak görülmemesi nedeni ile bu ülkelerde namus cinayetlerine ait bilgiye ulaşmak mümkün ol
mamaktadır. Namus cinayetlerinin genelde ülkelerin Müslüman nüfusları içinde daha yoğun olarak 
işlendiği görülmektedir. Ancak namus cinayetlerinin kökeninin esas olarak ataerkil toplumsal 
yapıya dayandığı düşünülmekte ve kökenleri İslamiyet öncesi döneme kadar uzanmaktadır. Namus 
cinayetlerini oluşturan kültürel yapı, örf ve adetlere dayanmakta ve aile içindeki erkek egemen 
yapının sürdürülmesine hizmet etmektedir. 

Dünyada Ürdün, Fas ve Suriye gibi ülkelerde namus sebebiyle işlenen suçlar, aile namusunu 
korumaya yönelik olarak işlenmişse cezai indirime gidilmektedir. Ayrıca bu ülkelerde namus 
cinayetine kurban gitme tehlikesi altındaki kadınları korumak amacıyla kurulmuş bir mekanizma 
bulunmaması nedeniyle, bu durumdaki kadınları öldürülmekten korumak için cezaevine koyma gibi 
son derece trajik bir uygulamaya gidildiği görülmektedir. Bu ülkelerdeki hapishanelerde bu neden
le yıllarca hapiste kalan kadınlar olduğu bildirilmektedir. 

Benzer cinayetlerin işlendiği diğer ülkelerde de resmî istatistiklere ulaşmak zordur. Ancak bazı 
adlar altında da olsa (örneğin; Meksika'daki tutku cinayetleri bu kategoriye dahil edilebilir) çok 
geniş bir coğrafyada namusa dayalı cinayetlerin gerçekleştiğini söylenebiliriz. Lübnan da, 
Suriye'de, Irakta, İsrail'de, her yıl yüzlerce namus cinayeti işlendiğini dış basını tarayarak görmek 
mümkündür. 

Yemen'de Sanaa Üniversitesi kadın çalışmaları programının yaptığı bir araştırmaya göre 1997 
yılında 400 kadın aile namusunun korunması adına öldürülmüştür. Ürdün resmî istatistikleri, bu ül
kede işlenen dört cinayetten birinin namusa dayalı olduğunu ve nüfusu dört milyonluk ülkede her 
yıl 25 kadının bu nedenle öldürüldüğünü ortaya koymaktadır. Mısır için ise bu sayı 1995 yılında 52 
olarak saptanmıştır. 
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E. 2 Töre/Namus Cinayetleri Açısından TÜRKİYE'DE Durum 

Türkiye, dünyada namus cinayetlerinin işlendiği ülkelerden birisidir. İşlenen cinayetler 
sonucunda kadınlar yaşamlarını kaybetmekte, aileler dağılmakta, ve şiddet olayları aile ve top
lumun yapısını bozmakta, ülkemiz işlenen cinayetleri dünya kamuoyuna açıklamakta zorluk çek
mektedir. Toplum vicdanını son derece rahatsız eden, kadına yönelik şiddetin uç noktasını oluş
turan, kadının en temel hakkı olan yaşama hakkını elinden alan namus gerekçesi ile işlenen cinayet
ler üzerinde çok konuşulan bir sorun olmasına rağmen ülke içindeki yaygınlığını ve dağılımını, alt
ta yatan nedenleri, mağdurların ve faillerin kimler olduğunu sağlıklı bir şekilde ortaya koyan resmî 
kayıtlara ve kapsamlı araştırmalara dayanan sonuçlara ülkemiz bugüne kadar sahip olamamıştır. Bu 
konuda ulaşılan veriler son derece sınırlıdır. 

Namus cinayetleri konusunda bugüne kadar yapılmış kısıtlı sayıdaki çalışmalardan biri Dicle 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Aytekin Sır tarafından 
yürütülmüştür. Bu çalışmada namus cinayetlerine karşı bölgede yaşayanların tutumlanm araştırmak 
amaçlanmıştır. Bölgede yaşayan 430 kişi ile yapılan çalışmaya göre katılımcıların büyük kısmı 
namus kavramını karım, bacım annem, dinin emrettiği, kadınların iffeti, kadının cinselliği olarak 
tanımlamıştır. Namussuzluk ise katılımcılar tarafından kadının zina yapması, kadının bekaretini 
kaybetmesi dedikoduya sebep olması, kadının açık gezmesi, erkeklerle konuşması, açık olması, 
ailenin istemediği kişiyle evlenmesi, izinsiz dışarı çıkması, dilinin uzun olması olarak ifade edilmiş
tir. Kadının zina yapması durumunda katılımcıların %37.4'ü kadının öldürülmesi gerektiğini belirt
miştir. Ayrıca kulak kesme, burun kesme, saçını kazıma, gibi diğer cezalandırma yöntemleri de 
önerilmiştir. Katılımcıların %64'ü için bu cezayı verecek kişi kadının kocasıdır. Boşanmayı bir 
çözüm yolu olarak görenler %25 düzeyinde kalmıştır. 

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve Nüfus Bilim Derneği tarafından Türkiye'de Namus 
Cinayetlerinin Dinamikleri (2005) isimli niteliksel çalışmada dört ilde (İstanbul, Şanlıurfa, Adana 
ve Batman) 195 görüşme yapılarak toplumumuzdaki namus anlayışını ve namus cinayetlerinin 
dinamikleri konusunda ipuçları elde etmek amaçlanmıştır. Bu çalışmaya göre toplumumuzda namus 
anlayışı sosyo-demografik etkenlere göre değişiklik göstermektedir. Kırsal kökenli, aşiret ve ak
rabalık ilişkileri güçlü, kente göç etse bile geldiği yöre ile bağlantısını koruyan ve kentte de benzer 
bir çevrede yaşamını sürdüren, ait oldukları aile ve topluluğun yaşamlarında önemli bir yere sahip 
olduğu gözlenen kişilerin namusu, insanlann uğruna öldürülebileceği büyük bir değer olarak gör
dükleri saptanmıştır. Çalışmada saptanan en büyük eğilim, namusun kadın, kadın bedeni, cinselliği 
ve kadınların kontrol edilmesi biçimindedir. Bu çalışmaya göre namus bir erkeğin karısı (helali), kız 
kardeşi, annesi, ailedeki diğer kadınlar hatta yakın çevredeki kadınlardır. Kadın bedeni üzerinden 
algılanan namus, kadınların günlük yaşam pratikleri, eğitim görme, çalışma, evlenme, bekaretin 
önemi, sadakat, istediği kişi ile evlenme, sevdiği kişiye kaçma, boşanma gibi konular üzerinden 
ifade edilmiştir. Kadın bedeni üzerinden şekillenen, kadınlara daha pasif, erkeklere daha aktif bir 
rol biçilen namus anlayışının araştırmaya katılanlann çoğunluğu tarafından onaylanan, yaygın bir 
kavram olduğu görülmüştür. Türkiye'de kadına yönelik şiddetin ve namus cinayetlerinin nedeni 
olarak gösterilebilecek beş ana sosyo-kültürel faktör sayılabilir: 

• Ataerkil yapı ve değerler; 

• Hiyerarşiyi ve itaati öngören geleneğin ve kültürün yaygınlığı ve sürekli yeniden üretilmesi; 

• Kadının ve erkeğin fiziki mekanı paylaşmamasını öneren dinsel ve kültürel inançlar, 
gelenekler; 

• Geniş aile, aşiret, hemşehrilik, cemaat ilişkilerinin yaygınlığına bağlı olarak birey üzerinde 
toplumsal baskının yüksek oluşu, 

• Bu yapılanmaların resmî düzeyde kabul görmesi sonucu siyasal yaşam ve hukukun uygulan
masına yön vermesi. 
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Türkiye'de bazı bölgelerde törelere dayanarak cinayetler işlenmekte, masum kadınlar ve er
kekler öldürülmekte, aile fertleri cinayet işlemeye zorlanmakta, ve bazen de cinayet zincirlerinin 
son bulması için "bedel" olarak kadınlar bir aileden diğerine "gelin" (barış hediyesi) olarak gön
derilmektedir. Yine törelere dayanan "beşik kertmesi" ve "berdel" gibi uygulamalarla kadınların ve 
erkeklerin istekleri dışında evliliklere zorlanmaları söz konusudur. 

Namus, içeriği toplumdan topluma değişen bir kavramdır. Genel veya etimolojik tanımını yap
maktan çok, yaşanan toplumda bugün ne anlama geldiğini belirtmek sorunların çözümü açısından 
daha önemli ve yararlı olacaktır. Türkiye gibi geniş ailenin yaygın ve aile bağlarının kuvvetli ol
duğu toplumlarda kişinin namusunun sadece kendi davranışlarından değil diğer aile bireylerinin 
davranışlarından da etkilendiğine inanılır. Ayrıca ataerkil toplumda egemen olan erkek olduğu için, 
aileden ve ailenin namusundan da erkek sorumlu kılınmıştır. Bir diğer önemli nokta, soyut olan 
namus kavramının somut göstergesi olarak kadının bedeninin, cinselliğinin ve davranışının kullanıl
masıdır. Dolayısıyla, ailenin ve erkeğin namusu onun himayesi ve kontrolü altında olan kadınların 
cinsel statüsüne ve davranışına bağlanmıştır. Kızı, karısı, kız kardeşi, gelini, hatta annesi "davranış 
sınırlarını" aşarsa, erkeğin ve ailenin namusuna leke sürülmüş olur ve lekenin temizlenmesi gerekir. 
Kadın, ayrıca isteği dışı yer alan durumlardan, kendine yapılan taciz ve tecavüzden sorumlu 
tutularak cezalandırılır, sorumlu tutulmasa bile, ailenin namus ve şerefini kurtarmak için kadının 
hayatı feda edilir. Namusu temizlemek için öldürülen hemen hemen her zaman kadındır, ama bazen 
kadını "lekeleyen" erkek de öldürülmektedir. 

Toplumda varolan gelenekler içinde erkek egemen yapılanmayı destekleyen ve kadınların ikin
cil statüsünün sürdürülmesini sağlayan bir takım kurallar ve ölçütler bulunmaktadır. Bu kurallara 
uymayan, ölçütleri aşan ya da aştığı sanılan kadınların cezalandırılması söz konusudur. Gelenek
lerin günümüze kadar taşıdığı güç ilişkileri toplumda bütün erkekleri ve bu ilişkilerin destekçisi ak
tarıcısı konumundaki yaşlı kadınları namusun koruyucusu ve sözcüsü yapmaktadır. Oluşmuş güç 
ilişkilerinin yazılı olmayan kurallarını koyan gelenekler, oluşan problemlere de bu güç ilişkilerini 
koruyucu çözümler getirir. Namus cinayetleri için de aynı uygulamaya gidilmektedir. Aile 
namusunun kirlenmesi ile ilgili bir algı oluştuğunda belirli bir zaman içerisinde namusun temizlen
mesi için yapılması gereken girişim konusunda ailede karar verici konumundaki kişiler arasında bir 
karar alınmaktadır. Bu karar bir cinayet işlemeyi gerektiriyorsa, bu görev aileden bir erkeğe veril
mektedir. Yasal düzenlemelerdeki ceza indirimlerinden yararlanabilmek amacıyla genelde bu 
görevi ailenin en genç, yaşı küçük üyesi yerine getirmektedir. Ancak, namus cinayetlerinin bir kıs
mı bireysel olarak, failin kendi iradesi ile veya etrafından gördüğü toplumsal baskı sonucu işlen
mektedir. Bu durumda kişiyi yönlendiren töre değil, namus kavramıdır. 

Namus cinayetleri, kadını kontrol altında tutmanın ve erkeğin hakimiyetini vurgulamanın en 
çarpıcı görüntüsüdür. Ancak kadının davranışlarını kısıtlama ve cinselliğini kontrol etme gerek
sinimi kendini çok daha yaygın olan başka biçimlerde de gösterir. "Namusa leke gelmesin" ya da 
cezalandırmak için kadınlar ve kızlar evlere kapatılır, intihara zorlanır, burunları ve kulakları kesilir, 
tehdit edilir, dayak yer, ve kısacası yaşamlarını bir terör ortamı içinde geçirirler. Kadınlara empoze 
edilen bu kısıtlamalar, onların hareket özgürlüğünden, düşünce özgürlüğüne, işkenceye tâbi ol
mama hakkından, sağlık ve sağlıklı bir ortamda yaşama hakkına kadar, bir dizi insan haklarının ih
lâline neden olur. 

Yasalar hem toplumsal değerleri ve normları belirleme, hem de davranış biçimlerini özendirici 
veya caydırıcı olarak etkileme güçlerinden dolayı önemlidir. Ülkemizde bu sorunlara yakın zamana 
kadar devletin yaklaşımı yetersiz kalmış, yasalar kadın-erkek eşitsizliğini pekiştiren yönde yapılmış 
ve uygulanmıştır. Ülkemizde yasal normlar kadınların ikincilliğini ve bağımlılığını korumuş ve 
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kadın bedenini de namusun simgesi olarak koymuştur. Bir diğer değişle, yasalar toplumda yaygın 
olan değerleri resmileştirerek meşrulaştırmış ve pekiştirmiştir. Ancak mevzuatımızda yapılan son 
değişikliklerle bu bakış açsında büyük değişiklikler yapılmış olsa da, uygulamada topulmsal zih
niyet dönüşümünün tam olrak sağlandığı söylenemez. 

Bir şiddet biçimi olarak namus cinayetleri toplumumuzun kültüründen, özellikle de değer sis
teminden kaynaklanır. Bu olgunun kökeni ise, tarım toplumu yani daha çok kırsal kesim kültürünü 
yansıtmaktaysa da, son dönemlerde yaşanan hızlı göç nedeni ile, bu tür cinayetler kentlere de taşın
mıştır. 

Namus cinayetlerinin bir çok açıdan irdelenmesi gerekmektedir. Yargının, kolluk kuvvet
lerinin, toplum bilimcilerin ve diğer bilim adamlarının üzerine önemli ve ağır yükler düşmektedir. 
Bu bağlamda maktul olarak kadınların seçilmesi ve yapılan fiilin kadının yaşam hakkına yönelik 
şiddetin en ağır şekli olması ve ne yazık ki ülkemizin geleneksel yaşam tarzının sürdüğü bazı böl
gelerinde "namus" kavramının çoğu zaman kadın bedeni üzerinden tanımlanarak namus cinayet
lerine mazeret oluşturması, kuşkusuz Genel Müdürlüğümüzün ilgi alanı içinde görülmektedir 

Genellikle, ailenin istemediği ya da tasvip etmediği ilişkiler (ki bu sadece yüzeysel düzeyde de 
kalmış olabilir), tecavüz, sarkıntılık, taciz gibi suçlar karşısında; yapılan eyleme göre suç unsuru 
taşısın ya da taşımasın, cezalandırılan kişi, eylemin içinde olan veya olduğuna inanılan kadındır. 

İçişleri Bakanlığı'nın cinayetleri nedenlerine göre gruplayan bir veri tabanı bulunmamaktadır. 
Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bu komisyonun isteği üzerine 
özel bir çalışma yaparak 81 ilde işlenen cinayetler içinde namus ve töre cinayeti olarak değerlen
dirilen cinayetleri saptamışlardır. İl Emniyet Müdürlüklerinden 2000-2005 yıllarına ait bu kapsam
da değerlendirilebilecek cinayet olaylarına ilişkin bilgiler istenmiş ve bu bilgiler ışığında suç analiz 
çalışmaları yapılarak aşağıda grafiksel olarak yer alan sonuçlar elde edilmiştir.Ancak istatistiksel 
veriler düzenlenirken töre ve namus saiki ile işlenen cinayet olaylarının nedenleri saptanırken; kan 
davası, kız alıp verme, aile içi uyuşmazlık, cinsel taciz, yasak ilişki, tecavüz gibi nedenlere bağlı iş
lenen cinayetler aynı başlık altında sınıflandırılmıştır. 

Bu veriler ülkemizde bu konuda sahip olduğumuz ilk resmî veriler olması itibarı ile son derece 
önemlidir. Ancak ülkemizde bu konuda işlenen cinayetlerin bir kısmı hiç kolluk kuvvetlerine yan
sımaz ve istatistiklerine girmezken, kayıtlara kaza ya da intihar olarak geçen kadın ölümlerinin ol
dukça büyük bir kısmının da namus/töre cinayeti olduğu düşünülmektedir. Söz konusu veriler stan
dart veri formları aracılığı ile toplanmadığı için verileri temkinli değerlendirmek gerekir. 

Ülkemiz polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen olaylara ilişkin istatistiksel veriler Türk 
Ceza Kanunu'nda yer alan suç terimlerine göre sınıflandırılmaya çalışılmaktadır. Meydana gelen 
cinayet olayları adam öldürme şeklinde istatistiklere girmektedir. Standart soruşturma formlarının 
olmaması nedeni ile görevli her personelin olaylara bakış açısının farklı olması nedeniyle olayların 
adlandırılmasında ve sınıflandırılmasında standardizasyon sağlanamamaktadır. Meydana gelen 
olaylara ilişkin özet bilgi formları taşra birimlerinden talep edilerek merkez birimleri tarafından suç 
analizleri yapılmakta ve istatistiksel veriler oluşturulmaktadır. 

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre ülkemiz polis sorumluluk bölgesinde 2000-2005 
yıllannı kapsayan dönem içerisinde işlenen cinayetler içinde töre ve namus saiki ile 1091 cinayet 
olayının meydana geldiği görülmüştür. Ülkemizde meydana gelen bu cinayet olaylarının aydın
latılması, faillerinin yakalanması ve bu olaylara maruz kalabilecek şahısların korunması noktasın
da alınması gereken polisiye tedbirler Genel Müdürlük Merkez birimleri tarafından koordine edil
mekte ve bu konuda ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlar ile Sivil Toplum Örgütlerinin yürüt
tüğü çalışmalar takip edilerek işbirliği sağlanmaya çalışılmaktadır. Elde edilen sonuçlara ilişkin 
grafikler aşağıda verilmiştir. 
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Şekil 1. Töre ve namus cinayetlerinin nedenlere göre dağılımı (2000-2005) 

2000-2095 YHLLÂffrAr^St: ÜUKE G£N£LÎND£ MEYDA!^ GELEN 
TÖRE VE NAMUS: CİNAYHTLERİ 
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Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmaya göre konuyla ilgili cinayetler incelendiğinde 
cinayetlerin %29'u namus, %29'u aile içi uyuşmazlık, %15'i yasak ilişki, %10'u kan davası, %3'ü 
tecavüz, %2'si diğer, %9'u cinsel taciz, %3'ü kız alıp verme nedeni ile işlenmiştir (Şekil 1). 

Şekil 2. 2000-2005 yılları arası ülke genelinde meydana gelen töre ve namus cinayetleri 
bölge dağılımı 

2000-2005 YİLLAR. Am5iÜLy^QBKEÜHmU^DAmGBL^ 
TÖRE VE NAMUS CİNAYETLERİ BÖLGE DAĞİLİM! 
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Bölge olarak incelendiğinde, meydana gelen 1091 olayda %19 oranla (212 cinayet) Marmara 
Bölgesinin ilk sırada olduğu, bu bölgeyi, %19 oranla (209 cinayet) Ege Bölgesinin izlediği görül
müştür. (Şekil 2) 
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Şekil 3. 2000-2005 Yıllarında Meydana Gelen Töre Ve Namus Cinayetlerinin tilere Göre 
Yüzde (%) Olarak Dağılımı 
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Yıllara göre yapılan değerlendirme sonucu son 6 yılda ülkemiz genelinde töre ve namus 
cinayetlerinde % 10 oranında Ankara ilinin başı çektiği, bunu % 9 oranıyla İstanbul ve İzmir il
lerinin takip ettiği görülmüştür. (Şekil 3) 
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Şekil 4.2000-2005 yılları arası ülke genelinde meydana gelen töre ve namus cinayetlerinin 
şüphelilerin doğum yerlerinin dağılımı 

ŞÜPHELİ B O Ğ U M YERİNE ( » Ö R E B Q i . G E » A Ğ l L l M l 
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Şüpheliler, doğum yeri itibari ile bölge kapsamında incelendiğinde, %24 oranla Güneydoğu 
Anadolu Bölgesinin ilk sırada olduğu, bunu % 21 oranla Doğu Anadolu Bölgesinin izlediği, 
buradan da Batı illerimizde suç işleyen şahısların doğum yerlerinin Doğu Bölgeleri ağırlıkta olduğu, 
suç oranında ilk sırada yer alan Marmara Bölgesinin, şüpheli durumuna göre % 8 oranla son sırada 
yer aldığı görülmektedir. (Şekil 4) 

Şekil 5.2000-2005 yılları arası ülke genelinde meydana gelen töre ve namus cinayetlerinin 
şüphelilerin nüfusa kayıtlı olduğu yerlerin dağılımı 

Ş Ü t e E L İ N Ü F C S KAYDINA BÖLGE DAĞTMMÎ 
B MARMARA 
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j «KARADENİZ B3 DOĞUANADOUJ V ODOfiUANADOLU 

Şüpheliler, nüfus kayıtlarına göre bölge kapsamında incelendiğinde, %24 oranla Güneydoğu 
Anadolu Bölgesinin ilk sırada olduğu, bunu %21 oranla Doğu Anadolu Bölgesinin izlediği, buradan 
da Batı illerimizde suç işleyen şahısların nüfusa kayıtlı olduğu yerlerin Doğu Bölgeleri ağırlıkta ol
duğu, suç oranında ilk sırada yer alan Marmara Bölgesinin şüpheli durumuna göre %8 oranla son 
sırada yer aldığı görülmektedir.(Şekil 5) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1140) 
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Şekil 6.2000-2005 yılları arası ülke genelinde meydana gelen töre ve namus cinayetlerinin 
mağdurlarının doğum yerlerinin dağılımı 

Olaylarda mağdur şahıslar üzerine yapılan araştırmada, doğum yerlerine göre bölge kapsamın
da incelendiğinde, %19 oranla Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgesinin ilk sırada olduğu, bunu 
% 17 oranla Güneydoğu Anadolu Bölgesinin izlediği, buradan da Batı illerimizde meydana gelen 
olaylarda öldürülen şahısların doğum yerlerinin Doğu Bölgeleri ağırlıkta olduğu, suç oranında ilk 
sırada yer alan Marmara Bölgesinin, mağdur durumuna göre % 9 oranıyla son sırada yer aldığı 
görülmektedir. (Şekil 6) 

Şekil 7.2000-2005 yılları arası ülke genelinde meydana gelen töre ve namus cinayetlerinin 
mağdurlarının nüfusa kayıtlı olduğu yerlerin dağılımı 

Mağdur şahıslar üzerine yapılan araştırma içersinde, nüfusa kayıtlı oldukları yere göre bölge 
kapsamında incelendiğinde, %20 oranla Doğu Anadolu Bölgesinin ilk sırada olduğu, bunu % 19 
oranla İç Anadolu ve % 17 oranla Güneydoğu Anadolu Bölgesinin izlediği, buradan da Batı il
lerimizde meydana gelen olaylarda öldürülen şahısların nüfusa kayıtlı olduğu yerlerin Doğu Böl
geleri ağırlıkta olduğu, suç oranında ilk sırada yer alan Marmara Bölgesinin, mağdur durumuna 
göre % 9 oranla son sırada yer aldığı görülmektedir. (Şekil 7) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1140) 
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Şekil 8.2000-2005 yılları arası ülke genelinde meydana gelen töre ve namus cinayetlerinin 
şüphelisi olan kadınların yaşlarının dağılımı 

Şüpheli kadınların profilleri incelendiğinde, %49 oranıyla 19-25 yaş grubunun daha çok suç iş
lediği, bunu %23 oranıyla 26-30 yaş grubunun takip ettiği görülmektedir. (Şekil 8) 

Şekil 9.2000-2005 yılları arası ülke genelinde meydana gelen töre ve namus cinayetlerinin 
şüphelisi olan erkeklerin yaşlarının dağılımı 

Şüpheli erkekler incelendiğinde, % 22 oranıyla 19-25 yaş grubu erkeklerin daha çok suça karış
tıkları, % 18 oranıyla 26-30 yaş grubunun bunu izlediği görülmüş, 18 yaşından küçük çocuklann 
oranının yüksekliği dikkat çekmiştir. (Şekil 9) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1140) 
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Şekil 10. 2000-2005 yılları arası ülke genelinde meydana gelen töre ve namus cinayet
lerinin mağduru olan kadınların yaşlarının dağılımı 

Mağdur kadınlar incelendiğinde % 20 oranıyla en fazla 19-25 yaş grubu kadınların olaylarda 
öldürüldüğü, bunu % 19 oranıyla 26-30 yaş grubu kadınların izlediği görülmüştür. (Şekil 10) 

Şekil 11. 2000-2005 yılları arası ülke genelinde meydana gelen töre ve namus cinayet
lerinin mağduru olan erkeklerin yaşlarının dağılımı 

Mağdur erkekler incelendiğinde % 20"lik oranla en fazla 46 yaş ve üstü erkeklerin olaylarda 
öldürüldüğü, bunu % 18"lik oranla 31-35 yaş grubu kadınların izlediği görülmüştür. (Şekil 11) 

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 2000-2005 yılları 
içerisinde meydana gelen şiddet içeren olaylar ile ilgili tespit edilen hususlar aşağıda verilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1140) 
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Tablo 1. Şiddet Olayları ve Hedefleri 

Olay Türü 
Hedefi 

Toplam Olay Türü 
Kadın Ve Çocuklar Diğer Şahıslar 

Toplam 

Darp 38.135 74.212 112.347 

Kasten Yaralama 5.895 19.770 25.665 

Aile Fertlerine K5tü Muamele 6.543 1.400 7.943 

Kasten öldürme/ Teşebbüs 1.502 4.423 5.925 

Toplam 52.075 99.805 151.880 

Tablo2. Kadın ve Çocuklara Yönelik Şiddet Olaylarının Nedenleri 

Nedeni 
Kasten 

Öldürme/ 
Teşebbüs 

Kasten 
Yaralama Darp Aile Fertlerine Kötü 

Muamele Toplam 

Tartışma 242 2.562 16.085 1.210 20.099 

Ailevî Geçimsizlik 174 631 6.559 4.539 11.903 

Geçmişe Dayalı Husumet 152 840 4.807 30 5.829 

Arazi Anlaşmazlığı 121 400 3.296 23 3.840 

Alacak-Verecek Meselesi 24 169 1.112 11 1.316 

Alkol Tesiri 8 102 599 318 1.027 

Diğer Nedenler 781 1.191 5.677 412 8.061 

Toplam 1.502 5.895 38.135 6.543 52.075 

Şekil 12. Olayların nedenlerine göre dağlımı 

OLAYLARIN NEDENLERİ 

ALKOL T E S İ R İ fJĞBÎ M 3 3 B 4 . S R 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1140) 
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S. NO. tı 
Kasten 

öldürme/ 
Teşebbüs 

Kasten 
Yaralama Darp 

Aile 
Fertlerine 

Kötü 
Muamele 

Toplam 

1 İstanbul 81 414 2.839 323 3.657 

2 İzmir 46 171 1.291 590 2.098 

3 Antalya 46 203 1.418 407 2.074 

4 Muğla 23 112 1.687 114 1.936 

5 Balıkesir 33 158 1.225 398 1.814 

6 Bursa 27 148 1.309 293 1.777 

7 Ankara 32 123 1.253 86 1.494 

8 Konya 38 317 959 90 1.404 

9 Aydın 31 267 797 222 1.317 

10 Kayseri 23 122 704 362 1.211 

Türkiye Geneli 1.502 5.895 38.135 6.543 52.075 

Şekil 13. Olayların en fazla meydana geldiği ilk on ilin dağılımı 

EN FAZLA MEYDANA GELDİĞİ İLK ON İL 
(%36) 

1.936 
1 . 8 1 4 1.777 

I I ı ı ı : "»> 

JJ_J_İXJLI JL y Jt v / • / 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1140) 
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Tablo 4. Kadın ve Çocuklara Yönelik Şiddet Olaylarının Bölgelere Dağılımı 

Bölge 

Kasten 

Öldürme/ 

Teşebbüs 

Kasten 

Yaralama 
Darp 

Aile Fertlerine 

Kötü Muamele 
Toplam 

Marmara Bölgesi 238 1.079 8.082 1.806 11.205 

Ege Bölgesi 224 1.039 6.958 1.554 9.775 

tç Anadolu Bölgesi 203 1.023 6.129 1.178 8.533 

Karadeniz Bölgesi 228 642 6.428 940 8.238 

Akdeniz Bölgesi 210 863 4.733 728 6.534 

Doğu Anadolu Bölgesi 222 734 3.870 260 5.086 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi 177 515 1.935 77 2.704 

Toplam 1.502 5.895 38.135 6.543 52.075 

Şekil 14. Olayların bölgelere göre dağılımı 

; " OLAYLARIN BÖLGELERE DAĞİLİMİ 

% IS İÇ ANADOLU BÖLGESİ 
%16 

Tablo 5. Kadın ve Çocuklara Yönelik Şiddet Olaylarında Mağdur Olanların Yaş 
Kategorileri 

Y a ş K a t e g o r i s i 

K a s t e n 

Ö l d ü r m e / 

T e ş e b b ü s 

K a s t e n 

Y a r a l a m a 
D a r p 

A i l e F e r t l e r i n e K ö t ü 

M u a m e l e 
T o p l a m 

0 - 1 7 Y a s A r a s ı 845 3.429 10.680 763 1 5 . 7 1 7 

1 8 - 2 5 Y a s A r a s ı 282 741 6.593 1.537 9 . 1 5 3 

2 6 - 3 5 Y a s A r a s ı 267 913 8.891 1.909 1 1 . 9 8 0 

3 6 Ve D a h a Y u k a r ı 603 1.891 19.023 2.874 2 4 . 3 9 1 

T o p l a m 1 . 9 9 7 6 . 9 7 4 4 5 . 1 8 7 7 . 0 8 3 6 1 . 2 4 1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1140) 



— 122 — 

Şekil 15. Olayların mağdurlarının yaş durumuna göre dağılımı 

• • ' • ' ^ G D U R U ( ^ YAŞ ĵ TEGORİLERİ 

36 VE DAHA YUKARİ 0 - 1 7 Y A Ş A R A S İ 

%20 

Tablo 6. Kadın ve Çocuklara Yönelik Şiddet Olayları Faillerinin Cinsiyet ve Yaş 
Kategorileri 

Yaş Kategorisi Erkek Kadın Toplam 

0-17 Yaş Arası 5.722 747 6.469 

18-25 Yaş Arası 14.916 2.788 17.704 

26-35 Yaş Arası 19.322 3.625 22.947 

36 Ve Daha Yukarı 31.272 7.932 39.204 

Toplam 71.232 15.092 86.324 

Şekil 16. Olayların faillerinin yaş durumuna göre dağılımı 

FAİLLER1N"YÂŞ1̂ TE«̂ £̂  

0-17 YAŞ ARASİ 

38VEDAKA YUKW3 %7 18-23 YAŞ ARASİ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1140) 
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Tablo 7. Kadın Ve Çocuklara Yönelik Kasten Öldürme ve Öldürmeye Teşebbüs Olay 

Faillerinin Doğum Yerlerinin Bölgelere Dağılımı 

Bölge 
Kasten 

Öldürme/ 
Teşebbüs 

Kasten 
Yaralama Darp 

Aile Fertlerine 
Kötü Muamele Toplam 

Karadeniz Bölgesi 396 1269 11733 1191 14589 

İç Anadolu Bölgesi 410 1736 10857 1334 14337 

Doğu Anadolu Bölgesi 699 2190 10714 517 14120 

Ege Bölgesi 311 1333 9699 1459 12802 

Marmara Bölgesi 238 835 7260 1256 9589 

Akdeniz Bölgesi 305 1340 7066 660 9371 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi 798 1581 6068 175 8622 

Toplam 3157 10284 63397 6592 83430 

Şekil 17. Olayların faillerinin doğum yerlerine göre dağılımı 

DOĞUM YERLERİ 

GÜNEYDOĞU ANADOLU 
8ÖLSŞSİ KARAD&SZ BÖLGESİ 

% 1 5 BÖLGESİ 

j 
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Tablo 8. Kadın ve Çocuklara Yönelik Şiddet Olay Faillerinin Nüfusa Kayıtlı Oldukları 
Bölgeler 

Bölge 
Kasten 

Ö ldürme/ 
Teşebbüs 

Kasten 
Yara lama 

D a r p 
Ai le Fert lerine 
K ö t ü Muamele T o p l a m 

Karadeniz Bölgesi 399 1.279 11.706 1.196 14.580 

İç Anadolu Bölgesi 407 1.733 | 10.831 
I 

: 1.323 14.294 

Doğu Anado lu Bölgesi 727 
i 

2.213 j ÎG.7S3 5i7 14,220 

Ege Bölgesi 305 : 
; 

1.368 | 9.930 1.472 13.078 

M a r m a r a Bölgesi 247 836 i 7.574 1.318 9.975 

Akdeniz Bölgesi 314 1.344 i 7.275 673 9.686 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi SC5 1.6Ö0 i 6.0S5 173 8.663 

Toplara 3.207 10.373 | 64.164 6.672 84.416 

Şekil 18. Olayların faillerinin nüfusa kayıtlı oldukları bölgelerin dağılımı 

F A İ L L E R İ N N Ü F U S A K A Y I T L I O L D U K L A R I B Ö L G E L E R 

GÜNEYDOĞU ANADOLU 
BÖLGESİ 

AKDENİZ BÖLGESİ % 1 ° 
%11 

MARMARA SOL 
%12 

EGE BÖLGESİ 
%1S 

KARADBİİZ BÖLGESİ 

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 

DOĞU ANADOLU 
BÖLGESİ 

%17 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1140) 
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Tablo 9. Kasten Öldürme ve Öldürmeye Teşebbüs Olaylarının Nedenleri 

Nedeni : Kasten Öldürme 
Öldürmeye 

Teşebbüs 
Toplam 

Tartışma 817 • 183 . Î.0Ö0 

Geçmişe Dayai» Husumet . •' 5 1 7 • ' • 230 747 

Arazi Auiaşmazhğt 351 m 459 

Namus Meselesi 381 27 408 

Ailevî GeçiaısiEiik 292 53 345 

Alacak-Verecek Meselesi 165 47 212 

Ruhî Bunalt m 97 11 TOS 

Diğer Nedenler 2.045 23S 2.283 

Toplam 4.665 897 5.562 

Şekil 19. Olayların nedenlerine göre dağılımı 

OLAY NEDENLERİ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1140) 
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Olayın Hedefi Kasten Öldürme Öldürmeye Teşebbüs Toplam 

Kadın Ve Çocuklar 133 5 . 138 

Diğer Şahıslar 248 22 270 
•i 

Toplam 3S1 27 408 j 
Şekil 20. Namus Meselesi Nedeniyle Meydana Gelen Kadın ve Çocuklara Yönelik Kasten 

Öldürme ve Öldürmeye Teşebbüs Olayların Hedeflerine Göre Dağılımı 

OLAYLARIN HEDEFLERİ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1140) 

Tablo 10. Namus Meselesi Nedeniyle Meydana Gelen Kasten Öldürme ve Öldürmeye 
Teşebbüs Olaylarının Hedefleri 
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Tablo 11. Namus Meselesi Nedeniyle Meydana Gelen Kadın ve Çocuklara Yönelik Kasten 
Öldürme ve Öldürmeye Teşebbüs Olaylarının Bölgelere Dağılımı 

Bölge Kasten Öldürme Öldürmeye Teşebbüs Toplara 

Ege Bölgesi 26 2 28 

Karadeniz Bölgesi 22 1 23 

Marmara Bölgesi 23 ö 23 

İç Anadolu Bölgesi 16 1 7 

Akdeniz B61gesi 16 0 16 

Doğu Anadolu Bölgesi 16 0 16 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi 14 t 15 

Toplam 133 5 138 

Şekil 21. Namus Meselesi Nedeniyle Meydana Gelen Kasten Öldürme ve Öldürmeye 
Teşebbüs Olaylarının Bölgelere Dağılımı 

NÜFUSA KAYİTLİ OLDUKLARI BÖLGELER 

GÜNEYDOĞU 
ANADOLU BÖLG5SI 

DOĞU ANADOLU % 1 * 
BÖLGESI 

% 1 2 

AKDENIZ BÖLGESI 
% 1 2 

IÇ ANADOLU BÖLGESI 
% 1 2 

MARN ARA BÖLGESI 
% 17 

KARADES8Z BÖLGESİ 
%17 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1140) 
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Tablo 12. Namus Meselesi Nedeniyle Meydana Gelen Kasten Öldürme ve Öldürmeye 
Teşebbüs Olaylarında Mağdur Olan Kadın ve Çocukların Doğum Yerlerinin Bölgelere 
Dağılımı 

Bölge Erkek Kadın Toplam 

Kafideniz Bölgesi 2 :• 22 24 

Doğu Anadolu Bölgesi o ' 17 17 

Ege Bölgesi 14 15 

Akdeniz Bölgesi 0 15 15 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi V;V : İ . • 12 13 

İç Anadolu Bölgesi 0 9 9 

Marmara. Bölgesi • î . 8 9 

Toplam s 97 102 

Şekil 22. Namus Meselesi Nedeniyle Meydana Gelen Kasten Öldürme ve Öldürmeye 
Teşebbüs Olaylarında Mağdur Olan Kadın ve Çocukların Doğum Yerlerine Göre Dağılımı 

f ' " "DOĞUM YERLERİ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1140) 
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Tablo 13. Namus Meselesi Nedeniyle Meydana Gelen Kasten Öldürme ve Öldürmeye 
Teşebbüs Olaylarında Mağdur Olan Kadın ve Çocukların Nüfusa Kayıtlı Oldukları Bölgeler 

Bölge Erkek Kildin Toplam 

Karadeniz Bölgesi 3 30 . . 33 

Ege Bölgesi 4 . : 22 26 

Doğu Anadolu Bölgesi 0 23 23 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi : 1 " ^ 18 19 

Akdeniz Bölgesi 15 15 

İç Anadolu Bölgesi 13 15 

Marmara Bölgesi 2 i2 14 

Toplam 12 i. 33 145 

Şekil 23. Namus Meselesi Nedeniyle Meydana Gelen Kasten Öldürme ve Öldürmeye 
Teşebbüs Olaylarında Mağdur Olan Kadın ve Çocukların Nüfusa Kayıtlı Oldukları Bölgelere 
Göre Dağılımı 

NÜFUSA ^ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1140) 
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Tablo 14. Namus Meselesi Nedeniyle Meydana Gelen Kadın ve Çocuklara Yönelik Kasten 
Öldürme ve Öldürmeye Teşebbüs Olaylarının Faillerinin Doğum Yerlerinin Bölgelere Dağılımı 

Bölge Erkek Kadın Toplam 

Doğu Anadolu Bölgesi 5İ 2 53 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi SI 2 53 

Karadeniz Bölgesi 29 4 33 

Ege Bölgesi 26 
• 

26 

İç Anadolu Bölgesi 2ü 3 23 

Akdeniz Bölgesi 21 0 21 

Marmara Bölgesi 17 2 19 

Toplam 215 13 
i 

228 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1140) 
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Tablo 15. Namus Meselesi Nedeniyle Meydana Gelen Kadın ve Çocuklara Yönelik Kasten 
Öldürme ve Öldürmeye Teşebbüs Olaylarının Faillerinin Nüfusa Kayıtlı Oldukları Bölgeler 

Bölge Erkek 
i 

Kadm 
1 

Toplara 

G 8 ney doğu Anado Su Bölges 1 55 [ 2 57 

Doğ» Anadolu Bölgesi 51 ::. \ 2 53 . 

Karadeniz Bölgesi 28 4 32 

Ege Bölgesi 26 , 0 26 

İç Anadolu Bölgesi 2ü 3 23 

Akdeniz Bölgesi 21 o 21 | 

Marmara Bölgesi . . . . . . 21 

loplara 220 13 233 

Şekil 25. Namus Meselesi Nedeniyle Meydana Gelen Kadın ve Çocuklara Yönelik Kasten 
Öldürme ve Öldürmeye Teşebbüs Olaylarının Faillerinin Nüfusa Kayıtlı Oldukları Bölgeler 

NÜFUSA KAYİTLİ OLDLŞKLAR1 BÖLGELER 

MARMARA BÖLGESİ 
AKDENİZ BÖLGESİ %9 

GÜNEYDOĞU ANADOLU 
ÜLGES 
%24 

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 
%10 

KARAD&ÖZ BÖLGESİ 

DOĞU ANADOLU 
BÖLGESİ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1140) 
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E. 3. Töre/Namus Cinayetlerinin Nedenleri 

Kadının sağlığını ve yaşamını tehdit eden şiddetin en uç noktası olan namus cinayetleri dün
yanın bazı bölgelerinde görülen cinayetler olmasına karşılık nedenleri itibarı ile diğer şiddet ol
guları ile benzeşmektedir. Mutlak sayı itibarı ile çok olmasa bile namus cinayetleri toplumda kök
leri çok derinlere uzanan cinsiyet ayrımcılığının en trajik sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. 

Namus cinayetleri coğrafi özellik göstermektedir. Bu coğrafya daha çok Asya'nın güneyi, Or
tadoğu ve Doğu Akdeniz bölgesine denk düşmektedir. Ayrıca bu cinayetlerin tarihsel süreç içerisin
de tek tanrılı dinlerin ortaya çıktığı devirlerden daha önceki dönemlerde de işlenmesi nedeni ile, 
dinleri namus cinayetlerinin işlenmesi için gerekçe olarak göstermek tarihsel bilgilere uygun düş
memektedir. 

Dünyanın bazı ülkelerinde ve ülkemizde, ailenin namusunu temizlemek amacıyla kadınların 
öldürülmesi ailenin namusunun ailedeki kadınların cinsel dokunulmazlığına bağlı olduğunu göster
mektedir. Kadınların cinsel dokunulmazlığından evli olmayan kadınların bekaretleri, evli kadınların 
ise iffetleri kastedilmektedir. Kadının cinsel dokunulmazlığının zedelenmesi ya da bu konuda bir 
şüphe oluşması durumunda sadece kadının eşinin değil ailenin bütün üyelerinin bundan olumsuz et
kilendiği düşünülmekte ve bu nedenle ailenin bütün üyeleri aile namusunun temizlenmesinden ken
dini sorumlu hisseder. Namus cinayetlerinin işlenmesi için gerekçe olarak öne sürülen nedenler ev
li bir kadının evlilik dışı ilişkisinin olması, evli bir kadının bir erkekle kaçması, evli bir kadının 
boşanması ya da kocasını terk etmesi, boşanmış bir kadının bir erkekle ilişkisinin olması, bekar bir 
kızın bir erkekle ilişkisinin olması, bekar bir kızın bir erkekle kaçması, evli ya bekar bir kadının 
kaçırılması ya da tecavüze uğraması olarak bildirilmektedir. Ancak gerçekte radyodan şarkı is
temek, erkek sınıf arkadaşı ile, tanımadığı bir erkekle konuşmak gibi sebeplerden de öldürülen 
kadınlar vardır. Kadınların bir birey olmaktan çok bir mal olarak görülmesi, kadını esas olarak 
ailesinin daha sonra da tam olmasa da evlendiği kişinin malı yapmaktadır. Bu malın muteberliği ise 
kadının bedeni, kadının cinsel dokunulmazlığı ile şekillenen namusuyla bağlantılıdır. Kadının 
sahipleri kadının namusunu yani bedenini ve cinsel dokunulmazlığını korumak zorundadır. Evli 
kadınlarla ilgili olaylarda erkeğin kadını boşamasının namusu temizlemediği düşünülmektedir. Ev
li bir kadın kocasının malı ve namusu sayıldığı için (boşanma bu durumu tam olarak değiştirmez) 
evli bir kadınla ilişki kuran bir erkek bir başkasının malını gasbetmiş sayılmaktadır. 

E. 4. Çözüm Önerileri 

Koruyucu ve önleyici tedbirler 

1. Sistematik bir zihniyet dönüşümü için ders kitaplarında, günlük konuşmalarda, görsel ve 
yazılı basında, sinema filmlerinde hatta akademik çalışmalarda, vaaz ve hutbelerde kullanılan 
geleneksel cinsiyet rol ve kalıplarını, erkek egemen zihniyetin hakim olduğu toplumsal yapının 
yarattığı olumsuzluklan vurgulayan bir söylem geliştirilmelidir. 

2. Diyanet İşleri Başkanlığı, töre/namus cinayetlerinin önlenmesi konusunda; toplumu bilinç
lendirmek üzere hutbe ve vaazlar vermeli, yazılı ve görsel yayınlar yapmalı ve çeşitli etkinlikler 
düzenlemelidir. Bu etkinliklerinde Diyanet İşleri Başkanlığı geleneksel cinsiyet rol ve kalıplarını, 
ataerkil yapının yarattığı olumsuzlukları vurgulayan bir dil kullanmalıdır. 

3. Töre/namus cinayetleri konusunda Devlet, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler ortak 
kampanyalar düzenlemelidir. Bu kampanyalarda kadınların yanı sıra erkeklerin de şiddete karşı 
bilinç yükseltici eğitim almaları sağlanmalıdır. Erkek ve kadınların alternatif davranış biçimleri 
geliştirmelerine destek veren programlar oluşturulmalı, kendini ifade yollarını bulmak ve iletişim 
kurma olanaklarını artırmak için sorun çözme tekniklerini anlatan programlar geliştirilmelidir. 
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4. Töre/namus cinayetlerinin önlenmesine yönelik bilgilendirici spot fdmlerin üretilerek, gör
sel medyada sık aralıklarla gösterilmesi sağlanmalıdır. 

Kurumsal Hizmetler 

1. Töre ve namus konusunda toplumda yerleşik ön kabullerin veya geleneksel anlayışın tersine 
çevrilmesi sağlanmalıdır. 

2. Devletin yasalardan ve uluslararası sözleşmelerden doğan yükümlülükler doğrultusunda 
gerekli düzenlemeleri yapması, yasalardaki anlayış değişikliğinin uygulamaya yansıtılabilmesi için 
gerekli mesleki eğitim çalışmalarının yapılması ve yasaların sıfır toleransla uygulanması sağlan
malıdır. 

3. Ülke çapında ilgili tüm sivil ve resmî kuruluşları kapsayacak "2006-2010 Töre/ Namus 
Cinayetlerinin Önlenmesine Yönelik Eylem Planı" hazırlanmalı ve uygulamaları takip edilmelidir. 

4. Ülke genelinde 24 saat hizmet verecek ücretsiz " A L O ŞİDDET HATTI" oluşturulmalıdır. 
Bu hatlarda şiddet konusunda eğitim almış personelin görev yapması sağlanmalıdır. 

5. Töre/namus cinayetlerinin önlenmesine yönelik olarak yerel düzeyde Valilik, Emniyet, Jan
darma, Belediye, Müftülük, Üniversite, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla 
komiteler oluşturulmalıdır. 

6. Töre/namus cinayetleri konusunda ulusal düzeyde veriler bulunmamaktadır. Mevcut veriler 
de sağlıklı ve yeterli değildir. Bu nedenle bu konularla ilgili Bakanlıkların sağlıklı veri oluşturabil
meleri için toplanacak verilere yönelik standart soru formları hazırlanarak sonuçları tek elde (Tür
kiye İstatistik Kurumu) toplanmalı ve kadına yönelik şiddet konusunda oluşturulacak veriler ulusal 
veri tabanına entegre edilmelidir. 

7. Töre/namus cinayetlerinin nedenlerine, sonuçlarına, maliyetine ve önleme yöntemlerine iliş
kin projelerin üretilmesi ve gerçekleştirilmesi yönünde ilgili kuruluşlara destek verilmelidir. 

8. Kadın ve erkek arasındaki eşitsizliklerin giderilebilmesi için kadının her alanda güçlendiril
mesi gerekmektedir. Bu amaçla üniversitelerin Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkez
lerinin teşvik edilerek, araştırma yapmaları ve yayınlamaları sağlanmalıdır. 

Eğitim 

1. Özellikle ekonomik yönden geri, geleneksel değerlerin hakim olduğu kırsal bölgelerde kız 
çocuklarının eğitime katılmaların sağlamaya yönelik olarak yatılı kız bölge okullarının (ilköğretim 
ve ortaöğretim) açılması ve yaygınlaştırılması gerekmektedir. 

E.S. Komisyon Tarafından Önerilen Yasal Düzenlemeler 

1."Çerçeve Eşitlik Yasası" nın ivedilikle çıkarılması gerekmektedir. 

2. TBMM bünyesinde "Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu" adı ile daimi bir komisyon kurul
ması için yasal düzenleme yapılmalıdır. 

3. 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun'un 1. maddesinde geçen "kusurlu eş" 
ibaresinin "şiddet uygulayan birey" şeklinde düzeltilmesi; hâkimin anılan yasa kapsamında hük
medebileceği tedbirlere ilişkin olarak Yasanın 1. maddesinin (f) bendinde geçen "ortak konut" 
ibaresinin yanına "veya şiddete maruz kalan bireyin işyerine gelmemesi" ibaresinin de eklen
mesinin, ayrıca 4320 sayılı Kanunun korunma kapsamına mahkemece ayrılık kararı verilen veya 
yasal olarak ayrı yaşama hakkı olan eşlerden birinin veya çocuklarının da dahil edilmesinin ve mah
kemenin vermiş olduğu tedbir hükmünün infazına ilişkin icra işlemlerinin de harçtan muaf tutul
ması yönünde yasal düzenleme yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 
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4. Siyasi Partiler Yasasında kadınların siyasete katılımını destekleyen düzenlemeler yapıl
malıdır. 

5. Şiddet ve özellikle ensest faillerinin rehabilitasyona tabi tutulmalarının yasal bir zorunluluk 
haline getirilmesi, masrafların failler tarafından karşılanması yönünde yasal düzenlemelere gidil
melidir. 

6. Ülkemizde mevcut medya hukukunun öncelikle 3986 sayılı Radyo ve Televizyonların 
Kuruluş ve Yayınlarına İlişkin Kanunun ve bu Kanuna ilişkin olarak çıkarılan Yönetmeliklerin tek
nolojik gelişmelere uygun olarak güncelleştirilmesi ve şiddet içerikli yayınlara uygulanan yaptırım
ların caydırıcılıktan uzak kaldığı göz önünde bulundurularak yaptırım gücünün artırılmasına ve 
güncelliklerini yitirmeden uygulanabilmelerine yönelik düzenlemelerin yapılması, uygulanabilir bir 
mevzuatın oluşturulması gerekmektedir. 

7. Sivil toplum kuruluşları tarafından açılmış sığınma evlerinde kalan kadınlara kaldıkları süre 
içinde ayni ve nakdi yardım yapılması konusunda SHÇEK Ayni ve Nakdi Yardım Yönetmeliğinde 
gerekli yasal düzenleme yapılmalıdır. 

F. MEDYADA ŞİDDET 

F.l. Aile - Çocuk / Televizyon 

Bilim, iletişim ve teknolojide takip edilemez hızda sanayi ötesi bir çağı yaşıyoruz. Teknoloji, 
bürokrasiyi aşmış inanılmaz bir boyutta ilerliyor. Bu boyutta, televizyonların görünümü değişiyor, 
sistemler gelişiyor, bilim ve iletişim çağının yayıncılığı yerleşiyor. Bu arada, teknolojide olduğu 
kadar yayıncılıkta da uluslar arası rekabet giderek artıyor. 

Avrupa geleceğin yayıncılığı için üye ülkelerle olduğu (Sınır Tanımayan Televizyon Direk
tifi) kadar, diğer ülkelerle de "Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi" ile ortak ilkeler belirliyor. Av
rupa Konseyi Yürütme Komitesi (CDMM) alt komisyonlarda küresel alanda medyanın önem ve ön
celikli konularını tartışıyor. Amaç, medyadan, bilgi çağına uygun şekilde yararlanmak. 

Günümüzde yaşanan bu değişim ve iletişim teknolojisinin yeni hizmetleri, görsel-işitsel alan
da özellikle televizyon yayınlarında etkili olmaktadır. Dolayısıyla televizyonun teknik gelişimi, 
alıcı ve verici sayısındaki artışlar, programların niteliği; çeşitliliği, sunuş biçimleri ve yapımına 
ilişkin gelişmeleri de beraberinde getirmektedir. Ayrıca bugün dünyada yaşanan dijital savaşlar, iç 
çatışmalar, terör, açlık, doğal felaketler gibi; sonuçta dehşet, şiddet, gözyaşı ve ölüm getiren olum
suzlukların anında bütün insanlar tarafından bilinmesi. Yaşanması sorunların dünya insanını il
gilendirmesi, açıkçası yaşamın küreselleşmesi, olayları haber programları içinde bile günde bir
kaç kez tekrarlanması, "yayıncılığın"yerini rekabet ve ticari kaygıya bırakması sonucu, insan
lık yeni bir sorunla " medya da şiddet'le yüz yüze gelmiştir. 

Geniş anlamda şiddet, bireylerin yaralanmasına, sindirilmesine, öfkelendirilmesine veya duy
gusal olarak baskı altına alınmasına yol açan fiziki veya herhangi bir şekildeki hareket, davranış 
veya muamele olarak tanımlanabilir. 

Dolayısıyla bugün toplumda yaşanan ve medyaya yansıyan şiddet, dövme, yaralama, sakat 
bırakma, cinsel saldırı, tecavüz, ensest, öldürme şeklinde olabildiği gibi, sözlü duygusal ve zihin
sel olarak da görülmektedir. 

En genel anlamda şiddet tanımı, ortalama izleyicinin kaldırabileceği sınırların ötesine geçebilir. 
Hukuk diliyle bunlar, yapım olarak "ahlâk kuralları", "yasalara karşı suç" ya da "kamusal suç" gibi 
sınıflandırılabilir.. 
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Toplumda yaşanan şiddet olayları cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi ve meslek statülerine göre fark
lılaşmaktadır. Ancak genel olarak fiziksel şiddet "güçlü konumda olandan" "güçsüze" yönelik ol
maktadır. Örneğin, ailede şiddet daha çok erkekten kadına, ebeveynlerden çocuklara yönelen fizik
sel şiddet biçiminde ortaya çıkmaktadır. Dayak ya da tokatlama, yumruklama, tekmeleme, iteleme, 
boğazını sıkma gibi kötü davranışlar fiziksel şiddetin biçimlerini oluşturmaktadır. 

Öte yandan, duygusal şiddet daha çok psikolojik temellere dayanmaktadır. Bu şiddet türü de 
yine güç ilişkisine dayanmaktadır. Daha çok duygusal sınırlamaları, psikolojik yıpratmaları ve en 
önemlisi şiddete maruz kalan birey (ya da grup üzerinde) görünmez "kontrol" mekanizmalarını 
içermektedir. Duygusal şiddet bireyin kendisine kötü davrananla daha önce yakın bazen romantik 
ilişki içinde bulunan kişinin karşılaştığı durumu yansıtmaktadır. Hem fiziksel hem de duygusal şid
det, yaşam boyunca süreklilik kazanmakta, yine çocuklar üzerinden bir davranış biçiminde bir 
nesilden diğerine aktarılmaktadır. Öyle ki şiddete maruz kalan birey bu durumu içselleştirmekte, 
hatta durumu "normal", "kendi suçu" şeklinde algılamakta, yakınmamakta ve yardım talebinde 
bulunmamaktadır. Bazı durumlarda ise yardım talebinde bulunsa bile duygusal şiddeti "normal" 
gören toplumsal değerlerle karşılaşmaktadır. 

Ayrıca, doğrudan görmediğimiz, ancak izleyicide bir şiddet etkisi uyandıran sunum biçimleri 
ile ortaya çıkan şiddet türü "sembolik şiddet" vardır. 

Örneğin; gelirinin büyük bölümünü giyime ve eğlenceye harcayan, toplumda sosyete olarak 
gruplandırılan insanların ve " magazin dünyasının yaşamına ilişkin görüntüler ile hedef kitlesi 
çocuklara yönelik reklamlardaki almaya ve yemeye zorlayan çarpıcı görüntüler büyük çoğunluğu 
yoksulluk içinde boğuşan, alım gücü olmayan ailelerde ve çocukların psiko-sosyal davranışları 
üzerinde çaresizliğin de ivme kazandırdığı "sembolik şiddet" duygusu üretmektedir. 

Bir diğer şiddet türü de cinsel şiddettir. Araştırmalar, özellikle kadına ve çocuklara yönelik 
olan bu tür şiddetin cinsel kimlik sorunlardan ve erkek otoritesine ilişkin çatışmalardan kaynaklan
dığını göstermektedir. 

Raporun bir önceki bölümünde istatistiksel verilerle anlatılan çocuk ve kadına yönelik fizik
sel, duygusal ve cinsel şiddetin arkasında genellikle toplumsal değerler, eğitim ve kültürel an
layış farklılıkları yatmaktadır. Örneğin, bireylerin çocuklukları sırasında şiddetle bir "terbiye" 
biçimi olarak karşılaşmış olmaları, ileriki yaşamlarında kendi çocuklarını da aynı yöntemle 
eğitebilecekleri anlamına gelmektedir; ya da çocukluklarında şiddete maruz kalmış bireyler ileriki 
yaşamlarında şiddetle karşılaştıklarında bunu kendi suçları ya da eksikliklerinin kaynağı olarak al
gılamaktadırlar. Kısacası şiddet rastlanma şıklığıyla ters orantılı olarak topluma yansımaktadır. 
Birey şiddete ne kadar maruz kalırsa, o oranda da susmayı tercih etmektedir. Burada vurgulanması 
gereken şiddetin sürekli olması ve yeniden üretilmesidir. Bu yeniden üretim sürecinde medya 
önemli araçlardan birisidir. Şiddete fazla oranda ve uzun süreli maruz kalınan durumlarda ki med
yadaki şiddetin etkisi de böyledir, insanlarda şiddete karşı bir duyarsızlaşma ve umursamama hali 
gelişir, yani şiddet kanıksanmaya ve benimsenmeye başlanır ki bu da şiddetin uygulanmasının gün
lük yaşamda artması olarak algılamaktadır. Kısaca, çok farklı açılardan beslenen şiddet karmaşık 
toplumsal bir sorundur, toplumda farklı araçlarla yeniden üretilmektedir. Özellikle bu yeniden 
üretim sürecini kırmak için medyanın bu konudaki sorumluluğunun farkına varılması - hem toplum 
ve hem de medya kuruluşlan olarak- gerekmektedir. Ayrıca toplumda şiddetin engellenmesi açısın
dan görsel, yazılı basın ile internet yayıncılığına da önemli görevler düşmektedir. 

Bu kapsamda Ülkemizde, görsel ve yazılı basın açısından öncelikle aşağıdaki yapısal sorun
ların gözardı edilmemesi gerekir; 
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-"Kitle İletişim Araçlarının", yüzyılımızda çok önemli bir sektör haline gelmesi, 

- Köyden kente göç ve kent Nüfusunun artması, 

- Örf, Adet ,gelenek ve göreneklerin çözülmesi, 

- Kentlerdeki suç oranındaki artış, 

- Alkol ve Madde Bağımlılığının Artması, 

- Evliliklerin büyük çoğunluğunun geçmiş yıllara göre, 

boşanmayla sonuçlanması, 

- Çocukların büyük bir kısmının, parçalanmış ailelerin üyeleri olduğu bir dönemle çakışmıştır, 

Ayrıca 2000 Nüfus Sayımında; nüfusumuzun % 29.2 0-14 yaş grubunu oluşturduğu düşünülür
se; 

0-4 Yaş grubu % 9.5 

5-9 " " %9.8 

10 -14 " %9.9 

Toplam * %29.2 

Sözkonusu olguların ne kadar önemli olduğu ve iyi değerlendirilmesi gerektiği açık bir 
biçimde ortaya çıkmaktadır. 

Özellikle çocukları ve gençleri rahatsız edebilecek programlar, yaş grupları açısından da çok 
özel bir dikkat gerektirir. İster, fiziksel şiddet ile birleştirilmiş ya da birleştirilmemiş olsun, aile için
deki tartışmaların -olumsuzlukların- gösterimi, çocuklarda ve gençlerde özel bir korku ve güven 
kaybına da neden olmaktadır. 

Ekrandan yansıtılan şiddetin görerek öğrenilmesi ve şiddet içerikli programların yoğun 
olarak izlenmesi, şiddetin yeni tarzlarını bilgi ve davranışlarına ilave edilmesi, öğrenilen davranışın 
pekiştirilerek kalıcı hale gelmesi, çocuklar açısından en büyük tehlikeyi oluşturmaktadır. Özellikle 
çocuklann, televizyonlardan izledikleri şiddet yüklü programlar ile reklam programlanndaki olay 
kahramanlarla özdeşleşip, bu olumsuzlukları kendi yaşamlannda kalıcı bir özellik haline dönüştür
meleri kısacası "öğrenme ve taklit etme", "duyarsızlaşma" bugün çözümlenmesi gereken en 
önemli toplumsal sorun olarak karşımızda durmaktadır. 

2004 yılının ocak ile kasım ayları arasında, üç aylık dilimde ALO RTÜK 178 şikâyet hattına 
35 bin başvuruda bulunulmuştur. Bu sayı, her konuda şikâyeti kapsamaktadır. 

- Şiddet ve korku kategorisinde 1731 

- Cinsellik kategorisinde 462 

- Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar kategorisinde 3410 adet şikâyet vardır. 

Görüldüğü gibi, şiddet ve korku, cinsellik, öğrenme ve taklit etme, duyarsızlaştırma olarak 
çocuklara yansıyan yayın içeriğindeki, "şiddet" ve "olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar" 
olarak öne çıkmakta ve çocukları büyük oranda etkilemektedir. 

Kaldı ki; 

Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü'nün, "Türkiye 'de Televizyon ve Aile Araşt ır
m a s ı n ı n aşağıdaki sonuçları da bu gerçeğin altını çizmektedir. 
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• Yetişkinlerin % 35'i, televizyon programlan arasında, en çok şiddet içerikli programlardan 
rahatsız olmaktadırlar. 

• Kadınlar en çok, televizyonda şiddet unsuru içeren programlardan ve genel olarak, yayın-
lann çocuk üzerindeki olumsuz etkisinden şikâyetçi olmaktadırlar, 

Araştırma bulgularından: 

• Türkiye'de televizyondaki şiddetin çocuklara, denetimsiz bir biçimde izletildiği ve çocuk
lann, şiddet unsuru içeren programlara direkt olarak ulaştığı; 

• Yine bu araştırma sonuçlarına göre yetişkinlerin, çocuklarının nasıl televizyon izlediklerine 
ilişkin fazla bir bilgiye sahip olmadığı; 

• Çocukların hangi kanalı, hangi programı, ne zaman seyredeceklerine ebeveynlerin karış
madığı; 

• Çocuklann %82'sinin, televizyon izlemekle ilgili kararlan kendilerinin verdiği; 

• %31 'inin gece saat 22'ye kadar ekran başında kalabildiği açıkça görülmektedir. Özellikle 
geç saatlere kadar ekran başında kalabilmesi ve bu kararı kendilerinin vermiş olması üzerinde 
düşünülmesi gereken önemli bir sorundur. 

Soruna Hukuk açısından bakıldığında; Ülkemizde çocukların televizyon yayınlarındaki zarar
lı içerikten korunmasına ilişkin sistemin yasal dayanakları, hem ulusal hem de uluslar arası hukuk 
mevzuatında yer almaktadır. 

3984 sayılı "Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında kanunun" "Yayın İl-
keleri"ni düzenleyen 4.üncü maddesinin "z" bendinde açık bir şekilde zararlı içerikle ilgili ilke yer 
almaktadır. Bu konuda uygulamaya yönelik ilgili Yönetmelikte "korumalı saatler" yada "eşik 
saatler" e ilişkin detaylı bilgiler yer almıştır. 

Uluslararası boyutta ise; Ülkemizin de taraf olduğu "Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi"nin 
7 nci maddesinde konu kapsamlı olarak düzenlenmiştir. Bu kapsam 3984 Sayılı Yasanın 4üncü 
maddesinin "z" bendi ile tamamen örtüşmektedir. 

Bu alandaki ikinci metin, henüz taraf olmadığımız, "Avrupa Birliği Sınır Tanımayan Televiz
yon Direktifi" nin 22nci maddesinde, küçüklerin korunmasıyla ilgili konu, geniş bir şekilde açıklan
mış; buna ilave olarak, yayıncıya ve yayın otoritesine "takip açısından" programlarda görsel, ses
li veya yazılı uyanlar bulundurma yükümlülüğü getirilmiştir. Ülkemizde öncelikle ulusal kanallar
da daha sonra da kademeli olarak, bölgesel ve yerel televizyonlarda uygulamaya geçilecek olan 
"sembol sistemi" bütünüyle bu 22 nci maddenin çözüm alt başlıklanndan biri olarak doğmuştur. 

Sembol Sisteminin amacı çocukların gelişimine öncelikle zarar verecek; "şiddet, cinsellik, 
ve olumsuz davranışlar" 1ar olarak saptanmış olup, şiddet ve cinselliğe açık bir tanımlama getiril
miş, olumsuz davranışlar konusu içinde zararlı madde kullanımı, dil, ve diğer tüm davranışları içine 
alan geniş bir kapsam yaratılmıştır. 

Ancak , değişmeyen; şiddetin yaşamımız içinde var olduğu ve öncelikli olarak çocukları 
olumsuz etkilediği dolayısıyla, küçüklerin zararlı içerikten korunması gerçeğidir. 

Önemli olan ebeveynlerin bilinçlendirilmesi, eğitimi ve dolayısıyla televizyon izleme etkinlik
lerini buna göre düzenlemeleri, sistemi kullanabilmelerinin yanında; yayıncılık alanında yazılı ve 
görsel medyada çocuğa dönük yaş grupları da (sembol sistemi) dikkate alınarak özel önem ve ön
celikli konular içinde değerlendirilmesi, 3984 Sayılı Yasa ve ilgili yasaya dayanarak çıkanlmış 
Yönetmeliklerde yer alan mevcut ilke ve esaslara uyumun sağlanması ve sonuçta yayıncıların 
soruna ilişkin kendi " E T İ K " değerlerini oluşturmaları gerekmektedir. 
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Ayrıca; 1990'lı yıllardan sonra Amerika, Kanada ve Asya'da Hindistan'da başlayan diğer ül
kelerde de sayıları gittikçe artan sivil toplum örgütlerinin Örneğin; (Media Watch Groups) diye 
NGO oluşturduğu "Medya İzleme Grupları" ve "Üniversitelerin Araştırma Gruplarının" yaptığı 
"Medyanın Günü Gününe İzlenmesi" olayının bizim sivil toplum örgütlerimizce de benimsenerek 
oto kontrolün sağlanması gerekmektedir. 

F. 2. Kadına Yönelik Haber ve Programlarda Şiddet 

Ülkemizde "medyada kadının sunumu" 1980 den sonra ele alınan üniversitelerde araştır
malara konu olan ve "Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdür lüğü" 'nün kurulmasıyla geliş
me gösteren bir konudur. 

Bugün toplumsal cinsiyet modeli olarak kadının Ülkemizin yazılı ve görsel medyası içindeki 
yeri; iki "uç" boyutta algılanmaktadır: 

- Seks objesi olarak yansıtılmaktadır. (Seks objesi, dünyada yapılan araştırmalarda da bir alt 
kategori olarak belirlenmektedir). 

- Kadının birincil görevi evidir. 

- Kadın iyi bir anne olmalıdır. 

- Kadın iyi bir eş olmalıdır, ya da 

- Ev kızı olmalıdır. 

Burada çok net bir görüntü var. Günümüz Bilgi Çağında medya, toplumsal yaşamımızda, 
kadını bilgilendiren yaşamına katkı sağlayan konumunu ortaya çıkaran, belirleyen bir sunum ser
gilememektedir. 

Ülkemize, hızla toplumsal yaşamda yerini almış, topluma katkı sağlamış, iş ve meslek 
yaşamında yer edinmiş, emek vermiş ve vermekte olan pek çok, bilim kadını, sanatçı, kadın 
düşünür ve nice onur yüklü örnekler medyaya yansımamakta bunun yerine; 

- Moda ile, özel yaşamla, 

- Mankenlik, şiddet, dövülme, 

- Aşk, boşanma ilişkisiyle, vb. 

- Ses sanatçılığı ile sunuculuğun karıştığı, fiziksel görüntünün, reyting aracı olarak program 
kalitesini aştığı, eğlence ve popüler kültürün ağırlıklı ve sürekli tekrarlanarak sunulduğu bir yayın 
içeriği sergilenmektedir. 

Oysa, kamusal yayıncılıkta eğlence programları da bir düzey ve kültür içeriğine dayanmalıdır. 
Sunucunun eğitimi, konuya hakimiyeti, Türkçesi ve alan kültürü belirleyici nitelikler olmalı, bu 
nitelikler belirlenerek öne çıkarılmalıdır. Bu programın içeriği kadar önemlidir. 

Bugün izlediğimiz yayın kanallarında özellikle sabah kuşağı kadına yönelik programların 
içerikleri sunum biçimleri birbirine oldukça benzerlikler göstermektedir. Sözkonusu yapımlarda 
belirleyici öğenin format ve sunum biçimi olduğu görülmektedir. Bu kapsamda şiddet, boşanma, 
terk, kayıp, kaybolma ve ekonomik merkezli sorunlar vb belirli bakış ve yönlendirme boyutunda 
sunularak bireye, aileye, dünyaya ve gündelik yaşamımıza ilişkin bakış ve algılamamıza model
ler/eylem haritaları sunduklan görülmektedir. 

Dolayısıyla, Aile/özel yaşamların (özel alan ve mahremiyetin) kamuya sunulması şeklinde teş-
hirci/röntgenci konum, benzer konumda olanların varlığı nedeniyle yaşanan/ özdeşleşme / meş
rulaştırma / rahatlama, sorunların sisteme olan bağlarını gösterici nedenselliklerin yerine bireysel 
neden ve çözümlerin sunulması hatta çözümsüzlük, aileyi ve özellikle kadını yaralamaktadır. 
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Medyadaki kadın/şiddet konusuna baktığımızda gerçekten, iç içe geçmiş bir şiddet anlayışının 
egemen olduğu söylenebilir. 

ALO RTÜK 178 Şikâyet Hattına 2004 yılında gelen şikâyetlerin değerlendirilmesinde: 

Haber programlarının içinde doğrudan kadına yönelik şiddetin oranı%3 Toplumun geneline 
yönelik %41 ile birleştirilirse toplam %44 gibi yüksek bir şiddet oranına ulaşılmaktadır. Çocuk ve 
gençlere yönelik şiddetin oranı ise %15 dir. Bu; çocukların, gençlerin ve kadınların açık bir biçim
de istismarını belirlemektedir. 

Şekil 1. Şikâyetlerin Programlara Göre Dağılımı 

20G4 YİLİNA AİT HABERLERE İLİŞKİN ŞİKAYETLER 
İÇİNDE ŞİDDETE YÖNELİK ŞİKAYET KGNÜLARİNIN 

PAGİLIİVJİ 

M Kaıiıoiara yönelik 

;: 25% i O Hayvanlara yönelik 

1- M Kadınlara yöneiik 

i O Diğer : i 

„ „ m ™ ^ „ . : ™ ; „ . . , , ^ v s ^ c r f i s C a j f £ s 

Haber programının içinde %41 lik bölümde intihar, cinayet, kocası tarafından bıçaklanmış, 
dövülmüş, öldürülmüş, töre cinayeti işlenmiş yada kapkaç yapılmış örnekleri çok fazla olan şiddet 
türleri çoğu zaman ülkeyi ilgilendiren haberlerden önce ve önem sırası belirlenmeden verilmektedir. 

Ulusal, bögesel kanallarda bir haberin tekrar tekrar verilmesi, şiddetin her türünü, özellikle 
"aile içi şiddeti", "ŞİDDETİ" cesaretlendirmekle kalmayıp, toplumun, insanların haber alma 
hakkını da engellemektedir. 

Bir haber programında toplumun geneline yönelik %41 oranında şiddet içeriği yer almak
tadır. Bu çok önemsenmesi ve çözümlenmesi gereken önemli bir konudur. Haber programlarının 
içeriğinin kadın ve çocuk, lehine dönüştürülmesi istismarın sona erdirilmesi gerekmektedir. Bu, 
reklam programları için de geçerlidir. 

Kaldı ki reklam programlarında da kadın sömürüsünün, kadın cinselliğinin kullanımının yay
gın örnekleri ile karşılaşılmaktadır. Aşağıdaki grafikteki % 39'lu istismar oranı cinselliğin geldiği 
ölçüyü göstermesi bakımından önemlidir. Kadına karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi ve med
yanın şiddeti, ayrımcılığı ve özellikle cinselliği yaratan kaynak, konumuna gelmemesi için özen 
göstermesi gerekmektedir. 
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Şekil 2. Reklam Şikâyetlerinin Konulara Göre Dağılımı 

î .7:2004 yîtinda ReKfam.ıŞIH.ayş^ie.rTftlffîK'âiftü'ia'nnâ' 
: Ü , . Göre DaSıtımı:' 

RTÜK tarafından Ocak-Kasım 2004 aylan arasında 5600 şikâyet incelenmiş, bu şikâyetler 
içinde, kadınlar ve çocuklar açısından 3410 olumsuz örnek tespit edilmiş; 3410 olaydan 2000'i ya 
da şikâyet eden 2000 kişi, "kadınlar üzerinde ayrımcılık yapıldığını" belirtmiştir. Bu kadın ayrım
cılığı yapıldığına ilişkin önemli bir göstergedir. 

Sonuçta; şiddetin çözüm önerilerinden biri kadının eğitilmesidir. Günümüzdeki kadın kuruluş
larının, sivil toplum örgütlerinin bu konuda çalışmaları vardır, ancak burada vurgulanması gereken, 
erkeğinde eğitilmesi gerektiğidir. 

Medyada yayın içeriği açısından amaç; Kadının İhtiyaçlarını belirlemek, eğlendirirken eğit
mek kadına doğrudan kadın programlarıyla ulaşmak, Kadının yaşamını kolaylaştıracak, kadına ve 
dolayısıyla ailesine katkı sağlayacak, yaşamına hedef ve amaç belirlemede yardımcı olacak, bilgi 
yüklü programlann yapımını sağlamak; 

Dolayısıyla sorunun iki önemli boyutu var; 

1. Şiddet, Yayın Planlaması, içerik, yayın saati, aile izleme programı gibi önemli etkenlerin 
göz önüne alınarak yapılması önem ve öncelikli konular çocuk ve kadın programlarına özen gös
terilmesi diğer bir değişle reytingle program kalitesinin bir arada yürütülebilmesi. 

2. Bu Yayın planlamasında, önem ve öncelikli konu çocuk ve kadına yönelik düzeyli kaliteli 
eğitici programlann hazırlanmasında ve yayın planlamasında, yayın içeriğinin oluşturulmasında 
özel ulusal televizyon ve radyolarda kaç kadın yöneticinin, program yapımcısının ve sorum
lusunun varlığıdır. 

Bugün yayıncılık şirketlerinin sayılannın hızla artmasıyla birlikte özellikle televizyon yapım 
diğer yandan, medyada kadınlann, kadın hareketinin, kadın sorunlannın temsiline ilişkin geniş çaplı 
araştırmalar bulunmamakla beraber özellikle 1990'lardan sonra toplumdaki ataerkil yapının bir uzan
tısı olan medyadaki cinsiyetçiliğin devamını sağlayan önemli öğelerden birisi de iletişim sektöründe 
çalışan kadınların konumlarıyla ilişkilidir. Son yıllarda, 1990'lann başından itibaren özel şirketlerin
de ve sinemada kadınlann sayısının arttığı daha üst konumlara gelebildikleri gözlenmekteyse de genel 
olarak medya sektöründeki yöneticilerin çoğunun erkek olması durumu değişmemiştir. 
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Sektörde kadının konumunu daha net anlamamıza yardımcı olacak istatistik veriler yetersizdir. 
Basın mensuplarına verilen sarı basın kartı sahibi kadın ve erkek gazetecilerin Haziran 2002 tarihi 
itibariyle dökümlerine bakıldığında 9449 gazeteciden 1873'ünün kadın olduğu görülmektedir. 
Özerk statüye sahip ve devlete bağlı olan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nda (TRT) çalışan 
8180 personelin 2030'u kadındır. Kurumda çalışan yönetici konumundaki 214 personelin 116'sı 
kadın olup, üst düzeyde %1'lik oranlar söz konusuyken orta düzey yöneticiliklerde yığılma vardır. 
TRT televizyon kanallarında kadınlara yönelik yayınların oranı yıllık ortalama %6.9'dır. Radyo 
kanallarında ise kadın ve aileye yönelik programların oranı %15-17 arasında değişmektedir. 

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında konu görüldüğünden daha önemlidir. Kaldı ki, 
5-9 Haziran 2000 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurul 23 üncü Özel Oturumu (Pekin+5) Pekin 
Eylem Platformuna (Dördüncü Dünya Kadın Konferansı) da kadın ve medyaya ilişkin aşağıdaki 
taahütler yinelenmiş ve sözkonusu karar ve önerilerin uygulanması için bugün de geçerli aşağıdaki 
çağrıda bulunulmuştur. 

Kazanımlar. Yerel, ulusal ve uluslar arası kadın medya ağlarının kurulması küresel bilgi 
yayılımına, görüş alışverişine ve medya çalışmalarında aktif kadın gruplarına destek verilmesine 
yardım etmiştir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin, özellikle internetin gelişmesi, kadın ve kızların 
güçlendirilmeleri için iletişim olanakları sağlanmış ve bu da giderek artan sayıda kadının bilgi pay
laşımı, ağ oluşturma ve elektronik ticari faaliyetlere katkıda bulunması ve yer almasını sağlamış
tır. Kadın medya örgütleri ve programların sayısı artmış ve daha fazla katılım ve kadının medyada 
olumlu yansıtılması hedeflerine ulaşmak kolaylaşmıştır. Medya programlarında kadının olumsuz 
imajına karşı savaşmak için mesleki kurallar ve gönüllü davranış kuralları oluşturularak, toplum
sal cinsiyetin adil yansıtılması ve cinsellik içermeyen dil kullanılması teşvik edilmiştir. 

Engeller. Pornografi ve klişeleşmiş temsil edilme gibi olumsuz, şiddet içeren ve/veya küçül
tücü kadın imajları, yeni iletişim teknolojileri kullanılarak medyada farklı biçimlerde yer almak
tadır. Medyada kadına yönelik önyargı da devam etmektedir. Yoksulluk, erişim ve fırsat yokluğu, 
okumaz yazmazlık, bilgisayar okumaz yazmazlığı ve dil engelleri, bazı kadınları internet gibi bilgi 
ve iletişim teknolojilerini kullanmaktan alıkoymaktadır. İnternet altyapısının gelişmesi ve buna 
erişilmesi, özellikle gelişmekte olan ülkelerde ve bilhassa kadınlar için kısıtlıdır. 

F.3. Medyada Şiddete İlişkin Mevcut Yasal Önlemler 

Özellikle ekrandan yansıyan şiddetin izleyici üzerindeki etkileri dikkate alındığında, topluma, 
özellikle çocuk ve gençlere zarar vermemesi için, konun; Avrupa Birliği üyesi ülkelerle AB'ne 
aday ülkelerde benzer içerikte düzenlendiği görülür. 

Avrupa Konseyi tarafından çıkarılan ve Ülkemizin de taraf olduğu Avrupa Sınır Ötesi 
Televizyon Sözleşmesinin "Yayıncının Sorumlulukları" başlıklı 7 nci maddesinin 1 inci parag
rafının (b) bendi ile 2 inci paragrafı bu düzenlemeye ilişkin olup; 

/. Program hizmetlerinin sunuş ve içerik bakımından bütün unsurları, insan onuruna ve 
temel insan haklarına saygılı olacaktır. 

Program hizmetleri, özellikle; 
(b) Şiddet eğilimini körüklemeyecek veya ırkçı nefret duygularını kışkırtıcı nitelikte ol

mayacaktır. 
2. Gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlâki gelişimini zedeleyebilecek türden prog

ram hizmetleri, bunların seyredilebileceği zaman ve saatlerde yayınlanmayacaktır. 
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Avrupa Birliği'nin, yayınları düzenleyen mevzuatı olan Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Direk-
tifı'nin (89/552/EEC Direktifine değişiklik getiren 97/36/EC Direktifi) Çocuklann ve Kamu 
Düzeninin Korunması başlıklı 22 nci maddesinin 1 inci paragrafı, şiddet konusunda üye ülkelere, 
alınması gereken önlemlerle ilgili çerçeve çizmektedir. Buna göre; 

1. Üye devletler, yargı yetkileri kapsamındaki televizyon yayınlarının çocukların fiziksel, ruhsal 
ya da ahlâki gelişimini ciddi şekilde zayıflatabilecek programları ve özellikle pornografi ya da öl
çüsüz şiddet içeren programları yayınlamamalarını sağlamak için uygun önlemleri alacaklardır. 

Avrupa Birliği bu çerçeve hükümle konuya ilişkin sözkonusu mevzuata aykın olmamak 
şartıyla üye ülkelere, bu konuda, daha detaylı ve kapsamlı düzenleme yapma hakkı vermektedir. 

Bu kapsamda değişik toplumsal yapıdaki örneklere, ülkelere bakılacak olursak, 

İngiltere 

Bu konudaki mevzuatı; 

"Şiddet dünyanın her yerinde mevcut olduğundan, haber programlarında ve güncel olaylarla 
ilgili programlarda, gösterimine mecburen yer verilmektedir. Ancak yayıncı ve yapımcı, şiddetin 
düzeyinin, programın bütünlüğü için gerekli olup olmadığından emin olmalıdır. 

Çocukların gelişimini zedeleyebilecek sahnelerin gösterilmemesi konusunda çok titiz olun
malıdır. Çocukların kolaylıkla örnek alabileceği tehlikeli davranışlara içeren (bıçak ve ateşli silâh
ların kullanıldığı) sahneler, özellikle çocuk izleyicilerin izleme olasılığı yüksek olan saatlerde yayın-
lanmamalıdır. 

Televizyon haber bültenlerine giren şiddet sahneleri, sahte bir şekilde gizlenmemelidir. Ancak 
izleyiciler üzerinde ahlâki bir değer yargısı oluşturmaya çalışmak, yayıncının görevi değildir. Şid
detin kurbanları veya kanlı ayrıntılar üzerinde fazla durulmamasına dikkat etmek gerekir. 

Cinsel şiddet içeren veya yaşlı kişilere çocuklara ya da özürlü kişilere yöneltilmiş şiddet, 
yayınlandığı saatin bilinci içinde ve özel bir anlayışla gösterilmelidir. Bazı hallerde saldırı kurban
ları mülakata hazır olsalar bile, geçirdikleri şokun derecesi göz önünde tutulmalı ve bundan avan
taj sağlanmamalıdır. 

Şiddet suçları anlatılırken program, suçluyu veya eylemleri övmemelidir. 

İntihar araç ve yöntemleri gösterilmemelidir. 

Evlerde kolayca bulunabilecek bıçak vb. silâhlar kullanılarak işlenen suçların gösterildiği 
sahnelere, televizyonda yer verilmemelidir. Kural olarak, şiddetin gösterildiği hallerde, bunun cid
di sonuçları gizlenmemelidir. 

Kadınlara yönelik şiddet görüntülenirken olayın cinsel yönü, erotik hale sokularak, özendirici 
hale getirilip, istismar edilmemelidir. Hayvanlara yönelik şiddetin, hayvanlara bir zarar veril
mediği zaman dahi, başta çocuklar olmak üzere, izleyicileri rahatsız edeceği göz önünde bulun
durulmalıdır. 

Çocukların çoğu, televizyona egemen olan kuralların, gerçek iyi ve kötünün ne anlama gel
diğinin bilincine varmadan televizyon seyretmeye başlarla. Bu nedenle kendilerini kolaylıkla öz-
deşleştirebilecekleri durum ve karakterlerin gösteriminde özenli olunmalıdır. Çizgi filmlerde çocuk
ların fantezi ile gerçek arasındaki farkı ayırt edemeyecekleri düşünülerek, yayın saati ve program 
seçimine daha fazla özen gösterilmelidir. " 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1140) 



- 1 4 3 -

Fransa 

"Televizyon kuruluşu, kamunun duyarlılığını yok edici sahneler içeren, gençlere yönelik 
televizyon yayınlarını yayınlamamaya özen göstermelidir. 

Televizyon kuruluşları, yoğun izleme saatlerinde ailece izlenebilecek yayınlara yer vermeye 
dikkat etmelidir. 

Televizyon kuruluşları, şiddeti teşvik edici yapımların uyarı duyurularının saat 20.3o'dan ön
ce yayınlanmamasına ve ayrıca, bu duyuruların, çocuk ve gençlerin duyarlılığını zedeleyebilecek 
türde görüntüler içermemesine dikkat etmelidir." 

Portekiz 

"Şiddete teşvik edebilecek programların yayınlanmasına izin verilmez. Butür programların 
yayınından önce uyarı niteliğindeki duyurular yapılması koşuluyla saat 22.oo'den sonra gösteril
mesine izin verilir." 

İspanya 

"Şiddet öğeleri içeren programlar 22. oo ile 06.oo saatleri arasında, önceden gerekli duyurular 
yapılması koşuluyla yayınlanabilir." 

İsveç 

"Cinsel şiddet içeren görüntülere, ancak toplum yararına bir durum olduğunda veya toplumu 
bilgilendirmek amacıyla izin verilebilir. Çocuklara zihinsel açıdan zarar vereceği düşünülen 
yayınların, 15 yaşın altındaki çocuklara gösterilmesi yasaktır." 

F.4. Türkiye Uygulaması 

Ülkemizin yayıncılığa ilişkin mevzuatı olan 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve 
Yayınlan Hakkında Kanun'un "Yayın İlkeleri"ni düzenleyen 4 üncü maddesinin (b), (u), (v), ve (z) 
bentleri şiddete ilişkin konuları düzenlemiştir. Bunlar; 

b) Toplumu şiddete, teröre, etnik ayrımcılığa sevk eden veya halkı sınıf, ırk, dil, din, mezhep ve 
bölge farkı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik eden veya toplumda nefret duyguları oluşturan 
yayınlara imkân verilmemesi. 

u) (Değişik: 01/07/2005 - 5378/37) Kadınlara, güçsüzlere, özürlülere ve çocuklara karşı şid
detin ve ayrımcılığın teşvik edilmemesi. 

v) (Değişik : 03/08/2002-4771/8) Yayınların şiddet kullanımını özendirici veya ırkçı nefret 
duygularını kışkırtıcı nitelikte olmaması 

z) Gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlâkî gelişimini zedeleyecek türden program
ların, bunların seyredebileceği zaman ve saatlerde yayınlanmaması. 

Ayrıca, 3984 Sayılı ilgili Kanuna dayalı olarak çıkarılan 17 Nisan 2003 Tarihli Radyo ve 
Televizyon Yayınlarının Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik" yukarıda belirtilen kanun mad
delerine uygulamada aşağıdaki açıklığı getirmektedir. İlgili Yönetmeliğin 5 inci maddesi; 

b) Toplumu ,şiddete, teröre ve etnik ayırımcılığa sevk eden, meşrulaştıran, onaylayan veya kış
kırtan, halkı sınıf, ırk, dil, din, mezhep ve bölge farkı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik ve teşvik 
eden, toplumda nefret duyguları oluşturan yayın yapılmamalıdır. Dini ve ahlâki konuları, kin ve nef
ret yaratacak, millî birlik ve bütünlüğü bozacak şekilde işleyen yayınlara imkân verilmemelidir. 

u) Kadınlara, güçsüzlere ve küçüklere karşı her türlü ayrımcılık, fiziksel ve psikolojik şiddet 
teşvik edilmemelidir. Aile içi şiddet, dayak, cinsel taciz, tecavüz gibi konuları meşrulaştırıcı, hafif-
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letici ve kışkırtıcı, toplumsal hayatta ve aile içinde bireyler arası eşitsizliği onaylayan, kadının rıza, 
onay ve temsiliyet hakkı ve isteklerini yok sayan yayın yapılmamalıdır. Çocukların fiziksel, duygusal 
veya cinsel istismarı, ya da çocuk emeğinin sömürüsü özendirilmemelidir. Yayınlarda, insanların 
bedensel ve zihinsel engelleriyle ilgili duyarlılıkları dikkate alınmalı, engelli izleyicilerin yayınları 
izlemelerini sağlamak amacıyla (işaret dili, alt yazı vb.) gerekli düzenlemelerin yapılmasına özen 
gösterilmelidir. Hayvanlara karşı şiddet içeren görüntüler hiçbir şekilde yayınlanmamalıdır. 

v) Yayınlar şiddet kullanımını özendirici veya ırkçı nefret duygularını kışkırtıcı nitelikte ol
mamalıdır. Şiddete karşı birey ve toplumu duyarsızlaştıran, insanları şiddet kullanmaya yönelten, 
özendiren yayın yapılmamalıdır. 

Haber, haber program veya güncel programlarda şiddet unsuru taşıyan görüntüler flulaştırma 
ve benzeri tekniklerle, sadece olayın gerektirdiği ölçüde aşırıya kaçmadan kullanılmalıdır. Şiddet 
unsuru ağırlıklı dramatik yapımlar, çocuk ve gençlerin olumsuz etkilenmemeleri için, önceden ses
li/yazılı uyarılarda bulunulması kaydıyla, ancak saat 23.00 ile 05.00 arasında yayınlanmalı, bu tür 
programların tanıtım duyurularında şiddet içeren bölümler kullanılmamalı ve bu duyurular saat 
21.30 'dan sonra yapılmalıdır. 

z) Gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlâki gelişimini zedeleyecek türden program
lar, korunması gereken izleyici kitlenin seyredebileceği zaman ve saatlerde yayınlanmamalıdır. 
Yayınlarda ilgi çeken kişi veya karakterler, çocuk ve genç izleyicileri özendirerek, onların duygusal, 
ahlâki ve sosyal gelişmelerini olumsuz yönde etkileyebilecek biçimde gösterilmemelidir. Tür ve 
içerik gereği; cinsellik, şiddet ve olumsuz örnek alınabilecek davranışlar (kumar, alkol, uyuşturucu 
kullanımı, kötü dil, intihar vb.) içeren yayınlar, saat 23.00 ile 05.00 arasında, farklı yaş grupları 
gözetilerek, sesli/yazılı uyarılar yapılmak suretiyle yayınlanmalıdır. Bu tür programların tanıtım 
duyurularında, şiddet, cinsellik vb. içeren bölümler kullanılmamalı ve bu duyurular saat 21.30'dan 
sonra yapılmalıdır. 

Görüldüğü gibi her ülkede şiddeti önlemeye yönelik yaptırımlar vardır. Önemli olan söz-
konusu yaptırımların uygulanış biçimidir. 

Dolayısıyla kamuya topluma yapılan yayınlarda Yayıncıların yaptırımlarla birlikte toplumun 
değerlerine, özellikle her toplumun önem ve öncelikleri olan çocuk ve kadınlara yönelik yayın
larda yazılı olmayan kendi " E T İ K " kurallarını oluşturmaları ve bunu özenle uygulamalarıdır. 

Çocukların ortalama 4 saat televizyon seyrettiği,2000 yılı Nüfus Sayımına Göre okur-yazar ol
mayanların oranın %12.7, bu oranda okur-yazar olmayan kadınların oranının %19,4 erkeklerin 
%6,1 olduğu ülkemizde toplumsallaşma, eğitim ve yayın içeriği açısından medyanın da sorum
luluğunun arttığı bir gerçektir. 

Türkiye'de eğitimin en önemli unsuru görsel yayın aracı olan televizyondur. Okuma yazma ve 
meslek eğitimi dışında toplumun eğitimini birinci derecede etkileyen görsel medyadır. Bu nedenle 
her şeyimizi, yaşamımızı ve geleceğimizi etkileyen medyanın bilim çağına uygun en iyi biçimde 
kullanılması gerekmektedir. 

Günümüz yayıncılığında içerik, şiddet, medyanın içerik ve konuya ilişkin yaklaşımı program
ların veriliş tarzı töre ve namus cinayetleriyle ayrıca beslenmektedir. Haber Programları da kap
sayan şiddet içerikli yayınlara RTÜK'ün kurmuş olduğu ALO RTÜK 178 Şikâyet Hattına 2004 
yılında gelen şikâyetlerin değerlendirilmesi sonucunda ortaya çıkan aşağıdaki verilerdeki oranlar 
şiddetin kapsamında belirlemektedir. 
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Şiddet içeren program türleri açısından bakıldığında çocuk programlan içinde yer alan çizgi 
filmlerin %26 olan oranı, çocuk ve genç nüfusa sahip ülkemizin geleceği açısından önemli ve 
düşündürücüdür. 

Ayrıca, reklamlardaki % 5lik şiddet oranı haber programlardaki %4'lük şiddet içeriğinide geç
miş görünmektedir. 

Bugün yayın Kanallarımızın "reyting" açısından yarıştığı ve ailece izlenebilecek saatlerdeki 
yayınlann yerli dizilerin içindeki şiddet oranı %58'e ulaşmaktadır. Bu oranın kamusal yayıncılık ve 
etik ilkeler açısından da kabul edilebilir bir açıklaması yoktur. 

Bu kapsamda yaşamımızın bir parçası haline gelmiş olan şiddetin; toplumsal bilgilendirme ve 
eğitimle doğrudan ilgili olsa da, televizyonlardan "izlenilmesi", "aktanlması" noktasında yayın 
kuruluşlannın gerçeğin yansıtılmasında "neyin", "ne kadar", "hangi ölçüde" verilmesi gerektiği 
sorusunda "şiddetin dozu" ve "hedef kitle analizi" nin "SORUMLU YAYINCILIK" açısından 
da öncelikli olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. 

F.5. Medyaya İlişkin Düzenlemelere Yönelik Öneriler 

1. Ülkemizde mevcut medya hukukunun öncelikle 3986 Sayılı Radyo ve Televizyonların 
Kuruluş ve Yayınlanna İlişkin Kanunun ile bu Kanuna uygun olarak çıkanlan Yönetmeliklerin 
teknolojik gelişmelere uygun olarak güncelleştirilmesi cinsiyet aynmcılığı, çocuk istisman ve şid
det içerikli yayınlara uygulanan müeyyidelerin caydıncılıktan uzak kaldığı göz önünde bulun
durularak yaptmm gücünün arttırılmasına ve güncelliklerini yitirmeden uygulanabilmelerine 
yönelik düzenlemelerin yapılması, uygulanabilir bir mevzuatın yaratılması, 

2. Avrupa Birliği Müktesebatının üstlenilmesine ilişkin (24 Temmuz 2003 tarih ve 25178 
Mükerrer sayılı Resmi Gazete) Türkiye Ulusal Programında Kültür ve Görsel İşitsel Politikanın 
öncelikler bölümünde da yer alan; 
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Küçüklerin ve insan onurunun korunmasında güçlü ve etkili bir seviyenin elde edilmesine 
yönelik ulusal çerçeveleri geliştirerek Avrupa görsel-işitsel ve bilgi hizmetleri endüstrisinin rekabet 
edebilirliğinin geliştirilmesi hakkındaki 24 Eylül 1998 tarihli Konsey Tavsiye Kararı (31998H0560) 

Yeni medya hizmetlerinin gelişimi çerçevesinde öz-denetimin rolü hakkındaki 27 Eylül 1999 
tarihli Konsey Sonuç Kararı (31999Y1006 (02) 

İlişkin olarak yayın kuruluşlarının kendi öz-denetim birimlerini kurarak bir an önce kamusal 
yayıncılığın gereği kendi sorumlu yayıncılık ilkelerini yerleştirmeleri, 

3. Yayın planlamasında yayın genel akışı içinde,yayın içeriğinde, çocuk istismarı ile cinsiyet 
ayırımı, şiddet, pornografi, kadını küçültücü, incitici ve önyargılı yayınların yapılmaması için 
yayın kanallarının kendi " ETİK" değerlerini yerleştirmeleri ve yayın kimliğini öne çıkarmalarının 
sağlanması, 

4. Özellikle radyonun yaygın gücü ve tüm ailenin birlikte olduğu, televizyon izlediği saatler
de ve yayının genel akışında "Çocuk programları" ve özellikle "REKLAM KUŞAKLARF 'nda 
çocuk istismarının önlenmesi, 

5. Tüm Yayın Kanallarında, yayın içeriği ve planlamasında; evde ve çalışan kadına yönelik 
hedef kitlesi belirlenen, kadının toplumsal dönüşümünü sağlayacak bilgilendirici programların öne 
çıkarılarak çok sayıda izleyiciye, kadına ulaşması için izlenebilirliği yüksek zaman diliminin belir
lenmesi, uygulanması, 

6. Mevcut Yasa kapsamında, televizyonlarda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından 
yayından kaldırılan programlar yerine şiddete karşı duyarlılığı artırıcı, kaliteli ve olumlu mesajlar 
veren eğitici ikame programların oluşturulması konusunda çalışmalar yapılması, 

7. Başta program yapım ve yöneticileri olmak üzere televizyon programlarının üretiminin her 
aşamasında yer alan medya çalışanlarının "şiddete" ilişkin duyarlılıklarını arttırıcı "Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği" eğitimi almalarının sağlanması, 

8. İzleyiciye medya karşısında "farkındalık" kazandırılması ve bilinçli izleyiciler (öncelikle 
ebeveyinler) oluşturulması konusunda çalışmalar yapılması ve izleyiciye medya okur-yazarlığının 
kazandırılması için eğitim programlarının düzenlenmesi, 

9. Ülkemizde medyada karar mekanizmalarında cinsiyetçiliğin ortadan kaldırılması ve eşitliğin 
sağlanması, 

10. Medyanın kadın çocuğu yönelik "şiddetin pekiştirilmesi" ve ortadan kaldırılmasına ilişkin 
etkisini araştıran ve günümüzde büyük ölçüde eksikliği hissedilen araştırmaların yapılması, 

11. Sivil Toplum Kuruluşlarının "Medya izleme Grupları" oluşturması ve medyanın günü 
gününe izlenmesi oto kontrolün sağlanması, 

G. ÜLKEMİZDE KADIN VE ÇOCUĞA YÖNELİK ŞİDDET VE NAMUS CİNAYET
LERİ AÇISINDAN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR 

G.l. Merkezi ve Yerel Yönetimlerce Yapılan Çalışmalar 

Kadına yönelik şiddet konusunda devletin sunduğu hizmetler ve kadına ilişkin politikalar, Sos
yal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ve Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 
tarafından planlanmaktaysa da; bunun yanı sıra çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile, Üniver
sitelerimizin ve sivil toplum örgütlerinin de konuya ilişkin hizmetleri, araştırmaları ve destekleri 
bulunmaktadır. 
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G . l . l . Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM) 

Kadının insan haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yaparak, kadınların 
sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal yaşamdaki konumlarını güçlendirmek, hak, fırsat ve imkân
lardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak üzere kurulmuş olan Başbakanlık Kadının Statüsü 
Genel Müdürlüğü; kadın-erkek eşitliğinin sağlanması konusunda ayrımcılık içeren yasaların ayık
lanması konusunda düzenlemelerin yapılması, kadına ilişkin plan ve politikaların belirlenmesi, top
lumsal bilincin geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmaktadır. 

AB Katılım Öncesi Mali Yardımı 2005 yılı programlaması kapsamında, Genel Müdürlükçe 
"Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" hazırlanarak, 13.04.2005 tarihinde Av
rupa Birliği Genel Sekreterliği'ne sunulmuştur. Bu proje ile, ülkemizde toplumsal cinsiyet eşit
liğinin sağlanması konusunda hizmet sunmak üzere kurulmuş olan Kadının Statüsü Genel Müdür
lüğü'nü, AB standartlarıyla uyumlu bir toplumsal cinsiyet eşitliği organı modelinde geliştirmek, 
toplumsal cinsiyet eşitliğini yaşamın her alanında sağlayacak olan bir Ulusal Eylem Planı oluştur
mak, kadına karşı aile içi şiddetin sebep ve sonuçlan hakkında araştırma yapmak, değişimleri iz
lemek üzere bir veri bankası oluşturarak; hizmet modelleri, çeşitli bilinçlendirme ve hizmet-içi 
eğitim program modülleri geliştirmek yoluyla, tüm tarafların kadına yönelik aile içi şiddetin yok 
edilmesine dair kapasitelerini güçlendirmek amaçlanmıştır. 

Yeni yasal düzenlemelerle yetki ve görevleri artan ve vatandaşa doğrudan ve hızlı biçimde hiz
met verme imkânına sahip bulunan yerel yönetimlerin, kadınlara ilişkin doğrudan hizmet vermeleri 
mümkün kılınmıştır. Yerel yönetim birimlerinin kadınlara yönelik olarak verecekleri hizmetler, kadın
lann her alanda ilerlemesine doğrudan katkı sağlayacaktır. Bu çerçevede, yerel yönetimlerin, Belediye 
Kanunu ve İl Özel İdaresi Kanunu'nda öngörülen yetki ve görevleri çerçevesinde, kadına yönelik 
olarak verebilecekleri hizmet ve yürütebilecekleri projelere ilişkin bir hizmet modeli oluşturulmuştur. 
Böylece, yerel yönetimler kadına yönelik sunacaklan hizmetlerde bir model sunarak, yol gösterici 
olurken; bir yandan da söz konusu hizmetlerin belli bir standartta ve içerikte verilmesi amaçlanmış
tır. Bu amaçla hazırlanan proje örnekleri 81 il Valiliği ve 1400 Belediyeye gönderilmiştir. 

Şiddete maruz kalan kadınlann ilk olarak iletişim kurduklan kolluk kuvvetleri ve yargı men
suplarına yönelik, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda çeşitli hizmet içi eğitim program
ları uygulanmaktadır. Ayrıca, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünce, kadına yönelik olarak doğ
rudan hizmet veren Adalet, İçişleri, Millî Eğitim, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlık
larından, her düzeyde uygulanacak hizmet içi eğitim çalışmalarına, kadın erkek eşitliği konusunda 
düzenlemeler içeren yasa ve uluslararası sözleşmelere yer verilmesi, yine Genel Kurmay Başkan
lığı'ndan vatani hizmetin yerine getirilmesi esnasında er ve erbaşlara yönelik olarak verilen eğitim 
programlarına, aile içi şiddet ve töre cinayetleri gibi konuları da kapsayan kadının insan hakları ve 
toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin konuların da eklenmesi talep edilmiştir. 

Ulusal düzeyde her yıl "8 Mart Dünya Kadınlar Günü", devlet ve sivil toplum örgütleri işbir
liği ile kadın sorunlarının sorgulandığı, tartışıldığı ve çözüm önerilerinin üretildiği bir gün olarak 
kutlanmakta, söz konusu gün, kadın sorunları konusunda toplumu bilinçlendirme kampanyasına 
dönüşmektedir. 

Yine 25 Kasım "Kadına Karşı Şiddeti Önleme Günü" başta olmak üzere çeşitli illerde kadına 
yönelik şiddet tüm boyutları ile ele alınarak çeşitli paneller, konferanslar ve benzeri etkinliklerle top
lum bilgilendirilerek zihniyet değişikliği yaratılmaya çalışılmaktadır. Bu amaçla 2004 yılında, 25 
Kasım "Kadına Karşı Şiddeti Önleme Günü "nde başlatılan ve 1 yıl sürmüş olan "Kadına Karşı Şid
dete Son" kampanyası kapsamında hazırlatılan spot film ulusal kanallarda gösterilmiştir. Yine aynı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1140) 



— 148 — 

kampanya çerçevesinde Futbol Federasyonu Başkanlığı işbirliği ile Süper Lig takımları oyun
cularının maçlara "kadına yönelik şiddete son" yazılı tişörtlerle çıkmaları sağlanmıştır. Aynı şekil
de, "Kadına Karşı Şiddete Son " konulu, genç gazetecilerin çalışmalarını teşvik etmek ve başarılarını 
ödüllendirmek amacıyla "Genç Gazeteciler Ödülü" adıyla iki yarışma programı düzenlenmiştir. 

Genel Müdürlük, valilikler ve sivil toplum örgütleri işbirliği ile toplumun bilinçlendirilmesi 
amacıyla, 81 ilimizde ve bazı ilçelerimizde 2 ay süren seri toplantılar gerçekleştirmiştir. Kadınların 
yoğun olarak katıldığı bu toplantılarda kadına yönelik şiddet konusu içinde namus cinayetleri ve 
kadınların yasal hakları konusu ağırlıklı olarak ele alman konulardan olmuştur. 

Namus cinayetlerinin önlenmesi, yasal yaptırımın artırılması ve geleneksel bakış biçiminin 
değiştirilmesi amacıyla, 1999 yılından başlamak üzere; Genel Müdürlük ile birlikte, ilgili kamu 
kuruluşları ve kimi gönüllü kuruluşlar da, toplumun bilgi ve bilinç düzeyini artırmak amacıyla 
eğitim programları, seminerler, konferanslar, toplantılar düzenlemektedir. 

Ülkemizde toplumsal cinsiyet perspektifinin tüm politika, plan ve programlara yerleştirilmesi 
halen sürmekte olan bir çaba olup, henüz bu sürecin başlarında olunduğu söylenebilir. Bu süreçte 
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, sivil toplum örgütleri ve üniversiteler bünyesinde açılan kadın 
sorunları araştırma merkezleri ile işbirliği ve koordinasyon içerisinde, çalışmalarını biçimlendir
mekte ve yürütmektedir. 

Genel Müdürlükçe, tüm kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin toplumsal cinsiyet eğitimin
den geçirilmesi amacıyla "Toplumsal Cinsiyet Eğitim Materyali" hazırlanmıştır. Bu çerçevede 
Genel Müdürlüğe, kamu kurum ve kuruluşları ile, sivil toplum kuruluşlarından gelen talepler doğ
rultusunda eğitimler verilmektedir (Örneğin; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğü, Devlet Planlama Teşkilatı, Türk Tabipler Birliği, Radyo Televizyon Üst Kurulu uzman
larına eğitim verilmiştir). 

Kendi çalışmalarının yanı sıra sivil toplum örgütlerinin, kadına yönelik şiddet konusunda yap
tıkları çalışmaları olanakları ölçüsünde destekleyen Genel Müdürlük, bu doğrultuda; sivil toplum 
örgütleri işbirliği ile kadına yönelik şiddeti ele alan, şiddete uğrayan kadınların başvuracakları mer
kezleri tanıtan 14 spot film ve 3 kısa metrajlı film hazırlatılmıştır. 

Genel Müdürlük, valilikler, üniversitelerin Kadın Araştırma ve Uygulama Merkezleri ve bazı 
sivil toplum örgütleri tarafından çeşitli illerde kadın hukuku komisyonlarına, hukukçulara, Polis 
Akademisi öğrencilerine ve polislere, toplumsal cinsiyet, aile içi şiddet, 4320 sayılı Ailenin Korun
masına Dair Kanun ve Medeni Kanun başta olmak üzere çeşitli eğitim seminerleri verilmektedir. 

G. 1.2. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) 

Genel Müdürlük, şiddete uğrayan ve/veya uğrama riski taşıyan kadınlara yönelik hizmetlerini 
ağırlıklı olarak, kadına yönelik şiddetle mücadelenin temel taşlarını oluşturan kadın konukevleri ve 
danışma merkezleri ile vermektedir. Bununla birlikte toplum merkezleri, çocuk yuvaları, yetiştir
me yurtlan, rehabilitasyon merkezleri, huzurevleri, yaşlı dayanışma merkezleri ile, kadın üzerindeki 
"çifte yükü" hafifletmek için, çalışan ebeveynlerin çocuklarının bakım ve eğitimleri gibi sosyal alt 
yapının geliştirilmesinde büyük katkı sağlayan kreş ve gündüz bakımevleri vb. sosyal hizmet 
kuruluşları ile doğrudan ya da dolaylı olarak şiddet ve baskıya özellikle konu olabilecek durumda 
olan genç, yaşlı, özürlü kadın gruplarına kısmen de olsa ulaşabilmekte, ilgili mevzuat çerçevesinde 
hizmetlerini sürdürmektedir. 

Genel Müdürlüğe bağlı, toplam kapasitesi 259 olan 14 adet "Kadın Konukevi" bulunmaktadır. 
Kadın konukevlerinde; eşler arası anlaşmazlık nedeniyle evini terk eden ya da eşleri tarafından terk 
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edilen ve bu nedenle yardıma ihtiyaç duyan, fiziksel, cinsel, duygusal ve ekonomik şiddete uğrayan, 
boşanma veya eşin ölümü nedeniyle ekonomik ve sosyal yoksunluk içine düşmüş , istenmeyen ev
liliklere zorlanan, evlilik dışı hamile ya da çocuk sahibi olan ve bu nedenle ailesi tarafından kabul 
edilmeyen, cezaevinden yeni çıkmış olup yardım ve desteğe ihtiyacı, ekonomik ve sosyal yoksun
luk içine düşmüş olan kadınlara sosyal, psikolojik ve ekonomik sorunlarının çözümlenmesi 
konusunda hizmet sunulmaktadır. 

SHÇEK, teşkilat kanunu doğrultusunda açtığı sosyal hizmet kuruluşları ile hizmetlerini 
yürütürken; yine, teşkilat kanununun (2828) kendisine verdiği yetki doğrultusunda, sosyal hizmet 
alanında hizmet vermek isteyen diğer kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları için 
bağlayıcı düzenlemeler yapma, standart oluşturma, ruhsatlandırma, izleme ve değerlendirme hiz
metleri yürütmektedir. Kadına yönelik şiddet konusunda "Sığınma Evi" açarak hizmet vermek is
teyen kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile sivil toplum kuruluşlarına, "Özel 
Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılan Kadın Konukevleri Yönetmeliği" 
uyarınca hizmet verme zorunluluğu getirilmiştir. Bu doğrultuda belediye tarafından açılmış 18 
kapasiteli 1 adet "Kadın Konukevi" bulunmaktadır. 

Bununla birlikte, SHÇEK'e yapılacak başvuru sonrasında yönetmelikle belirlenen standartlara 
uygun olarak açılması gereken; ancak, başvuru yapılmaksızın çalışma yaptığı saptanmış ya da fark
lı bir deyimle izinsiz çalışma yapan 10 tane sığınma evi (konuk evi) daha bulunmaktadır. 

Kadının insan haklan ve temel özgürlükleriyle bağdaşmayan, geleneksel ya da töresel uy-
gulamalann kurbanı olma durumları dahil olmak üzere, aynmcılığa maruz kalmalannın önlen
mesine yönelik "Kurumlar Arası Yaklaşım İçerisindeki Namus Adına İşlenen Cinayetlerin Önlen
mesi İçin Etkin Kampanya Stratejilerinin Geliştirilmesi ve Uygulanması Projesi" kapsamında, iki 
ilde atölye çalışması gerçekleştirilmiştir. 

Genel Müdürlükçe, istismara uğrayan veya uğrama riski taşıyan ve desteğe gereksinimi olan 
kadınlara ve çocuklara yönelik psikolojik ve ekonomik alanda danışmanlık ile, rehberlik hizmeti 
sunmak üzere, ülke genelinde ulaşılan "183 Aile, Çocuk, Kadın ve Sosyal Hizmet ve Özürlü Çağrı 
Merkezi" bulunmaktadır. 

Ailelerin ekonomik, toplumsal, kültürel ve psikolojik sorunlarla baş edebilmeleri amacıyla 
"Aile Danışma Merkezleri" kurulmuştur. Bu merkezlerde; ailelere ve aile bireylerine yönelik birey
sel danışmanlık ve grup çalışmaları yoluyla aile içi şiddetin önlenmesine, aile birliği ve bütün
lüğünün korunmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. 2005 yılı sonu itibarıyla 33 Aile Danışma 
Merkezi bulunmaktadır. 

Kadının kalkınmaya katılımı çerçevesinde, hizmet verdiği bölgede yaşayan tüm yöre halkının 
daha iyi yaşam koşullarına ulaşma hakkını sağlamak, varolan sorunları resmi, hükümet dışı kuruluş
ların ve halkın doğrudan katılımı ile çözmek, kentsel yaşam biçimine uygun, tutum ve davranışlar 
geliştirmesini sağlamak, kadına ilişkin projeleri yaşama geçirmek amacıyla Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı değişik bölgelerde toplam 61 Toplum Merkezi bulunmaktadır. 
Toplum Merkezlerinde kadına yönelik şiddet özelinde de hizmet verilmektedir. Kadınlara merkezin 
temel amaçları doğrultusunda psikolojik, hukuksal danışmanlık ve ekonomik yardımlar yapılmak
ta, kadın konuk evlerinde kalma talebi olan kadınlar değerlendirilerek ilgili birimlere yönlendiril
mektedir. 

Toplum Merkezlerinde yürütülmekte olan proje ve programlara bakıldığında ise; kuruluş 
amaçlarına uygun olarak aşağıdaki çalışmalann yapıldığı ya da halen yürütüldüğü görülmektedir. 
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1) Sivil toplum örgütleri işbirliği ile yürütülmekte olan, "Kadının İnsan Hakları Eğitim Prog
ramı " (KİHEP) çerçevesinde; kadınların hakları ve sorunları konusunda bilinç düzeyleri yüksel
tilerek, ayrımcılığına yol açan mekanizmaları daha iyi anlamalarına yardımcı olunması, kendilerine 
olan bakış açılarının değişmesi ve öz güvenlerinin artması yoluyla evde güç kazanmalarına katkıda 
bulunulması amaçlanmıştır. 

2) Erken çocukluk döneminde olan ve kurumsal olarak okul öncesi eğitim olanağından yarar
lanamayan çocuklann yaz dönemini sokağın tehlike ve tehditlerinden uzak, güvenli ve sağlıklı bir 
ortamda geçirmelerini sağlamak ve okul eğitimine hazırlamak, ilk öğretime başlatılmalarını teşvik 
etmek, özellikle de kız çocukların okullaşma oranını arttırmak ve okul başarılarını yükseltmek 
amacıyla, "Erken Çocukluk Gelişimini Destekleme Projesi" yürütülmektedir. 

3) "Anne Çocuk Eğitim Programı" (ACEP) 

4) "İşlevsel Yetişkin Okuma Yazma Programı" (İYOP) 

5) "Baba Destek Programları" (BADEP) 

SHÇEK, korunmaya muhtaç çocuklara ve ailelere, ayni-nakdi yardım, ücretli ve ücretsiz gün
düzlü bakım, çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları, koruyucu aile ve evlat edinme hizmeti ve sokak 
çocuklarına yönelik çocuk ve gençlik merkezleri, özürlü çocuklara ise bakım ve rehabilitasyon mer
kezleri ile hizmet vermektedir. Bu çerçevede 95 "Çocuk Yuvası" ve 110 "Yetiştirme Yurdu" ile top
lam 20.480 çocuğa hizmet verilmekte, yine yatılı ve gündüzlü hizmet veren 2005 yılı sonu itibariy
le 44 "Çocuk ve Gençlik Merkezi"nde sokakta yaşayan/çalıştırılan çocuklara ve ailelerine yönelik 
danışma, eğitim ve rehabilitasyon hizmeti verilmektedir. 

Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin uygulanmasının izlenmesinden sorumlu kuruluş olarak, 
SHÇEK koordinatörlüğünde Çocuk Haklan Sözleşmesi'nin ulusal düzeyde izlenmesi ve gerekli eş
güdüm çalışmalarının yürütülmesine ilişkin esaslann belirlendiği Başbakanlık Genelgesi ile, 
"Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Üst Kurul ve Alt KuruP'u oluşturulmuştur. 

G.l.3. Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 

Genel Müdürlük tarafından 1998 yılında "Ana-Baba Okulu" projesi başlatılmıştır. Proje kap
samında, anne ve babaları çocuğun bakımı ve eğitimi konularında bilgilendirmek, anne ve babaya 
ilişkin rol ve davranışlar konusunda bilinçlendirmek amacıyla; erken yaşta evlilikler, akraba evlilik
leri, kız çocuklarına karşı geliştirilen olumsuz tutumlar, aile içi iletişim, madde bağımlılığı, gebelik, 
kısırlık, doğum öncesi gelişim, bebeklik dönemi, temel güven duygusunun gelişimi, okul öncesi 
dönemdeki çocuğun eğitimi ve disiplini, okul yıllan, ergenlik dönemi, cinsel gelişim, eşler arası 
çatışma ve boşanmanın çocuk üzerindeki etkileri ile, orta yaş ve yaşlılık dönemi ve benzeri konular
da seminerler düzenlenmektedir. 

Söz konusu seminerler TRT- GAP TV'de de 1 ay boyunca yayınlanmıştır. Projenin ulaştığı kit
le bu yolla genişletilmiş olmakla birlikte, belirli aralıklarla paneller şeklinde devam ettirilmiştir. 
Aile eğitimi programı, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği şeklinde sürdürül
mektedir. 

2004 yılında, Genel Müdürlüğün sekreteryasını üstlenerek yürütmüş olduğu, parlamento, kamu 
kurum ve kuruluşlan, üniversiteler, medya ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile "Şiddeti Ön
leme Platformu" oluşturulmuş; Aile içi şiddeti özel olarak ele alan bu platform, özellikle kadın ve 
çocuğa karşı şiddet konusuna eğilmiştir. 
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G.1.4. Emniyet Genel Müdürlüğü 

Çocuk Polisi başta Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme olmak üzere yürürlük
teki mevzuat esas alınarak Emniyet Teşkilatının çocuklara yönelik hizmetlerinin iyileştirilmesi 
amacıyla hazırlanan "Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği Kuruluş, 
Görev ve Çalışma Yönetmeliği" 13.04.2001 gün ve 24372 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. Yeni yapılanma ile Küçükleri Koruma Şube Müdürlükleri Çocuk Şube Müdür
lükleri; Küçükleri Koruma Büro Amirlikleri ise Çocuk Büro Amirliği olarak düzenlenmiştir. Bu 
güne değin Küçükleri Koruma Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen korunmaya, yardıma muh
taç, buluntu, kimliği tespit edilemeyen, sokakta yaşayan, başıboş, terkedilmiş, mülteci, refakatsiz ve 
benzeri çocuklara yönelik hizmetlerin yanı sıra, suç işlediği şüphesi altında bulunan çocuklann AD-
Lİ-ÎDARİ tüm suç soruşturmaları da Çocuk Şube Müdürlükleri/Büro Amirliklerinde Çocuk Polisi 
tarafından yürütülmektedir (Çocuk Polisi: Polisin çocuklara yönelik olarak yürüteceği hizmet
ler konusunda, sıfır-on sekiz yaş grubu gelişim özellikleri, davranış bilimleri, mülakat teknik
leri, iletişim becerisi gibi konularda hizmet içi eğitim almış, sivil istihkak alan emniyet hizmet
leri sınıfı personelini ve hizmet branşını ifade eder). 

G.1.5. Jandarma Genel Komutanlığı 

Jandarma Genel Komutanlığı, çocukların korunması ve çocuk suçluluğunun önlenmesi kap
samında; özellikle hızlı nüfus artışı, göç ve kentleşme gibi sosyal olayların yoğun olduğu bölgeler
de olumsuz koşullarda yaşayan, sokakta çalıştırılan, okul çağında olup da okula gönderilmeyen, 
ailesi ve çevresi tarafından şiddet ve baskı gören, ihmal ve istismar edilen çocuklann korunması, 
sayılarının asgari düzeye indirilmesi ve suça karışan çocuklara yönelik tedbirlerin daha etkili bir 
şekilde sürdürülmesi amacıyla, 2001 yılında İstanbul Bahçeşehir'de, 2003 yılında Ankara'da, İzmir 
ve Aydın'da, 2004 yılında Antalya ve Erzurum'da, 2005 yılında ise İstanbul-Taşdelen'de olmak 
üzere toplam 7 Jandarma Çocuk Merkezi faaliyete geçirilmiştir. 

Suça sürüklenen veya korunma ihtiyacında olan çocuklarla ilgili işlemlerin konu ile ilgili 
eğitim almış personel tarafından yürütülmesini sağlamak amacıyla, İl ve İlçe Jandarma Genel 
Komutanlıklan ve Jandarma Karargah Komutanlıklarında ikiz görevli olarak "Çocukları Koruma 
İşlem Astsubayı" görevlendirilmiş olup, bu personele yönelik eğitimler verilmektedir. Bu eğitimler 
verilirken üniversiteler başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmaktadır. 

G.1.6. Millî Eğitim Bakanlığı 

Kamuyu bilinçlendirmeye yönelik bilgilendirme çalışmaları kız ve oğlan çocuklarını erken 
yaşlardan itibaren cinsiyet eşitliği ve şiddete karşı koruyucu önlemler konusunda eğitme faaliyetleri 
ile ilgili olarak Millî Eğitim Bakanlığı ile UNICEF Türkiye Temsilciliği işbirliğinde yürütülen "Kız 
Çocuklarının Okullaşmasına Destek Kampanyası" ile okul dışı kalan kız çocuklarının okullaş
masına önemli ölçüde destek sağlanmıştır. Söz konusu kampanya devam etmekte olup, en üst 
siyasal kademelerce desteklenmiş, medya tarafından yaygın biçimde ele alınmış ve toplumun tüm 
kesimlerinden de olumlu tepkiler alınmıştır. 

G.1.7. Kadıköy Belediyesi 

Kadıköy Kaymakamlığı ve T.C. Kadıköy Belediyesi işbirliği ile, toplumsal ihtiyaca yanıt ver
mek için, Kadın Konuk Evi uygulamasının protokolü hazırlanarak, aynı tarihli 94/65 sayılı en
cümen kararı ile Kadın Konuk Evi uygulaması faaliyete geçirilmiştir. 

Toplam 358 kadın ve 135 çocuğa hizmet verilmektedir. 2005 yılında kapasite 60 kadına 
çıkarılmış ve ikinci bir kadın konukevi daha açılmıştır. Kadınlar genelde 3 ay kalmaktadırlar. 
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Konukevine gelen kadınlar genel bir sağlık kontrolünden geçiriliyorlar (bulaşıcı hastalıklar, 
HIV/AIDS, parazitler). Psikolojik ve psikiyatrik (ruhsal ve fiziksel) durumlarına bakılıyor, adli sicil 
ve sabıka kayıtlan kontrol edilmektedir. Kadınlar burada hizmet üretmektedirler (temizlik, yemek, 
çocuk bakımı...). Kadıköy ÎŞKUR projesi ile kadınlar tezgahtarlık, hasta bakıcı, girişimci, ev temiz
likçisi oluyorlar. 3 kişilik grup evler oluşturulmaktadır. Bu evlerde 2 kadın çalışmakta, diğer kadın 
çocuklara bakmaktadır. Böylece yaşama aktif olarak katılabilmektedirler ( Türkiye Yerel Gündem 
21 Çalışmalan kapsamında yürütülmekte olan Sosyal Riski Azaltma Projesi; SRAP) kapsamında 
yeni çocuk bakımevi ve kadın konukevi açılması planlanmaktadır. 

Kadın Sığınma Evinde Kadın Konukların Kalma Süreleri Dolarken, Yeni Yuva Yeni Yaşam 
Projesi: 

1. T.C. Kadıköy Belediyesi tarafından sürdürülen Kadın Projeleri ve bu projeler vasıtasıyla 
oluşturulan çevre aracılığı ile istihdam olanakları yaratılması sağlanmaktadır. 

2. Kendi aralarında iyi anlaşan üçerli gruplar oluşturularak, ev tutma süreçleri desteklenmekte 
ve kiraları birinci ay, ihtiyaç olması durumunda T.C. Kadıköy Kaymakamlığı'nca karşılanmakta, ev, 
ikinci el ev eşyaları ile döşenmektedir. 

3. Kadıköy Belediyesi ev düzeni kuran kadınlara yakıt ve yiyecek yardımı yaparak, poliklinik
leri tarafından sağlanan sağlık desteği verilmektedir. 

4. Evde yaşayan kadınlardan ikisi çalışırken üçüncü kadın da evde çocuklara bakarak düzeni 
sürdürmektedir. 

G.2. Sivil Toplum Örgütleri Tarafından Yapılan Çalışmalar 

Ülkemizde kadına yönelik şiddetin kamuoyunun gündemine sunulması kadın hareketinin baş
lattığı kampanyalar ile gerçekleşmiştir. Kadın hareketinin kadına yönelik şiddetle mücadele amaçlı 
kısmı, kamuoyunda duyarlılık yaratmak, kadınları şiddet ile ilgili haklar ve imkânlar hakkında bil
gilendirmek açısından önemli bir işlev görmektedir. Ayrıca, şiddete uğrayan kadınlarla dayanışma 
içinde onların fiziksel, ruhsal, sosyal ve ekonomik sorunların aşılması yönünde çalışmalarda yapıl
maktadır. Gönüllük ilkesi etrafında birleşen gönüllü kuruluşlar dünyanın hemen her yerinde olduğu 
gibi Ülkemizde de yaşamsal öneme sahiptir. 

Kadına yönelik şiddetle mücadele açısından son derece önemli olan kadın sığınma evleri ve 
danışma merkezlerinin çoğalması, kadın hareketinin güçlenmesi, biçimlenmesi ve kendini yeniden 
üretmesine destek olmak amacıyla, kadın sivil toplum örgütlerince 1998 yılından başlamak üzere 
her yıl "Kadın Sığınaklan Kurultayı" yapılmaktadır. Kurultaya devletin ilgili kurum ve kuruluşları 
da katılmaktadır. 

Halen etkinliklerini sürdüren gönüllü kuruluşlar ve etkinlik alanları aşağıda yer almaktadır. 

A. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı 

Vakıfça 1990 yılında Kadın Danışma Merkezi'ni, 1995 yılında ise Kadın Sığınağını açmıştır. 
Ancak bir takım ekonomik yetersizlikler nedeni ile Kadın sığınağı kapanmıştır. Halen danışma mer
kezine başvuran kadınlara psikolojik ve hukuksal danışmanlık hizmeti verilmektedir. Kendilerine 
başvuran kadınlardan alınan bilgiler ve deneyimler derlenerek çeşitli zamanlarda yayın haline 
getirilmiştir. Yine Beyoğlu Kaymakamlığı ile birlikte kadın sığınağı ve kadınlara yönelik bilinç 
yükseltme çalışmaları yapılmaktadır. 

B. Kadın Dayanışma Vakfı 

Kadın Dayanışma Vakfı Ülkemizde ilk kez bir yerel yönetim ve sivil toplum örgütü işbirliği 
örneği vererek 1991 yılında Kadın Dayanışma Merkezini açmıştır. Bu merkeze başvuran kadınlara 
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psikolojik, hukuksal ve iş bulmaya yönelik danışmanlık hizmeti vermekte olup, yine 1993 yılında 
kadın sığınma evi açmıştır. Ancak, sığınma evi daha sonraki süreçte ekonomik yetersizlik nedeni ile 
kapanmıştır. Kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde kamuoyu oluşturma ve duyarlılık 
yaratma çalışmaları kapsamında çeşitli paneller, konferanslar, radyo ve televizyon programları ger
çekleştirilmiştir. 

Avrupa Birliği Ankara Temsilciliği'nden aldığı maddi destekle 1995 yılında Ankara'da 45 
gecekondu mahallesinde yaşayan kadınlara "kadına yönelik şiddet eğitimi" verilmiş ve devamın
da da bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Yine 1996 yılında orta / üst gelir ve eğitim grubunda olan 
kadınlarla benzeri bir araştırma yapılmıştır. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'nce maddi olarak 
desteklenen "Emek Mutfağı" isimli proje hayata geçirilmiş ancak proje başarıya ulaşamamıştır. 

C. Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonları 

Ülkemizde iller düzeyindeki Barolar bünyesinde toplam 49 kadın hukuku komisyonu faal 
durumda bulunmaktadır. Baroların kadın hukuku komisyonlan, Mayıs 1999 tarihinde barolar bir
liği bünyesinde TÜBAKKOM (Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu) adı altında top
lanmıştır. Kadın hukuku komisyonları kadın hukuku çerçevesinde danışmanlık ve eğitim amaçlı 
çalışmalar yapmaktadırlar. Aynca yasal düzenlemelerdeki cinsiyet eşitliğine aykırı hükümlerin tes
pit edilmesi ve değiştirilmesi çalışmalarını da sürdürmektedir. 

Ankara Barosu Kadın Hukuku Komisyonunca Kadın Danışma Merkezi kurulmuş olup, mer
kezde biri sürekli olmak üzere çok sayıda gönüllü kadın avukat ve psikolog çalışmaktadır. Merkez
de özellikle şiddete uğramış kadınlara yasalardaki hakları anlatılmakta, hukuksal danışmanlık ve 
psikolojik destek verilmektedir. 

Ülkemizde daha birçok sivil toplum örgütü tarafından kadına yönelik şiddet, kadının yasal hak
ları, kadın okur-yazarlığı gibi konularda çok çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. 

G.3. Üniversitelerdeki Kadın Çalışmaları 

Üniversitelerimizin bünyesindeki kadın çalışmaları iki farklı yapılanma biçiminde gerçekleş
tirilmektedir. Bunlardan ilki, üniversitelerin sosyal bilimler enstitülerine bağlı olarak yüksek lisans 
programı veren, "Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalları "dır. Halihazırda sayıları 4 'ü bulan bu prog
ramlar, tezli ve tezsiz olarak yapılandınlmıştır. Bu programlar, toplumsal cinsiyet alanında bilginin 
görünür kılınması ve yetişmiş insan gücü yaratması açısından önemli açılımlar yaratmıştır. 

İkinci yapılanma modeli ise, "Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezleri"â\x. Mev
cut durumda 16 üniversite bünyesinde varlık gösteren bu merkezlerin sayısında, 1990'ların or
talarından itibaren hızlı bir artış izlenmiştir. Yüksek Öğretim Kurumu, 1996 yılından itibaren bu tür
lü merkezlerin artması ve etkinlik göstermesi yönünde teşvikte bulunmaktadır. KSGM maddi kay
nak desteği yoluyla, bu modeldeki bazı merkezlerin kurulmasında etkin bir rol oynamıştır. 

Üniversite kadın araştırma merkezlerinin çalışmalarına genel olarak bakıldığında; hedef kitle 
olarak belirledikleri öğrenciler, sivil kadın kuruluşları, meslek örgütleri, siyasi partiler, sendikalar, 
kamu kuruluşları, belediyeler, belli meslek gruplarına (doktorlar, yargı ve emniyet mensupları gibi) 
yönelik olarak toplumsal cinsiyet duyarlılığı kazandırmak amaçlı atölye çalışmaları, ulusal ve ulus
lararası düzeyde panel, konferans, seminer çalışmaları, eğitim materyalleri oluşturma, kadın çalış
maları alanında bilginin açığa çıkarılması ve yaygınlaştırılması amacıyla araştırmalar yapmak, 
yayınlar çıkarmak, kadınlara yönelik çeşitli nitelikte kurslar düzenlemek gibi çalışmalar yaptıkları 
görülmektedir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
H. BİLGİLERİNE BAŞVURULAN KİŞİLERE AİT TUTANAK ÖZETLERİ 

1-18.10.2005 tarihli toplantısında; 

Leyla Pervizad (Başkent Kadın Platformu) 

" ..Töre kelimesi, Türkçe'ye iki yerden geçmiştir. Bir tanesi, eski İbranice'den, töre, tora, yani, 
Tevrat anlamındadır. Tevrat'ın da kelime bazı yazılı olmayan kanun, kural. O kadar önemli bir kural 
ki, yazılmasına gerek kalmayan bir önemli kanun, kural anlamındadır. İkincisi, tördür. Tör de eski 
Moğolca'dan Türkçemize gelmiştir. Tör, Moğolca'da devlet demek. Şu anki kullanımıyla ya devlet 
olarak kullanılıyor ya da devletin kanunları olarak kullanılıyor. Namus ise, nomostan gelmiştir ve 
biz Arapça veya Farsça'dan aldığımızı düşünüyoruz. Araplar ve Farslar da eski Yunanlılardan al
mıştır. Nomos kelimesi, iktidar, kanun, kural anlamındadır. Nomosun da kökü nemadan gelir. Nema 
da, bir erkeğin sahip olduğu otlak alan ve otlak alanın üstünde otlayan hayvanlar anlamındadır. 

Şimdi, hem namus kelimesinin hem töre kelimesinin kökünde kural, kanun ve de sahiplenmek 
yatıyor. Türkiye özeline baktığımızda, töre cinayetleri, kan davaları, aşiret içi cinayetler, aşiretler 
arası cinayetler olarak genellikle erkeklerin erkeklere uyguladığı şiddet eylemlerinin sonucunda or
taya çıkar.Namus cinayeti tamamen ve otomatik olarak kadına yöneltilmiştir. 

Batılı diplomat, genellikle de AB'nin olur sorduğu soru budur; siz Kuran'da kadının namus 
için öldürülmesini değiştirmedikçe bu iş nasıl değişecek. Bir defa, Kuran'da böyle bir şey yazmıyor. 
Cuma hutbelerinde namus cinayetleriyle ilgili hutbelerin yer alıp güzel konuşulması, olaya dinin, 
bu işi sona erdirmek açısından dinin katılması çok önemli. Yani, erkekler, İstanbul'dan gelen namus 
cinayetleri üstüne doktora tezi yazmış, kadın çalışmaları yapanları dinlemiyorlar; ama, cuma günü 
namaza gittiğinde orada verilen hutbeyi dinliyor.. 

Gelelim işin istatistik boyutuna. İstatistik Türkiye'deki en büyük eksiklik. Bu işi bölgelere in
dirmek çok büyük hata, feodalizme indirmek belki daha büyük hata. Bugün dünyanın en refah ül
kesi, kendisi Avrupa Birliği üyesi de değil Norveç'tir. 4,5 milyonluk Norveç'te yılda 50 tane kadın 
kocası ve sevgilisi tarafından öldürülüyor. Başkomserim bana "300 tane cinayet var" dedi. Ben şim
di merak ediyorum, 4,5 milyonluk Norveç'te 50 kadın öldürülüyor 70 milyonluk Türkiye'de 300 
kadın öldürülüyor. Bir de tabii bunun hasır altısı var. Maalesef ve maalesef her namus cinayeti yan
sımıyor. Köylerin içinde, aşiretlerin içinde, kendi bölgesinin içinde hasır altı edilen pek çok cinayet 
var ve bunda hem emniyete hem İçişleri Bakanlığına, hepimize çok büyük görev düşüyor. 

Bölgeler değiştikçe namus kavramının, namusun tanımı değişebilir hatta ben öyle iddia 
edebiliyorum ki, siz bırakın Diyarbakır'ı Diyarbakır'ın aynı mahallesinde namus kavramı çok 
değişebilir. Birisi sokağa çıkmaya izin verebilir öbürü izin vermez, birisi okula gitmeye izin verir 
öbürü kiminle evleneceğine izin vermez. Namus statik, yani kalıcı bir kavram değil değişiyor, akış
kan, kültür gibi. Onun için sosyoekonomik katman ve de bölge değiştikçe o namusun tanımı oy
nayabilir; fakat bir tek şey sabit kalıyor, kadının, normları geçtiği vakit öldürülmesi, cezalandırıl
ması, bir şekilde dışlanması..." 

şeklinde beyanlarda bulunmuştur. 

Esengül Civelek (Kadının Statüsü Genel Müdürü) 

" Şiddetin kültürel kökleri incelendiğinde namus ya da töre cinayetleriyle karşılaşılır. Bir şid
det biçimi olarak namus cinayetleri toplumumuzun kültüründen, özellikle de değer sisteminden 
kaynaklanır. Bu olgunun kökeni ise, tarım toplumu; yani, daha çok kırsal kesim kültürünü yansıt-
maktaysa da, son dönemlerde yaşanan hızlı göç nedeniyle bu tür cinayetler kentlere de taşınmıştır. 
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Töre ya da namus cinayetlerinin bir çok açıdan irdelenmesi gerekmektedir Yargının, kolluk 
kuvvetlerinin, toplum bilimcilerin ve diğer bilim adamlarının üzerine bu konuda çok önemli ve ağır 
yükler düşmektedir. Bu bağlamda maktul olarak kadınların seçilmesi ve yapılan fiilin kadının 
yaşam hakkına yönelik şiddetin en ağır şekli olması ve ne yazık ki ülkemizin geleneksel yaşam tar
zının sürdüğü bazı bölgelerinde "namus" kavramının çoğu zaman kadın bedeni üzerinden tanım
lanarak namus cinayetlerine mazeret oluşturması, kuşkusuz Genel Müdürlüğümüzün ilgi alanı için
de görülmektedir 

İnsan Haklan Evrensel Beyannamesinde, "insanlara karşı ayrımcılığın kabul edilemezliğinin 
prensibini teyit ettiğini ve tüm insanların özgür doğduğunu ve eşit itibar ve haklara sahip olduklannı 
ve beyannamede öne sürülen tüm haklar ve hürriyetlerin cinsiyete dayalı olanlar dahil hiçbir 
ayırıma tabi kılınmaksızın herkes tarafından kullanılabileceği" belirtilmiştir. 

Yine BM'ler, erkeklerle kadınlar arasında tam bir eşitliğin gerçekleşmesi için kadınlar ile erkek
lerin toplumdaki geleneksel rollerinde bir değişiklik yaratılması gerçeğinden hareketle Kadınlara 
Karşı Her Türlü Aynmcılığın Ortadan Kaldınlması Sözleşmesini devletlerin onayına sunmuştur. 

Söz konusu sözleşmenin 24 üncü maddesi ile kadınlara karşı aynmcılığın ortadan kaldırılması 
yönünde taraf devletlere ulusal seviyede gerekli bütün önlemleri alma zorunluluğu getirilmiştir. 

Yine 1985 yılında Nairobi'de gerçekleştirilen 3 üncü Dünya Kadın Konferansı sonucunda 
kabul edilen Nairobi İleriye Yönelik Temel Stratejilerin 55 inci maddesinde "kadınlann toplum 
içindeki durumlarını inceleyecek, kadın-erkek ayrımının geleneksel ve çağdaş nedenlerini en geniş 
ve kapsamlı biçimde belirleyecek ve aynmcılığın önlenmesi için yeni politikalar formüle edil
mesine, strateji ve önlemlerin etkin bir biçimde uygulanmasına yardımcı olacak etkili kurumlar ve 
mevzuat -mevcut değil ise- oluşturulmalı veya -mevcut ise- güçlendirilmelidir. Bu çalışmalar kal
kınma politikasıyla uyumlu hale getirilmelidir" denmektedir. 

Ancak, çeşitli belgelere rağmen kadınlara karşı toplumsal yaşamın her alanında ayırımcılık 
hala devam etmektedir. Ayrımcılığa neden olan en temel alanlardan birisi de, kuşkusuz kadına 
yönelik aile içi şiddettir. 

Ülkemiz, 1995 yılında Pekin'de yapılan 4 üncü Dünya Kadın Konferansında kabul edilen 
Pekin Deklarasyonu Eylem Platformunu hiç çekince koymadan kabul etmiş ve taahhütlerde bulun
muştur. 

Anayasamızın 10 uncu maddesine 2004 tarihinde yapılan ekle; devlete, kadın erkek eşitliğinin 
yaşama geçmesini sağlama yükümlülüğü verilmiştir. 

Anayasanın 90 ıncı maddesinde aynı tarihte yapılan değişiklikle, temel hak ve özgürlüklere 
ilişkin uluslararası antlaşmalarla, kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle 
çıkabilecek uyuşmazlıklarda uluslararası antlaşma hükümlerinin esas alınacağı kaydı getirilmiştir. 

Kadına karşı şiddetin ve töre cinayetlerinin önlenmesine yönelik olarak en köklü değişiklikler 
Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren yeni Türk Ceza Kanunuyla yapılmıştır. Bu çerçevede, töre 
cinayetleri yeni Türk Ceza Kanununun 82 nci maddesinde sayılan kasten adam öldürme suçunun 
"nitelikli haller" kapsamına alınmış ve " tö re" cinayetleri faillerinin yasada öngörülen en ağır ceza 
olan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması hükmü getirilmiştir . 

5257 sayılı Belediye Kanunuyla şiddete uğrayan kadınlara hizmet vermek üzere belediyeler de 
yetkili kılınmıştır. Bu Kanunla büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50 000'i geçen belediyelere 
kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açmak yükümlülüğü getirilmiştir; böylece şiddete uğrayan 
kadınlara verilen koruyucu ve önleyici hizmetlerin geliştirilmesi mümkün olacaktır. 
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Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü kendi çalışmaları yanında, sivil toplum örgütlerinin, kadına 
yönelik şiddet konusunda yaptıkları film yapımı ve toplumsal bilinç oluşturmaya yönelik faaliyet
lerini de olanakları ölçüsünde desteklemektedir. 

Sonuç olarak; "Töre Cinayetleri" konusu bugün ülkemizde kadına yönelik şiddetin en ağır 
biçimi olarak karşımıza çıkmakta olup, Genel Müdürlüğümüzce öncelikle ele alınarak çözüme 
kavuşturulması hedeflenen sorun alanlarının başında gelmektedir. Bu sorunla mücadelede kalıcı ve 
gerçekçi bir çözüme ulaşmanın yolu, toplumsal sorumluluğun paylaşılması anlayışıyla, toplumun 
tüm kesimlerinin uzun soluklu işbirliğini gerektirmektedir. Bu doğrultuda tüm kurum ve kişilere 
büyük sorumluluklar düşmektedir." 

şeklinde açıklamalarda bulunmuştur. 

Remzi Özçelik (Kültür Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı) 

"... bu töre cinayetlerinin adlî ve emniyet boyutları var; bunlar zaten tespit ediliyor ve açık. 
Bizce, bu töre cinayetlerinin direkt muhatapları adlî ve emniyet kayıtlarında mevcut; ama, bizim ar
kadaşlarımızın dolaylı muhataplarla yapacağı görüşmeler, öyle zannediyorum ki, problemin 
çözümünde büyük bir fayda sağlayacaktır; çünkü, adliyede ve emniyetteki olaylarda muhataplarının 
feryatları ve muhatapların yaptıkları eylemler ortadadır; ama, öyle düşünüyoruz ki, Bakanlığımıza 
ve bize bu hususta herhangi bir görev verildiğinde arkadaşlarımız bu töre cinayetlerinin dolaylı 
muhataplarını inceleyerek işin sosyolojik ve psikolojik boyutlarının çözümünde komisyonunuza 
faydalı olacağını düşünüyorum." 

şeklinde açıklamalarda bulunmuştur. 

Aydın Durdu (Folklor Araştırmacısı) 

"Toplumsal yaşam, bireyler, gruplar ve cemaatler arasındaki ilişkilerin düzenli bir biçimde 
sürdürülmesi için bir dizi beklentiyi, kalıp davranışı, işlemi, kaçınmayı ve yasağı gerektirir. Bu tür
den davranış ve beklentiler sosyal normlar kavramı içerisinde yer almaktadırlar. Sosyal normların 
ortak ve belirgin özelliği yaptırımlardır. Yaptırımlar , sosyal denetimi sağlamak ve sosyal normların 
etkinliğini ayakta tutabilmek için bireylerin, grupların, cemaatlerin ve topluluğun üzerinde zor
layıcı, kınayın ya da özendirici, ödüllendirici tepkilerini ve baskılarını işletirler. Böylece, toplum
da varolması gereken genel bir uygulaşımı düzenler ve korurlar. 

Zaten gazete haberlerine yansıyan töre cinayetlerinin ayrıntılarına inildiğinde cinayetin aile 
meclislerinde alınan kararla ve bireyin içerisinde yaşadığı toplumun baskısıyla cinayetin işlen
diğine, cinayeti işlemeyen kişinin toplumdan dışlandığına şahit olmaktayız. 

Bir toplulukta, bir grupta, bir yöre halkında bireylerin uymayla yükümlü oldukları ya da uymaya 
zorlandıkları davranış kalıplarının ve tutumlarının tümünü içine alan töreler, özellikle geleneksel 
kesimde ve kırsal alandaki etkinliğiyle dikkati çeker. Öyle ki, töreleri zedeleyen ya da törelere aykırı 
sayılan davranışlar çoğu kez bağışlanamaz bir tutumla, yasaların yargılamasına da zaman bırak
madan, bu tür durumlar için toplumca belirlenmiş olan cezalara çarptırılır. Zaman zaman ölüm 
cezasından toplumun dışına atılmaya kadar uzayan bu tepki, topluluğun üyelerine doğrulanması ve 
uygulanması gerekli yaptırımlarla biçimlenir. Adliyelerdeki dosyalar, polis ve jandarma karakollann-
daki tutanaklar, basına yansıyan haberler, özellikle ülkemizin geleneksel kesimindeki törelerin kimi 
durumlarda bağışlanmazlığını ve katılığını göz önüne seren bir çok olayı içermektedir. 

Evlilik dışı cinsel ilişkiler, emanete hıyanet etmek, bağlı bulunan gruba ihanet etmek, toplum
ca çok önemsenen ve yerine getirilmesi zorunlu görülen bir görevden kaçmak, aile büyüklerine kar
şı çıkmak, birinin yardımına sığınan kişiyi ele vermek ve benzeri davranışlar yasalarca yasaklan
mamış olmasına rağmen törelerin yasakladığı ve yaptırımlarla beslediği davranış biçimleridir. 
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Namus cinayetlerinde temel öğe, akrabalık kurumuna da bağlanmaktadır. Akrabalığın olumsuz 
işlevlerinden birisi de, gerilim, şiddet ve katliamlara yol açmasıdır. Bu nedenle modernleşme 
sürecini inceleyen sosyolog ve antropologlar akrabalığın, modernleşmeyle bağdaşamayacağını, 
modern bir toplumun ve modern kişinin akrabalarla bağlarının koparılmış olması gerektiğini söy
lerler. Bundaki kasıt, çekirdek ailenin oluşmasıdır. Kan davaları da aynı biçimde sıkı akrabalık bağ
larının varlığında söz konusudur. 

Coğrafi konumun, özellikle kurak, verimsiz, geçim kaynaklarının kıtlığı, bireylerin geniş aile 
ve akrabalık kurumlan gibi ortaklaşmacı ve dayanışmacı yaşamlarını gerekli kılmıştır. 

Töre cinayetlerinin en önemli nedeni olarak günümüzde halen devam etmekte olan evlilik 
biçimlerinin de etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bu evlilik türlerini genel olarak şöyle sıralayabiliriz: 

- Beşik kertme (Çocuklann daha beşikteyken büyüklerin verdiği kararla geleceklerinin belir
lenmesi) 

- Kumalık sistemi (Kadının kısır olması veya erkek çocuk doğurmaması ya da erkeğin keyfî 
olarak birden fazla evlenmesi) 

- Değişik usulü evlenme (Çeşitli ekonomik ve sosyal nedenlerden dolayı temelinde gönüllülük 
esası olmamasına rağmen iki ailenin kızlarının birbirlerine gelin vermeleri) 

Bu sayacağım evlilik tipleri de kadının özellikle var olan koşullara isyan etmesine ya da öyle 
değerlendirilecek bir davranış modeline girmesine neden oluyordu ki, bu da yine namus cinayet
lerinin sebeplerinden biridir. 

- Kayınla evlenme 

- Baldızla evlenme 

- Kaçarak evlenme 

- Zorla kaçırma 

- Kızın kendinden çok büyük erkekle evlendirilmesi 

- Kızın kendinden çok küçük erkekle evlenmesi 

- Çok küçük yaşta yapılan evlenme 

- Yakın akrabayla evlenme gibi sayılabilir. 

Temel olarak bizim bakış açımız şu: Bu namus kavramının belli bir toplumsal ve ekonomik sis
temden beslendiğini, arka yapısında bu olduğunu söylüyorum ben. Dolayısıyla, bu ekonomik sis
tem değişmediği sürece, yani, bu değerler sistemini ortaya koyan ekonomik sistem değişmediği 
sürece salt bir eğitim sorunu ya da salt bir kriminal sorun olarak görülürse bunun değişmeyeceğini 
söylüyorum. Dolayısıyla, özellikle bu cinayetlerin yaygın olduğu Güneydoğu Anadolu ve 
Karadeniz gibi bölgelerde ekonomik kalkınmanın sağlanması, kapitalist üretim ilişkilerinin yaygın
laştırılması ve birey kimliğinin geliştirilmesi gerektiğini söylüyorum, "şeklinde açıklamalarda 
bulunmuştur. 

2- 25.10.2005 tarihli toplantısında; 

Müjde Avcıoğlu (Ank. Baro. Kadın Hak. Kur. ve Danışma Merkezi Başkanı) 

" ...Öncelikle, Kadın Hakları Kurulu ve Danışma Merkezimizi biraz anlatmak istiyorum. 
Kadın Haklan Kurulumuz 1992 yılında Ankara Barosunda kurulmuştur ve 1998 yılında da Kadın 
Danışma Merkezimizi açmış bulunmaktayız. Türkiye'deki ilk kadın danışma merkezi Ankara 
Barosunun danışma merkezidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1140) 



— 158 — 

Öte yandan, TÜBAKKOM dediğimiz, Türkiye Barolar Birliği Kadın Haklan Merkezi mevcut
tur. Şu anda, tahminen 30'a yakın ilde baroların kadın hakları merkezi mevcuttur ve koordineli 
olarak TÜBAKKOM olarak toplanmaktayız ve genel olarak ne yapılabileceği hakkında, kadınlara 
yönelik hukuksal ne gibi yardımlar yapılabileceği hakkında çalışmalarımızı da Türkiye genelinde, 
Barolar Birliği çerçevesinde devam etmekteyiz. 

Türk Ceza Kanununun şu anda namusla ilgili olarak bir maddesinin bulunmamasını da büyük 
bir eksiklik olarak yorumlamaktayız; çünkü, töre apayn bir olay, namus cinayeti apayn bir olaydır. 
O nedenle de, Türk Ceza Kanunu kapsamında mutlaka namus cinayetinin de değerlendirilmesi 
gerektiği düşüncesindeyiz. 

Öte yandan, şiddetin temel nedenlerinden en önemli nedenlerinden birisi, ayırımcılıktır. 
Kadına karşı yapılan ayırımcılık, şiddeti körüklemekte ve şiddetin de sebebi olmaktadır. Bu konuda 
da bir eylem planı yapılması gerektiği kanısındayız. Yıllık programlar düzenlenmeli ve bu çer
çevede, öncelikle kadın-erkek ayırımının engellenmesi çalışmaları yürütülmelidir. 

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaygınlaştırılması, dolayısıyla da şiddetin daha az orana indiril
mesi için de eğitim çalışmalarına öncelik tanımamız gerekiyor. Bu nedenle de, kamu görevlileri der
ken ki en büyük odak noktası olan polislerdir veya jandarmadır. Bunların eğitilmesi gerekmektedir. 
Öte yandan, aile mahkemelerimiz kurulmuştur; ancak, ne yazık ki, bu 4320 sayılı Ailenin Korun
ması Hakkında Kanunu uygulayan mahkemelerdeki hâkimlerimiz de, maalesef, onlar da yanlış uy
gulamalar yapmaktadır; hâkimlerimize de bu konuda bir eğitim verilmesi gerekiyor kanısındayız. 

Sığınma evlerimiz hiç yok gibi, şiddete uğrayan kadınların ilk başvuracakları yerler korunmak 
için başvuracakları yerler sığınma evleridir. Ankara'da 1 tane bulunmaktadır. 1 sığınma evi de, 
SHÇEK'e bağlı, yeterli gelmemektedir ve bu kadınlar, sığınma evlerinde en fazla iki ay, 
bilemediniz üç ay barındırabilmektedir , sonrası muamma olmaktadır. Dolayısıyla, 
belediyelerin,özellikle belediyelerin, bu konuya el atıp sığınma evi açması gerekmektedir. 

Sığınma evlerinin çok gizli olması gerekiyor, korunması gerekiyor. Bunu da ancak devlet 
yapabilir, STK'lar yapamaz. 

Bir de tabiî, en büyük olayımız medya. Medyada kadının görüntüsü, maalesef, içler acısıdır. 
Özellikle dizilerde kadın görüntüsü, aciz durumda gözüken kadınlar, şiddet gören kadınlar, sadece 
fizikî şiddetten bahsetmiyorum; ama, psikolojik şiddet gören kadın manzaralarına medyamızda çok 
sık rastlanmaktadır. Bu konuda, mesela bizim 3984 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin bir fıkrası 
mevcuttur; program durdurma cezası verilir, program durdurma cezası verildiği zaman, ikame prog
ramlar konulur; bu ikame programlar da çeşitli kamu kuruluşlarının hazırlattığı ve RTÜK'e gönder
diği programlardır; ama, bunların içinde, maalesef, kadına karşı şiddete yönelik bir ikame program, 
bir yayın bandı bulunmamaktadır. Böyle bir yapın bandı hazırlattırılıp RTÜK'e gönderildiği takdir
de, program durdurma cezaları verildiği zaman, ikame program olarak bunlar yayınlattınlabilir. 

En son olarak, bir de alo şiddet hattı kurularak da, şiddete uğrayan kadınların, o anda karakola 
gitme imkânı olmayan kadınlara telefonla bir şekilde ulaşabilme olanağı sağlanması gerektiği 
kanısındayım. 

Şiddeti önleyen yasamız var, özellikle Türk Ceza Kanunumuz son haliyle hakikaten kadınlar 
yönünden çok büyük olumlu yenilikler getirmiş bulunmaktadır. .."şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Salime Tarihçi (Kadına Dönük Şiddeti Önleme Çalışma Grubu Sorumlusu) 

Biz kadına yönelik şiddetin genel olarak ataerkil ilişki sisteminden belirlendiğini ve dünyevî 
olduğunu düşünüyoruz grup olarak da böyle düşünüyoruz ve kadınların kendi yakınları tarafından 
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şiddete maruz kalmalarında insan hakları mücadelesinin içine alınması gerektiğine inanıyoruz. 
Peki hane içine müdahale etmenin, özellikle ev içi şiddete müdahale etmenin hastane gibi bir 
kurumla nasıl ilişkilendirilebileceği gibi bir mesele var. Birinci dayanak noktamız, kadına yönelik 
şiddeti önleme, SEDAV Sözleşmesi. Burada kurumlara yönelik görevlendirme de var; yani, ayrım
cılığı önleyici tavır alın. İkincisi de hastanelerin kent kurumu olduğunu, kentlere dönük güvenliğin 
de hane içini de kapsadığını da düşünüyoruz; yani, hane içinde gelişen şiddetin daha sonra her yere 
yansıdığını, karşılığını bulduğunu ve kurumsal müdahale etmenin gereğine inanıyoruz ve hastanede 
kadın çalışanın çok olmasının da bizim bu çalışmaya çalışanlar üzerinden de yürütmemiz gerektiği 
kanaatindeyiz. 

Eğer toplumsal cinsiyette, kadın ve erkeği fırsatları anlamında eşitlerseniz ve ilişki kurma 
biçiminde de birbirine razı olacak şekilde ikna edebilirsek o zaman şiddet ve cinayetin olma 
olasılığı kalmaz, "şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Nazik Işık (Kadın Dayanışma Vakfı Kurucu Üyesi) 

". . .Benim için önemli olan, sadece töre ve namus cinayetleriyle uğraşan bir koruma ve des
tekleme değişim oluşturma programının da yeterli olmadığıdır. Kadına yönelik şiddetle mücadele 
etmeyen bir program, töre ve namus cinayetlerinin töresini temizlesek, namusunu dinden çıkarmaya 
yetmeyecektir. Mutlaka kadına yönelik şiddetle mücadeleyi bir program olarak düşünmek, bir ülke 
eylem planı olarak, programı olarak düşünmek benim, komisyona, kişisel birikimime dayalı olarak 
önereceğim bir şeydir. 

Namus suçları konusunda Sayın Gülsün Bilgehan'm katıldığı bir çalışma, 2003 yılında 1327 
sayılı karar çıktı Avrupa Konseyinde -tavsiye kararıdır- namus cinayetleriyle mücadele programını 
içeriyor bu mesele. Komisyonumuza yardımcı olabilecek belgelerden söz ediyorum. Keza, 10273 
sayılı Aile İçi Şiddetle Mücadele Kampanyasına ilişkin tavsiye karan var Konseyin. 1681 sayılı 
yine aile içi şiddetle mücadele kampanyası çerçevesinde kararı var. 1582 sayılı yine aile içi şiddet
le mücadele konusunda kararı var. Ta, 1997 yılında almış olduğu, 2000 öncesinde almış olduğu tav
siye kararı da 1450 sayılı tavsiye kararıdır. İlk tavsiye kararıdır Avrupa Konseyinin aynı zamanda. 
Hepsinin ekinde, ciddî şekilde eylem programlan var ne yapılması gerektiği konusunda. 2002/5 
sayılı tavsiye kararı Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin tavsiye kararı da bir devletin ne yapması 
gerektiğini gayet aynntılı bir şekilde anlatıyor aslında. 

Temel ortak özelliklerine baktığımız zaman bu kararlarda gördüğümüz şey, şiddeti sadece 
fiziksel ya da ölümle sonuçlanan olaylar olarak tarif etmemiş olmasıdır. İhmal ve istismardan baş
layarak her türlü zarar verici ya da zarar verme olasılığı bulunan, riski bulunan eylemi, davranışı 
şiddet olarak tarif eder. Kadına yönelik belgelerin tümünde bu özellik var. 

Cinsiyetçi bir özellik taşımasını öngörür. Kastettiği cinsiyetçilik kadına yönelik olmasıdır; 
yani, özel olarak "bu cinsiyetçi bir tokattır" diye ayırt edilmesi gerekmez; kadına vurulan her tokat 
zaten cinsiyetçidir; böyle bir algıya sahiptir. 

"Aile içinde ya da aile dışında olması şarttır" gibi herhangi bir ayınm yapmaz. Hangi mekânda, 
hangi zeminde olursa olsun, devlet görevlilerinden, devletin bizatihi kendisinden gelmesini de zorun
lu koşmaz. Keza, devletin üçüncü şahıslardan gelen şiddeti engellememesini de önemli bir problem 
olarak görür. Şiddetin devam etmemesinden, şiddetin önlenmesinden devlet bizatihi sorumludur bu 
belgelerin tümünde. Silâhlı çatışma, savaş hallerinde kadına yönelik şiddeti özel olarak inceler. Seks 
ticareti gibi, kadın ticareti gibi örgütlü suçlar kadınlann örgütlü suçlara konu edildiği ya da uyuş
turucu ticaretinde kadınlann kullanılması gibi örgütlü suçlan da özel olarak ele alır. 
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Bütün bu tariflerin içerisinde gördüğümüz önemli bir nokta, gerçekten böyle tek tek saymasıdır 
-zaman içerisinde tarif öyle gelişmiş kadına yönelik şiddet açısından- tek tek sayar. Saçını çekme, 
işyerinde yan bakma, laf atma, ensest, yanını açar tarif eder... Böyle gelişen, kelime kelime ek
lenerek eylemlerin her biri büyüyen bir tarif söz konusu; ama, işin özü, kadına zarar veren, acı çek
mesine yol açan ya da zarar verebilecek, acı çekmesine yol açabilecek her türlü eylem ve davranış 
olmasıdır. 

Kadına yönelik şiddet varsa, çocuğa yönelik de vardır, sakata yönelik olarak da vardır, yaşlıya 
yönelik olarak da vardır. 

Keza, kadınla ilgili şiddette, yine altının çizilmesi gereken bütün başka ülke araştırmalarının da 
gösterdiği bir gerçek, bölgesel değildir, herhangi bir dine özgü değildir; sınıfsal değildir; yaşa, 
eğitim durumuna, medenî hale göre farklılıklar gösterebilir; ama, ortadan kalkmaz. 

Çocuk İstismarını Önleme Demeğinin çocuklarla ilgili yaptığı bir araştırmada, annelerle ilgili 
şiddet istatistiklerine de bir miktar rastlamak falan gibiydi bulduğumuz bilgiler. Tabiî ki araştırma 
sayısı arttı, üniversitelerdeki kadın merkezlerinin bununla ilgili katkıları oldu, başka bölümlerin 
içinde sosyoloji gibi alanlarda, psikiyatride giderek artan çalışmalarla karşılaşıyoruz; ama, hâlâ, 
1993 yılında Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğünün de desteğiyle Aile Araştırma 
Kurumu tarafından yaptırılmış bir yaygınlık araştırması elimizdeki biricik yaygınlık araştırmasıdır. 
On yılı aşkın bir süredir bu memlekette kadına yönelik şiddetle ilgili yaygınlık, sıklık, türler hak
kında bilgi toplanmamıştır....DİE, herhalde şiddet veri tabanını geliştirmek konusunda da Toplum
sal Yapı ve Kadın İstatistikleri Şube Müdürlüğünün bünyesinde oluşturulmuş kadın veri tabanı var 
kurumumuzda ve biz o veri tabanıyla 1995'te Pekin'de çok takdir görmüş bir ülkeydik; ama, o veri 
tabanında çok ciddî bir ilerleme olmuyor on yıldır. Örneğin, şiddet veri tabanı kısmı gelişmiyor; 
bunun gelişmesi lâzım. Adlî istatistiklerden tutun, karakol istatistiklerinden tutun, sağlık istatistik
lerine kadar pek çok alanda cinsiyet bazında şiddetle ilgili kayıt bilgisini oluşturmak ve bunu da 
düzenli yayınlar hale gelmeyi gerektiren bir şeydir. 

Medyanın rolü çok önemli kadına yönelik şiddetle ilgili, bütün şiddet türleriyle ilgili. Doğru 
kullanılan, doğru aktanmlarda bulunan bir medyanın, duyuran, öğreten, iyiyi öğreten, iyi örnekleri 
aktarın ve belki çalışmanızın sonunda ortaya çıkacak önlemler setini de duyurmakta yine medyayı 
kullanacağız. Onun için de, devletin tutumunu da izlemek, sunmak, iletmek açısından medya önem
li bir işlev görür diye düşünüyorum. 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Abdur rahman Akbaş (Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı) 

"...Diyanet İşleri Başkanlığı olarak özellikle son dönemde çokça sıkça gündeme gelen şiddet 
konusunda biz de duyarlı olduk ve toplumumuzun yaşadığı bu soruna biz de katkıda bulunmak is
tedik. Yaklaşık beş yıldır şiddet konusuna özel olarak eğildik Başkanlık olarak. Bunun bir insan 
haklarını ihlal eden bir durum olduğunu biliyoruz. 

Gerçekten, Kur'an-ı Kerime baktığımızda cahiliye toplumunda İslamdan önceki toplumda bir 
kız çocuğu dünyaya geldiği zaman insanların yüzü değişiyor, şekli değişiyor ve Kur'an-ı Kerim bu 
değer yargısını kınıyor ve kadının bir insan olduğunu, bu tavrın Kur'an ile İslam ile Allah'ın rah
met prensibiyle bağdaşmayacağını Kur'an-ı Kerim nitelendiriyor ve arkasından da bir kıssa, Haz-
reti Meryem, Hazreti Meryem'in Babasının erkek evladı istemesi ve neticede Meryem'in dünyaya 
gelmesi ve Hazreti Meryem'in dünyaya gelmesinde de ben bilirim, kimi nasıl yaratacağımı ben 
bilirim. Babası erkek istemekte ve dünyaya bir kız çocuğu gelmekte, Kur'an-ı Kerim burada da bir 
cinsiyet ayırımı yapanlarda bir uyanda bulunmakta bu kıssayla. Özellikle Hazreti Peygamberi biz, 
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vatandaşlarımızdan gelen sorulara, onun hayatını örnek gösteriyoruz. Kur'an-ı en iyi yorumcusu ol
duğunu, yaşayan bir Kur'an olduğunu ifade ediyoruz ve Peygamberimizin şöyle bir sözü var: "Sizin 
iman bakımından en olgununuz eşlerine kadar, ehline karşı, çocuklarına karşı merhametli dav
rananınızda." Peygamberimiz bir noktada övünüyor, "sizin en hayırlınız benimdir. Ben ise, aileme 
ve ehlime karşı çok lütufkarım, onlara merhametliyim ve bu yönümle övünüyorum. Hayırlı ol
duğum yön burasıdır " şeklinde bir ifadede bulunuyor. Yine, kesinlikle Allah'ın kullarına vur
mayınız, dövmeyiniz ve nasıl olur ki, bir erkek eşini döver ve akşamleyin aynı yastığa baş koyabilir. 
Bir mümin bunu yapamaz şeklinde Hazreti Peygamberin kınayıcı, şiddet uygulayan, kadına ve 
çocuğa şiddet uygulayanlara kınayıcı bir üslubu olduğunu görüyoruz. 

Referans olanlara da zayıf, az da olsa, piyasada özellikle az da olsa, temel dinî kaynaklarımız
la uyuşmayan, dayanmayan belki bundan yetmiş beş sene, yüz sene önce yazılmış ilmihal türü 
diyebileceğimiz kitaplarda var bunlar; bu vakıayı kabul etmek lâzım. Bu kitaplar çokça piyasada 
yaygın değil; ama gördüğümüz şey, bizim için de sevindirici temel kaynaklara dayanmıyor. Kesin
likle bunlar uydurma dediğimiz, mevzu dediğimiz kaynaklardan bize geliyor. 

Başkanlığımızın bu konuda çalışmaları var. 2000 yılında ağırlıklı olarak baktığımızda şiddeti 
önlemeyle ilgili çalışmaları var. 2000 yılında 19 konferans düzenlenmiş kadın, aile ve çocuk şid
detine yönelik; 2001 yılında 17, 2004 yılında 147, 2005 yılında 387 konferans düzenlenmiş. Bun
lann hepsi aile içi iletişimi sağlıklı kılmaya dönük konferanslar bu ifade ettiğim; vaazlar bunun 
içerisinde yok. Hutbeler konusuna gelince, hutbelerde de geçmiş yıllara oranla 2000'li yıllarda bir 
artış söz konusu. Bizim Diyanet Aylık Dergi ve Diyanet Avrupa ve Diyanet çocuk dergilerinin muh
tevalarında da son dönemlerde bir değişiklik söz konusu. Aile içi iletişim çocuk ve gençlerimizi 
zararlı alışkanlıklardan korumaya dönük konulara ağırlık verdik. 2004 yılında sadece aile içi prob
lemleri ele alan aile okulu diye bir dergimiz çıktı. Yine şubat ayı içerisinde 2005 yılı içerisinde Şid
detin Karmaşık Dünyası. Bu dergilerimiz Başkanlığımızın internet sitesinde de yer almakta. Yine 
Başkanlığımız bu töre cinayetleri özellikle intiharlann artmasından dolayı Başkanlığımız küçük bir 
kitapçık yayımladı, Cana Kıymak, Kan Davası ve İntihar adlı Şükrü Özbuğday'm yazdığı bir kitap. 
Bu kitabı biz bütün sempozyum ve fuarlarda dağıtıyoruz ücretsiz olarak. 

En önemli hizmetlerden bir tanesi, Başkanlığımızın kurmuş olduğu Aile ve Evlilik Törenleri 
projesidir. Başkanlığımız bu projeyi 2002 yılından beri yürütmekte ve projeyi pilot olarak uy
gulamaya soktu, İzmir, İstanbul, Adana, Ankara ve Elazığ illerinde proje pilot olarak uygulamaya 
konuldu. Bu projeyi biz üniversiteyle işbirliğiyle hazırladık. Gazi Üniversitesinin rehberlik ve 
danışmanlık bölümüyle beraber hazırladık. Buradaki vaize, din hizmetleri ve uzman bayan ve erkek 
görevlilerimizden seçtiğimiz elemanlarımıza üç hafta kurs verdik; bu kursun tamamı aile içi 
iletişimi ele alıyordu, şiddeti ele alıyordu. İçeriğine baktığımız zaman bütün ülkemizin aileyle ilgili 
yaşadığı problemler orada var. Yaklaşık bir buçuk haftasını dinimizin aileye bakışı, bir buçuk haf
tasını da diğer üniversiteden gelen hocalarımız tarafından konu verildi. Çok güzel bir hizmet oldu, 
çok güzel bir seminer olduğu kanaatindeyim. 2007 yılında bu proje bütün ülkeye yaygınlaştırılacak. 
Biz bu pilot uygulamaların verilerini toplamaya başladık. 

Kısaca, özet olarak, aile ve evlilik törenleri projemiz var. Başkanlığımız, kadın kuruluşlarıyla, 
sivil toplum kuruluşlarıyla, zaman zaman toplantı yapmakta, onlardan kadına yönelik şiddetle ilgili 
raporlar almakta ve bu sene sonu içerisinde Uluslararası Af Örgütü ile imamlanmızı eğitecek bir 
çalışma, proje planlıyoruz. İnşallah, bu sene sonuna kadar da bitirmeyi düşünüyoruz ve kadına 
yönelik şiddetle ilgili olarak da aile ve evlilik törenleri projesini de ülke geneline yaygınlaştırmayı 
düşünüyoruz. Bu proje yaygınlaşırsa, bir nebze de olsun bu soruna, teşkilat olarak katkıda 
bulunacağımızı düşünüyoruz..." 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 
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3- 28.10.2005 tarihli -Malatya SHÇEK'de meydana gelen çocuklara yönelik şiddete iliş
kin olağanüstü toplantı; 

İsmail Barış (SHÇEK Genel Müdürü) 
i 

"..Malatya'da bizim 6 kuruluşumuz var. Bunlardan 0-6 yaş grubu...Ayın 24'ünde Star TV'nin 
Deşifre Programının fragmanları yayımlanmaya başlandı. O fragmanlarda yeri belirtilmeden, Sos
yal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumunun bir yuvasında çocuklara şiddet uygulandığını ve bir
takım görüntülerin ortaya konulduğunu ben izler izlemez arkadaşlara ulaştım, Malatya'ya ulaştım; 
şifai bilgilere istinaden kuruluş müdürünü ve oradaki görevli arkadaşları açığa alması için Sayın 
Valiye bir yazı yazdım. Ayın 25'inde yani ertesi gün de ben kendim gece oraya gittim ayın 25'inde 
ve de il müdürü arkadaşı da açığa aldım; yani, tabiî vali beye yazı yazarak aldım. Dolayısıyla, il 
müdürünü, kuruluş müdürünü, 4 elemanımızı açığa almış oldum. Ayrıca da hemen cumhuriyet sav
cılığına bu konunun incelenmesi suçlu bulmaları halinde de cezalandırılması adına suç duyurusun
da bulunduk ve işlemler başladı. Bu işlemlerin sonucunda, mahkeme tarafından önce iki tane hiz
met alımından eleman, daha sonra da biri kurum elemanı, yani, devlet memuru olan 2 hizmet alım 
elemanı, toplam 5 kişi tutuklandı ve şu anda mahkeme devam ediyor. Hemen, çok acil olarak bir ar
kadaşı 24'ü akşamında; yani, yayımlanmadan önce, muhakkik olarak orada tayin ettik; ertesi gün
de bir müfettişi orada görevlendirdim; şimdi onlar çalışıyorlar. Hem adlî açıdan hem de idarî açıdan 
soruşturma devam ediyor. 

Kurumun hizmet yapılanması köhneleşmiş, kurumun, dünyanın hatta üçüncü dünya ülkelerinin 
dâhi terk etmiş olduğu kurum bakımı mantığına devam etmesinden kaynaklanan bir alt yapısı da var. 

...Çocuk eğer ailesi tarafından şiddete, istismara ve tacize muhatap bir çocuk durumundaysa, 
aile istese bile biz bu çocuğu onlara vermiyoruz. Eğer, koruyucu aile bulabiliyorsak, koruyucu 
aileye, koruyucu aile bulamıyorsak,...sevgi evlerine ve çocuk evi adını vermiş olduğumuz 
SHÇEK'e bugüne kadar bağışlanmış lojman olarak kullanılan yerlerde o çocuklarımızı barın
dırıyoruz. 

.. .Bu yapı devam ettiği sürece bize 17 bin personel gerekiyor. Şu anda 9 bin personelimiz var, 
toplam 17 bin personele ihtiyacımız var. 

Kadın sığınma evleri, huzurevleri, aile çocuk merkezleri, toplum merkezleri, çocuk yuvaları, 
çocuk yetiştirme yurtları, rehabilitasyon merkezleri, gençler ve yaşlılar için on dalda hizmet etmeye 
çalışıyoruz. 

SHÇEK kurum ve kuruluşlarında kalan çocuklardan 478 -belki rakamı tam söy-
leyemeyebilirim, ama o civarda- taciz ve tecavüz davası var ve bizim avukatlarımız bunları takip 
ediyor. Ben de teyit ediyorum, doğru. Kurumun avukatları bu davaları takip ediyor; ama, bu olay
larda kurum içerisinde cinsel taciz hadisesine muhatap olanlar değil tamamen. Bunlar, annesinin 
babasının yanındayken evinden kaçan veya çeşitli sebeplerden dolayı ailesinin yanındayken, bizim 
kurumla hiçbir bağlantısı yokken cinsel tacize veya tecavüze uğramış, mahkeme kararıyla veya 
polis marifetiyle veya savcılık marifetiyle bizim kuruma getirilmiş olan çocuklarla ilgili de kanun 
gereği, çocuk haklan sözleşmesi gereği biz müdahil oluyoruz. " 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

4- 08.11.2005 tarihli toplantı, 

Prof. Dr. Ayşe Akın (H.Ü. Kadın Sorunları Araş. ve Uygulama Mer. Md.) 

"...Şiddetin tipik tanımı var. Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı tanım, artık, bu komisyon o 
tanımı da ülkemizde spesifik hale getirecek ki biz gerek sağlıkta gerek şiddet uygulamada hep fızik-
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sel aklımıza gelir. Oysa, buradaki Dünya Sağlık Örgütünün tanımında olduğu gibi, sadece yaralan
ma ya da ölüm değil, şiddetin psikolojik boyutu, sosyal boyutu her haliyle, yani, şiddet tanımını dar 
almamız lâzım diye düşünüyorum. Şiddet şekillerine baktığımız zaman da işte kendine dönük şid
det, kendini öldürme, yaralanma, kişiler arası şiddet, organize şiddet ve medya şiddetinden bah
sediyoruz ki, medyada belki altında yatan nedenleri incelerken ona da özel bir dikkat vermemiz 
gerekir diye düşünüyoruz ve fiziksel, cinsel ve psikolojik ve yoksun bırakma ya da ihmal de şiddet 
olarak algılıyoruz. Kadına yönelik şiddet genel şiddetin bir parçası. Ancak, burada önemli olan cin
siyete dayalı altta yatan faktör cinsiyet olayı ile eş anlam kazanıyor. O açıdan bir özelliği var. 

Peki, niçin bir erkek eşine şiddet uygular diye faktörlere baktığımız zaman genç yaş grubu daha 
fazla, aşırı alkol tüketimi, depresyon, kişilik bozuklukları çeşitli düzeylerde, düşük entelektüel 
gelişim, diplomalı olması önem taşımıyor, düşük gelir düzeyi, ekonomik sorunlar ve çocukken şid
det görme. Onun için, komisyonunuzun çocukları da özel olarak ele alışı son derece önemli. Belki 
de daha başlangıçta çocuklarımız şiddet yaşamazlarsa, görmezlerse birkaç jenerasyon sonra ül
kemizdeki şiddet olayı çözümlenebilir. Yani, sonuç değil başıyla uğraşsak çok daha kesin sonuç 
alırız yaklaşımında olmamız lâzım. 

Tabiî ki, toplumsal faktörler var. Kültürel faktörler var. Geleneksel, toplumsal cinsiyet rolleri, 
şiddeti destekleyen toplumsal değerler ve nihayet toplumsal cinsiyet. Hepimizin bir cinsiyeti var, 
biyolojik cinsiyeti var; kadın ve erkek. Ancak, toplumsal cinsiyet dediğiniz zaman bazen bunu 
Türkçe'yle çok bağdaştıramayanlar oluyor. Belki, öbür İngilizce ismiyle genderel, buna daha uygun 
bir isim bulabilir komisyon, bilemiyorum. Toplumun bireye biyolojik cinsiyeti değil ondan bek
lediği roller nedeniyle biçtiği rol. 

Dünyaya bakıyoruz. Yani, Türkiye olayı değil, ama Türkiye de onlardan biri. 1,3 milyar yok
sul insanın yüzde 70'i kadın. Bütün şurada size gerçekten belirtmek istediğim rakamlar bir tesadüf 
olamaz. Bunun altında yatan nedeni var. 900 milyon okuryazar olmayanı da oran 1 'e karşı 2; yani, 
1 erkek 2 kadın. Üçte 2'si kadın. Kız çocuklarında zorunlu eğitim sonrası okullaşma bazı ülkelerde 
yüzde 3,5'a kadar düşüyor. Aynı tür işte çalışan kadına erkeğe göre yüzde 30-40 daha az ücret 
ödeniyor. Yine, yönetici konumunda kadının olması biraz daha ender rastlanıyor. Dünyanın bazı 
yörelerinde gebelik bebek kız olduğu için sonlandırılıyor. Yani, daha doğmadan cinsiyeti nedeniy
le şiddet uygulanması, ölüme kadar giden şiddet. Yeni doğan bir kız çocuğunun öldürüldüğünü 
duyuyoruz. Kızlara zorla kadın sünneti uygulanıyor Afrika ülkelerinde. Genç bir kadının cinsellik 
konusunda eğitim alma hakkı engelleniyor. Namus cinayetleri -ki , komisyonun çok yakından il
gilendiği konu- tamamen toplumsal cinsiyet nedeniyle. Genç bir kadın tecavüz sonucu oluşan 
gebeliği ailesinin inanışları nedeniyle sürdürmek zorunda kalıyor. Toplumsal cinsiyet kavramına 
ben biraz değineceğim demiştim. Kadının ve erkeğin bütün yaşam siklusunun her döneminde kar
şısına çıkan negatif etkileyici olabilen bir faktör. Şöyle bir bakacak olursak, çocukluk döneminde 
ve yine şurada hepsini saymayacağım, ancak bunlann hepsi sizin komisyonunuzun incelediği şid
det kapsamı içine giriyor. Yani, cinsiyet seçimi daha doğmadan, istenmeyen gebelikler, isteyerek 
düşükler, genital mütilasyon (kadın sünneti) beslenme bozukluğu çocuğun ihmaliyle, enfeksiyonlar, 
ihmal, istismar ve 2 - 5 yaşında toplumsal cinsiyet nedeniyle kız çocuklarının ölme oranı, Türkiye 
dahil gelişmekte olan ülkelerde daha yüksek, bu da bir tesadüf değil. 

Çocuğa yönelik şiddetle ilgili bir iki kelime söylemek istiyorum....çocuğa ait faktörlerde yaş, 
cinsiyet, prematüre, yeni doğanlar, zihinsel ya da fiziksel özürlü çocuklar, hasta çocuklar risk altın
da. Aileyle ilgili faktörlerin göz önüne alınması lâzım; mesela genç, bekar, yoksul, işsiz, eğitimsiz 
ebeveyn, kalabalık aile, sık sık yer değiştiren ya da bireyleri değişen aile önemli. Aileyle ilgili fak
törlerin yine çocuğa ait, çocuğa karşı şiddet incelenirken göz önüne alınması lâzım. 
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...çocuk istismarının sağlık sonuçları, yaralanmalar, kafa travmaları, ezikler, yanıklar, ölüm, 
çok yakında yaşanan, cinsel sağlık sorunları, psikolojik ve davranışsal bozukluklar, alkol ve madde 
kullanımı, okul başarısızlığı, depresyon, anksiyete, yani şiddet deyince komisyon, ben öyle al
gılıyorum ki, sadece ölüm değil, her aşamasını kapsamlı olarak dile getirecektir. 

Yine bin yıl kalkınma hedefleri bildirgesi var ve biz de ona imza atmış bir ülke olarak 3 üncü 
maddeyi sizin dikkatinize sunmak istiyorum. Toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik ederek kadının 
durumunun güçlendirilmesi. Sanıyorum bu yeni bin yıl kalkınma hedeflerinde bunu sağlayabilsek, 
komisyonun uğraştığı sorun büyük ölçüde çözümlenecektir. 

Biz, 1979 CEDAVV sözleşmesine imza koymuşuz 1985'te. Pekin ve Kahire Konferanslarını 
yine imzalayan ülkeyiz. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü çok isabetli kurulmuş, giderek güçlen
dirilmesinden de hepimiz çok mutluyuz. 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun çok yerin
de. Yeni Medeni Kanunumuzun getirdiği iyi yönler var. Yeni TCK'nın getirdikleri var. Ben üniver
sitenin bir merkezinden geldiğim için onu da olumlu bir olay olarak koydum. 14 tane ülkemizde 
üniversitenin kadının sorunlarını araştırma ve uygulama merkezi var. Benim HÜGSAM diye kısa 
ismini söylediğimiz merkezimiz onlardan bir tanesi..." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Hünkar Keleş (Jandarma Genel Komutanlığı) 

"Jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen olayların incelenmesi, bu olaylardan kadın 
ve çocuklara yönelik olan ve şiddet içeren olaylarla ilgili bazı ulaşabileceğimiz sonuçların elde edil
mesi, tabiî ki, kayıtlara giren başka bir deyişle, adliyeye veya jandarmaya kolluğa intikal eden olay
lara ilişkin verilerden yola çıkarak sağlanabilmektedir. 

Jandarma Genel Komutanlığı olarak şiddet içerdiği değerlendirilen, darp, kasten yaralama, aile 
fertlerine kötü muamele ve kasten öldürme (bunlann içerisinde teşebbüs de yer alacak şekilde 
değerlendirmeye tabiî tuttuk. Son beş yıllık verileri esas aldık. Başka bir deyişle 1 Ocak 2001 yılın
dan 31 Ekim, geçtiğimiz ekim ayının sonuna kadar ki olaylan ele aldık. Bu dönem içerisinde, 
151.880 bu kapsamda şiddet içerikli olay meydana gelmiş olup, bu olaylann % 34'ü kadın ve 
çocuklara yönelik olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam da 52.075 olaya tekabül ediyor. 

Bu olaylann nedenlerini incelediğimiz zaman, ortaya, öncelikle tartışma nedeni, bu tartışmayla 
kastedilen tabiî, önceden planlanmamış, programlanmamış, ani gelişen duruma tepki olarak ortaya 
çıkan olaylar veya işlenen suçlar akla gelmelidir. İkinci sırada aile ve geçimsizlik; geçmişe dayalı 
husumetler, arazi anlaşmazlığı, alacak verecek meselesi ve alkol tesiri gibi nedenler takip etmektedir. 

Ülkemizde, kadın ve çocuklara yönelik şiddet daha çok aile ve akraba çevresindeki kişiler 
tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu durumun toplumumuzda aile ve akraba ilişkilerine verilen 
önem ile ülkemizdeki sosyokültürel yapıdan kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Kadın ve çocuğa 
yönelik şiddet olaylan ile ilgili yeterli bilimsel araştırmanın bulunmadığı ülkemizde, kadınlara 
yönelik şiddet ile ilgili ilk çalışma 1994 yılında Prof. Dr. Tülin İÇLİ tarafından yapılmıştır. O çalış
madan da istifade ettik..."şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Prof. Dr. Tülin İçli (Polis Akademisi Dekanı) 

"...Ankara, İstanbul, İzmir'den 1070 kadın ve 351 de hükümlü kadınla yaptığım araştırmanın 
bulgularından söz edeyim. Niye kadın suçlularla şiddeti birleştirdim diye sorabilirsiniz. Daha önce 
yaptığım araştırmalardan gördüm. Suç işleyen kadınlann önemli bir kısmı şiddet suçunu işlemeden, 
suça iştirak etmeden önce şiddete maruz kalmışlar. Acaba, aralarında bir ilişki var mı diye araştır
dım. Bu nedenle, 351 kadın hükümlü ve 1070 kadın, üç farklı sosyoekonomik statüden kadını in
celedim. Burada şiddet kavramını tabiî kaba kuvvet şeklinde soru kâğıtlarında sorduk kadınların an-
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layabileceği şekilde. Devlet İstatistik Enstitüsünde alt, orta, üst sosyoekonomik seviyede mahal
leleri belirledik, haneleri, kadınları oradan seçtik. Şiddet deyince de fiziksel şiddeti kastettik. Üç 
farklı sosyoekonomik seviyede de şiddete uğradıklarını saptadık. Yüzde 20'lerde şiddet Türkiye 
çapında. Bunu farklı çalışmalarda, tabiî, araştırmanın ne derece doğru planlanmış olduğuyla da il
gili bu. Şiddetin çok daha yüksek olduğunu gösteren araştırmalar da var, yüzde 35 gibi. O çok daha 
ürkütücü. Fakat, şiddet, ihbar edilmeyen, genellikle saklanan bir davranış biçimi olduğu için kadın
ların da bunu açıklaması ve ifade etmesinde bazı eksiklikler olduğunu peşinen kabul ettik. Herkes 
şiddete uğradığını açıklamak istemedi. Daha çok sanki -böyle bir önyargı vardı- şiddetin alt sos
yoekonomik düzeyde daha yaygın olduğu şeklinde bir izlenimle işe başladık. Ama her üç düzeyde 
de kadınların daha çok eşlerinin şiddetine maruz kaldıklarını gördük. 

.. .yapılan çalışmalar göstermiş ki, kadınlar şiddet nedeniyle bir defa karakollara başvurmak is
temiyorlar. Çünkü, polislerin bir kısmı kendilerini küçümsüyor, alay ediyorlar. Erkek polisle 
muhatap olmayı hiç istemiyor bunlar. İşte sen ne yaptın da kocan seni dövdü. Gecenin bu saatinde 
gezmeseydin senin başına bu tecavüz gelmezdi, ya da bunu yapmasaydın bu adam seni dövmezdi 
gibi birtakım cevaplar ya da yorumlar getiriliyorsa, kadınlar bunlardan rahatsız. Burada polisin yap
ması gerekenler, diğer ülkelerde özel eğitiliyorlar polisler, yani kadına karşı şiddetten sorumlu olan 
polislerin eğitimleri farklı. Bir kere bunu ciddiye alması, çözüm bulmaya çalışması, önemsemesi, 
kadına bunun yapılmaması gereken bir davranış olduğunu bildirmesinden başlayıp özel 
önerilerimiz var..." 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Av. Türkay Asma ( Çocuk İstismarı ve İhmali Önleme Der. Yön. Kur. Üyesi) 

"...Biz, 1987 yılında, Türkiye'de ilk kez uluslararası bir sivil toplum örgütü olan çocuk ihmali 
ve istismarını önleme demeğini kurarak bu işe başladık. Başladık; ama, biz başladığımızda çok 
pembe tablolarla başladık. Alo Çocuk Merkezini kurduk; arkasından, Alo Çocuk Merkezini yine bu 
proje doğrultusunda Çocuk Esirgeme Kurumuna devretmemiz gerekiyordu. Ama, devrettikten son
ra da boş durmadık. Çünkü, sorun çok büyüktü ve çok çaplıydı. Baro da bu sefer Çocuk Hakları 
Merkezi kurduk ve aynı işlevi orada aşağı yukarı 2000 yılından bu yıla kadar yürütüyoruz. Alo 
Çocuk Merkezi profesyonel bir çalışmayla başladı. Yani, bir sosyal hizmet uzmanı, bir koordinatör, 
çocuk doktoru, hukukçu, polis gibi bir oluşumdan oluştu. Biz, önce, tanıtımımızı sınıf öğretmelere, 
rehber öğretmenlere yaptık, onlara gittik, ihmal ve istismar nedir? İhmal ve istismara uğramış çocuk 
nasıl belli olur? Siz bunları tespit edip, bize nasıl bildirebilirsiniz gibi bir yöntem izledik ve büyük 
bir bölüm rehber öğretmenlerden geldi bize. İstismara uğrayan çocuklar. Bunlar, sadece alt sosyo 
ekonomik yapıdaki ailelerden değildi, üst sosyo ekonomik yapıdaki ailelerden de geliyordu. Tür
kiye'nin her tarafından bunun çok yoğun olduğunu fark ettik. Şimdi, rakamlar verildi, istatistikler 
verildi. Sanılıyor ki, Güneydoğuda az; hayır; çünkü, hak arama bilinci ve hak arama merkezleri 
oralarda az. Büyük şehirlerde barolar var, baroların çocuk hakları merkezleri var. Sivil toplum ör
gütleri var. Üniversiteler çok yaygın ve bunlar, uyarmaya çalışıyor halkı. Bu tür şeyleri aktarın bize, 
biz sizin elinizden tutarız diyorlar; ama, Güneydoğuda ve Anadolu'nun içlerine yayıldıkça böyle bir 
hak aramada "sana elimi uzatıyorum denilen" mekanizmalar yok. Ama, cinsel istismarda beni 
koruyacak mekanizma yok diyor; kadın da diyor ve o istisman en çok da kadın görüyor. Yani, ev
deki anne, çocuğunun babası, kardeşi, ya da kayınpederi gibi bir yakını tarafından cinsel istismara 
uğradığını fark ediyor. Aileyi Koruma Yasasında var; ama, çocuğun velayetini alma görevini de aile 
mahkemesi hâkimine vermiş. Hâkimler de çaresiz; kime, nereye teslim edecek çocuğu? Yani, 
geliyor, biz koruma için başvuruyoruz; biz bile Çocuk Esirgeme Kurumuna göndermek is-
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temiyoruz; çünkü, tüm kuramlarda, cezaevleri yatılı bölge okulları ve devletin diğer kuramlarında 
da bu kez de çocukların birbirlerine, büyüklerin de var, ama, çocukların da birbirlerine karşı cinsel 
istismarı var. Şimdi, biz, tecavüze uğramış bir çocuğu korumak zorundayız. Hele o çocuğun 
tecavüze uğramış olduğu o koramda duyulursa -ki, duyulmaması da çok zor; yani, sistemimiz öyle 
gizliliğe falan da çok önem vermiyor- hiç koruyamayacağımızı düşünüyoruz. 

Çocukları koruyabileceğimiz bir kabul merkezimiz yok. Bunu o kadar çok istedik ki, biz yıl
lardır, bunu bakanlıklardan, ilgili bakanlara geldik anlattık. Şiddete uğrayan bir çocuğu hiç olmaz
sa, yerleştirebileceğimiz bir olanak buluncaya kadar koruyabileceğimiz bir kabul merkezimiz yok; 
kadın için de bu söz konusu. Bir ekip olmalı, yani, çocuk ya da kadın şiddete uğradığı zaman baş
vurabileceği bir telefon numarası ve o telefonda, o kadına, o çocuğa ulaşabilecek bir sosyal hizmet 
uzmanı ve o merkezde de bekleyen, adlî tıp uzmanı, avukat, ve psikologdan oluşan bir ekip olmalı. 
Gerçekten, şiddetten çocuklarımızı anndırmazsak, geleceğimiz hiç iç açıcı değil. 

... Avrupa'da.. .şiddet tabiî ki var; ama, hemen bir altyapı oluşmuş durumda. Diyelim ki, dayak 
yedi ya da cinsel istismar ihbarı geldi. Bir kere o çocuk alınıyor, kendi ailesi de dahil hiç kimsenin 
bilmediği bir konukevine götürülüyor. Ondan önce, savcı orada hazır, uzman orada hazır; hatta, 
nöbetçi mahkemenin hâkimi de bir aynalı şeyin arkasında kulaklıkla hissettirmeden kendisinin 
orada olduğunu savcı, uzman kanalıyla çocuğa sorular sordurtabiliyor ve onları alıyor. Onlar kayda 
alıyor ve bütün sorgulama orada bitiyor. Bir de çocuğun bu konuda her söylediği doğru kabul 
ediliyor. Gerçekten, cinsel istismar konusunda yalan söyleyen çocuk oranı yok denilecek kadar az. 
Zaten bir uzman, ucu açık sorularla onun doğru mu yalan mı söylediğini de çok rahat fark 
edebilir..." 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

5- 15.11.2005 tarihli toplantı 

Prof. Dr. Yakın E r t ü r k (ODTÜ Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi) 

Namus cinayetleri, uluslararası hukuk açısından yargısız infaz olarak kabul edilir. Bu bağlam
da, sadece hedef aldığı kadına karşı bir eylem olmayıp, aynı zamanda hukuka ve devlete karşı da 
işlenmiş bir suçtur. Ancak, namus cinayetleri adı altında gördüğümüz, gözlemlediğimiz farklı ül
kelerdeki olaylara baktığımız zaman her ne kadar bu bir devlet, özellikle hukuk devletine karşı bir 
suç ise de genelde devletin yasal düzenlemeleriyle gerekse yargı süreciyle bu tür suçlara bir ay
rıcalık tanıdığını ve böylece de taraf olduğunu görüyoruz. 

Kadına yönelik şiddet konusu olsun, genel olarak veya özel olarak namus cinayetleri, genelde 
biz hem uluslararası düzeyde hem de toplum bilimciler olarak bunu kadın erkek eşitsizliği çer
çevesinde algılıyoruz. Bu yapının korunmasında şiddet önemli bir araç haline gelmiştir. Ama, ataer
kil yapı her toplumun özgül koşullanna göre, tarihine göre, siyasî kültürüne göre, gelişmişlik 
düzeyine göre ve başka pek çok faktöre göre farklı biçimler almaktadır ve bugün dünyaya şöyle bir 
baktığımız zaman hiç de ataerkil diye görülmeyen toplumlar sıralanabilir. Ama, esasında, bunlar her 
ne kadar geleneksel ataerkil yapı kimliklerinden armmışlarsa da görünürde, kuramlarına ve çeşitli 
düzeydeki toplumsal yaşamın sürmesi araçlarına baktığımız zaman ataerkil ilişkilerin hâlâ dünyada 
kendini devam ettirdiğini görüyoruz. Tabiî, bizim gibi toplumlarda, bu, hayatın her alanında açık 
seçik bir şekilde kendisini gösteriyor. Toplumun genelinde cinsiyet tipleştirmeleri ve değer yargıları 
ve bunların medya tarafından sürekli yeniden üretilmesi, buna karşılık piyasanın kadın bedenini 
metalaştırması, aşiret, hemşerilik gibi cemaat esaslarına dayalı ilişkilerin egemenliğini devam ettir
mesi ve bu ilişkilerin resmî düzeyde, yani, devlet söyleminde, devlet ilişkilerinde kabul görmesi şid
detle mücadelede ve kadın erkek eşitliğinin sağlanmasında en temel engeldir diye düşünüyorum. 
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Tabiî, kadın hareketi sayesinde uluslararası hukuktaki bu kördüğüm 1990'lı yıllara gelindiği 
zaman çözüldü ve bildiğimiz gibi, SEDAV komitesi 1992 yılında 19 numaralı tavsiye kararını aldı 
ve bu kararla şiddetin bir ayrımcılık türü olduğunu tanımladı. Dolayısıyla, hangi şiddet türünden 
bahsedersek bahsedelim, kadına yönelik şiddet bugün, artık, SEDAV'ın kapsamında da bir cinsiyet 
ayrımcılığından kaynaklanan, kadın erkek eşitsizliği temelinden kaynaklanan bir suç türüdür. Bir 
sene sonra 1993 yılında da kadına yönelik şiddetin bertaraf edilmesi deklarasyonu kabul edildi. Her 
ne kadar deklarasyon bağlayıcı bir belge değilse de yine de uluslararası cemaatin bir mutabakatını 
yansıtır ve bu belgeyle şiddetin türleri tanımlanmıştır. 

Devlet, uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmekle sorumludur. Dolayısıyla, bu yönde, 
hem yasal hem de kurumsal diğer düzenlemeleri bir an evvel hayata geçirmekle yükümlüdür, 
dolayısıyla, devletin burada en ufak bir tavizi söz konusu olamaz. 

Kullandığımız sözcükler bile, bir yerde, çok yanlış şeyleri pekiştirebiliyor ve Türkiye'de bu 
yönde diyaloglar, her gün, gazetelerde oluşuyor sanıyorum. Burada büyük hassasiyet göstermemiz 
gerekiyor. Bir hâkimin, bir suça eğiliş biçimi, bir gazetecinin, enseste uğramış bir kadına nasıl bir 
mantıkla, sen kalkıp da en mahrem konunu nasıl anlatabiliyorsun söylemleri, bunlar, hep ayrım
cılığı ve kullanılan şiddeti meşrulaştırıcı söylemlerdir. Bu konuda çok büyük hassasiyet göster
memiz gerekiyor. İşte, o toplum düzeyindeki dönüşümleri sağlayabilmemiz için ve orada, bir de 
tabiî, farklı yönde işbirlikleri kurmak gerekiyor. 

Son olarak da birey düzeyinde müdahaleler gerekiyor. Birey derken de orada iki tür strateji 
önemli, bir kadının güçlendirilmesi, eğer, bu tür sorunlar, cinsiyet ayrımcılığından ve cinsiyet eşit
sizliğinden kaynaklanıyorsa, kadının güçlendirilmesi gerekiyor ve bu yönde, zaten, Türkiye'de bazı 
ileri adımlar atıldı ve birtakım şeyler yapılıyor. İkincisi de korunması gerekiyor; yani, şiddete maruz 
kalmış veya şiddete tehlikesi altında olan kadının, muhakkak ve muhakkak korunması 
gerekiyor..."şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Meltem Ağduk (Birleşmiş Milletler Nüfus Fonunda Program Koordinatörü) 

"...Birleşmiş Milletler Nüfus fonu, bundan kısa bir süre önce, aslında iki sene kadar önce her 
sene uyguladığı bir programı uyguladı. Türkiye'de namus, töre cinayetleri.. .ve bir sene boyunca bu 
konuda çalışmaya karar verdik ve aslında çok küçük, araştırma bile diyemeyeceğimiz bir medya 
arama, medyada neler nasıl yer almış töre namus cinayetleri üstüne bir çalışma yaptık ve bu çalış
ma sonucunu da aslında kamuoyuyla pay lastik... en fazla tiraja sahip olan beş gazeteyi aldık ve beş 
yıl boyunca töre namus cinayetleri haberlerinin hepsini parmak hesabıyla saydık aslında bütün 
gazeteleri inceleyerek ve beş sene içinde önümüze çıktı ki, sadece medyaya yansıyan 62 töre namus 
cinayeti haber olarak ortaya konulmuştu. Bu aşağı yukarı ayda 1 cinayete denk düşüyordu. Hangi 
illerde işlendiğini de haberlerden bulduk ve ortaya göç alan bölgelerin, özellikle Güneydoğu 
Anadolu, Doğu Anadolu ve göç alan illerde çok fazla olduğunu gördük. 2004 yılında o zaman Gül-
dal Akşit Devlet Bakanıydı, kadın, aile ve sosyal işlerden sorumlu Devlet Bakanlığındaydı. Onun
la birlikte kadına yönelik şiddete, kadına karşı şiddete son kampanyasını başlattık ki, o kampanya 
halen daha sürüyor çeşitli aktivitelerle. Bu kampanya, tamamıyla bir farkmdalık yaratma kampan
yası. Bu kampanya çerçevesinde çeşitli aktiviteler yapıyoruz. Bir sonuncu aktivitemiz de aslında 
geçen hafta sonu İstanbul'da yaptığımız uluslararası aile içi şiddete son sempozyumuydu. 

Bütün bu yaptığımız çalışmalardan aslında ortaya çıkan şudur; Ciddi bir eylem planının yapıl
ması ve bu eylem planı yapılırken özellikle devletin, sivil toplum kuruluşlarının çok yakından çalış
ması gerekliliği ortaya çıktı. Çünkü, bizim sıfır tolerans göstermemiz gerekiyor şiddete, çünkü, şid
det aslında bizim çalışma alanımızdan bakıldığı zaman bir taraftan üreme sağlığı, kamu sağlığı 
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alanında çalışıyoruz, kamu sağlığı konusunda çok ciddi bir sorun olarak ortaya konuyor ve şiddet 
... kadınları ikincilleştiren toplum yapısını yeniden üreten bir araç. Bu aracın tamamıyla yok edil
mesi gerekiyor ve açıkçası sempozyumun sonunda ortaya çıkan şuydu; 2010 yılına kadar sıfır 
toleransla şiddeti tamamıyla yok etmek konusunda bir karar alındı. 

...namus kavramının bizim için ne anlam ifade ettiği, yani, Türkiye'de yaşayan insanlar için 
ne anlam ifade ettiğini ortaya koyan bir araştırma yapalım istedik ve bunun için de Birleşmiş Mil
letler Kalkınma Programıyla birlikte yola çıktık ve Nüfus Bilim Demeğine başvurduk. Bu konuda 
çalışan, sosyal alanda interdisipliner çalışan bir demektir Nüfus Bilim Demeği ve "Türkiye'deki 
namus cinayetlerinin dinamikleri" başlıklı bir araştırma yapılması konusunda hemfikir olduk. Bu 
araştırma çok kısa bir süre önce bitti. Daha henüz kamuoyuyla paylaşmadık... " 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Doç. Dr. Filiz Kardam (Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi) 

". . . Nüfus Bilim Demeği adına çalışmadan söz ederek; 

Bu çalışmayı biz İstanbul, Şanlıurfa, Batman ve Adana'da yaptık. Bu bir izlenim elde etme 
araştırmasıydı, Onun için biz niceliksel yöntemin öngördüğü bir örneklemle değil, tamamen amaca 
uygun dediğimiz bir örneklemle çalıştık; 

.. biraz antropolojik, biraz gözleme çok dayalı bir çalışma yaparak, sonuçta 195 görüşmeyle bu 
işi bitirdik... 

Namus cinayetleri nasıl algılanıyor, o konuda neler denildiğini söyleyeyim. Biz, açık açık, siz 
töre cinayeti diye bir şey duydunuz mu, bu nasıl bir şeydir, namus cinayeti ile bunun arasında bir 
fark var mıdır sizce gibi çok çeşitli sorularla yaklaştık görüştüğümüz kişilere. Burada bizim al
gılamamız, genelde, özellikle de İstanbul'da töre ile namus cinayetleri arasına bir fark konulduğu 
yönündeydi bu fark, Özellikle bir algılanış biçimi ve daha çok İstanbul'da çıkan algılanış biçimi, 
"vallahi, töre cinayetleri bizim çok yakınımızda, çevremizde değil, çok uzak yerlerde, bana uzak 
yerde, bir başka topluluğun, daha çok doğuda, güneydoğuda olan şeylerdir." Bana ilginç gelen, yal
nızca İstanbul'da doğma büyüme dediğimiz görüştüğümüz kişiler değil, İstanbul'a göç etmiş kişiler 
arasında da bu vardı. Onlar "güneydoğuda, doğuda olur, mesela bizim Karadeniz'de olmaz." Peki, 
sizin Karadeniz'de ne olur; "bizde namus için adam hemen öldürülür. Ama bu töre değildir." 

Benim ilgimi çekmiş olan bir de namus cinayetleri deyince şöyle bir yaklaşımımız oluyor; 
namus cinayetlerini engelleyelim, namus cinayeti olmasın artık. Ben burada baktığım vakalardan 
gördüm ki, namus cinayetleri olmayıp da yine namusa aykırı bir davranış diye adîandırıldığı için iş
te belli bir şekilde ailenin, topluluğun gündemine gelen, ondan sonra da bir şekilde barış sağlanarak 
bitirilmiş olaylarda kadının olağanüstü bir baskı altına girdiğini, bazen erkeğin ve ailenin de, bunu 
da yadsımayalım, ama daha çok kadınları baskı altına girdiği ve mal gibi takas edildiğini, kendisi 
takas edilmezse kendisi bir şekilde evlendirilse o kişiyle bu sefer o kişinin ailesinden başka kadın
ların, kızın ailesine verildiği gibi çok sayıda olay aktarıldı. 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Yeşim Oruç Kaya (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Yoksullukla Mücadele ve 
Demokratik Yönetişim Program Sorumlusu) 

". . .Şu andaki hükümet işkenceyle mücadelede bu alanda başanlı olmuştur ve belli bir yöntem 
izlenmiştir. Hakikaten, bu yöntemin, kadına karşı şiddet ve namus töre cinayetlerinin önlenmesi için 
harekete geçilmesi ve bunun somut yaptırım alanları vardır; tabiî ki yasama kurumu namusu kanun
la tanımlayamazsınız, böyle bir şey olamaz. Fakat, yasamanın yapabileceği şey; bir, sizler kanaat 
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önderisiniz, haliyle, zaten, komisyon, bu alanda çok kıymetli şeyler yapıyor. Fakat, yürütmeyi iz
leme sorumluluğu olduğu için yasamanın, özellikle valilik nezdinde, yani, Türkiye'nin 81 ilinde siz 
bu verileri topladınız, biz de gazetelerde sayenizde bunlann haberini alabiliyoruz. Bu aldığınız 
veriler üzerine, iller bazında ve önce üç aylık ardından bir yıllık sürelerde kadına karşı şiddetin iz
lenebilmesi için valiliklere talimat verilmesinin İçişleri Bakanlığı aracılığıyla, jandarma, emniyet ve 
de savcılık makamının valiliklere bunlan raporlaması ... bunlarda sadece töre cinayeti olarak 
tanımlanmışlar değil, Yakın Hoca değindi, ihtiras cinayetleri...İhtiras cinayetlerinin de sonuçlannı 
incelediğimiz zaman, çoğunluğunun kurbanı kadındır. Türkiye'de, zaten planlanmış adam öldürme 
oranları düşüktür; Türkiye'de bu çok fazla olan bir şey değildir. Cinayetlere baktığımız zaman, 
teamülden adam öldürme diye baktığımız zaman, aşağı yukarı yüzde 85'i zaten ev içinde, aile için
de oluyor. Ama, bunların kurbanlannın da çok büyük bir çoğunluğu kadın olduğu için, böyle 
valiliklerle yapılacak bir izleme çalışmasında tüm cinayet sonuçlarının incelenmesi, cinayetlerin ne 
kadarı yargıda sonuçlanmış, faili bulunmuş, cezalandmlmış, bu şekilde sistematik bir şekilde 
cinayet ve töre cinayetlerinin incelenmesi çok doğru olacaktır..." 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Prof. Dr. Gülten Seber (Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi) 

"...Şiddet., öğrenilebilinir, örnek alınabilinir, taklit edilebilinir, Şiddeti, biz, umumiyetle, kav
ram olarak fiziksel bir güçmüş gibi de görebiliyoruz çoğunlukla, halbuki, sizlerde biliyorsunuz ki, 
şiddet sözel şiddet, duygusal şiddet, fiziksel şiddet, cinsel şiddet olarak da pek çok şekilde karşımıza 
çıkmakta ve bu bağlamda, toplumun, her an her noktasında bunlan bizim yaşadığımız, bu bağlam
da, kadın erkek ayrımı yapmadan görebileceğimiz bir olgudur şiddetin bu tanımı karşısında; kadına, 
çocuğa yönelik şiddet konusunda yakın ve uzun vadede iki şeyi öneriyorum: Birincisi, eğitim, her 
şeyin altında eğitim; ama, nasıl bir eğitim? Bütün ekonomik açıdan gelişmiş ülkelere baktığımız 
zaman, 8+10 yılına kadar ortaokul ya da lise 2'ye kadarki eğitim devlet tarafından parasız, ücretsiz 
ve eşit, tüm olanaklarıyla, tüm çağdaş olanaklarıyla, ülkenin tüm bireylerine verilmelidir. Yine, bu 
eğitim dediğim konu için 0-6 yaşın çok önemli olduğunu ve bu bağlamda da ailenin eğitimine önem 
vermemiz gerekmektedir. 

Risk faktörleri bakımından çocuk aile ilişkisinde şiddet, hepsi, yani, bütün sorunlarımızda risk 
faktörü olarak, ikincisi, gelir durumunu düşünüyorum. Gelir durumu da ülkede şiddeti yaratmak 
için çok olağan bir durumdur. Çok daha alt şeyleri olur ama, bu iki başlığı çok önemsiyorum. Bir 
de, gelir durumunda mesela, kadına yönelik şiddete baktığımız zaman, kadının emeğinin hiç değeri 
yok. Yani, bu okumuş kadınlar da dayak yiyor diyorlar, ama, yoğunluğa bakacağız. 10 tane okumuş 
kadın dayak yiyorsa, 100 tane okumamış, kocasının eline bakan, kız çocukları mütemadiyen şiddete 
maruz kalmaktadır. 

Mesela, risk faktörleri, kısa vadede yapılacak çalışmalar arasında, parçalanmış ailelerden şid
det çıkabilir, terk edilmiş çocukların barındığı yerlerde şiddet ortaya çıkabilir, hapishaneler şiddeti, 
hastaneler şiddeti, yoksulluk şiddeti getirebilir. Bunlar da alt kademede, işte kısa vadede 
yapacağımız, hepimizin koşacağı, seferberlik yapacağımız durumlar olabilir. Bunlar şiddete hayır 
gibi, sizlerin yaptığı aktiviteler gibi. Yine bu konuda, mesela, orduyla, polisle, camilerde, çağdaş 
bilgilere dayalı, kadın erkeğin eşit olduğunu hocalarımız söylese, yani, bu ne demek; ben dinden 
onu bekliyorum. Okullarımız, okullanmızm velileri, veli toplantıları, muhtarlar vasıtasıyla da kısa 
vadede ulaşabiliriz. Sivil toplum örgütlerine maddî destek, onlan yüreklendirmek de herhalde 
önemli olacaktır diye düşünüyorum. Sonra mesela, ben tabii belki bu konulan yoğun biçimde hep 
düşündüğünüz zaman, töre ve namus cinayetleriyle sorunlarımızın bazılarını ortaya koymak 
durumunda kalmış olmamız çok acı bir şey mutlaka. Mesela, insan haklan beyannamesinin şartlan, 
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Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, kadınlara karşı ayırımcılık, Pekin 5, bir sürü referans alacağımız 
yerler varken, yani, töreden, namustan niye bahsetmek durumunda kalmışız dediğim de, yine ben 
en büyük başlıktaki büyük risk faktörü eğitime dönüyorum; yani, bilse haklarını insanlar süreç 
içerisinde herhalde daha farklı davranacaklar diyorum..." 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

İsmail Barış (SHÇEK Genel Müdürü) 

".. .Aile parçalanması ve ekonomik yoksunluk dolayısıyla yüzde 80,1 civarında çocuğumuz 
kuram bakımına geliyor. İhmal ve istismar dolayısıyla yüzde 15,9, bunun tam dokümanını yapma 
imkânını bulamadık, biraz karışık bir iş. İhmal ve istismardan kastımız şu, bir tanesi cinsel istismar, 
bir tanesi de ticarî istismar. Dolayısıyla, bazen ikisi birbirine giriyor, genel anlamda yüzde 15,9 
civarında, ama, bunun önemli bir bölümü ticarî istismar konusundan kaynaklanıyor. Bugüne kadar 
ortalama olarak alınmış, yüzde 0,7'si buluntu çocuk, yani, nesebi belli olmayan. Terör, zaman 
zaman artan ve eksilen, deprem ve tabiî afetler dolayısıyla da yüzde 3,3 civarında; bu, afetlerle 
orantılı, bazen artıyor, bazen eksiliyor tabiî. 

...genel anlamda yüzde 85 ile yüzde 95 arasında çocuklann anne babaları yakınları var. Bu 
zamansal olarak bazen yüzde 85'e düşüyor, bazen yüzde 95'e çıkıyor. Dolayısıyla, yüzde 5 ile yüz
de 15 arasında da kimsesi olmayan çocuk söz konusu olabiliyor. Şu anda kuruluşlarımızda yüzde 9 
civannda çocuğun kimsesi yok. 

Koruyucu aileyle ilgili yapılan kampanyalar nelerdir, neden gereken ilgiyi görmemiştir? 
Koruyucu aile konusunda 1993-1999 yıllarından iki kampanya düzenlenmiş, Cumhurbaşkan-
lanmızın eşleri ve başbakanlanmızın eşleri bu konuda ilgi göstermişler. Bunun dışında, birçok 
büyükşehir belediye başkanlanmız da bu kampanyalan oluşturmuşlar bizimle entegrasyonlu bir 
şekilde. Koruyucu ailelerin az olmasının sebepleri, bizim sosyal yapımızdan, eğitim düzeyimizden 
kaynaklanıyor. 

Şunu söyleyeyim; çürüyen bir sistem var şu anda karşımızda. O yüzden de sistemin geriye doğ
ru olan bölümünü savunmak durumunda hiç kalmıyorum ben, belki fark ediyorsunuz. Çürüyen sis
temin değiştirilme hedeflerinden bir tanesi de budur. 

0-12 yaş grubunda 25 tane kuruluşumuz, 67 tane o kuruluşlarımızda bakıcı annemiz, 97 tane 
çocuk eğiticimiz var. 7-12 yaş grubunda 57 tane kuruluşumuz var, 77 tane bakıcı annemiz var bu 
kuruluşlarımızda, 117 tane de çocuk eğiticisi sayımız var. 0-6 yaş grubu 13 tane, bakıcı anne sayısı 
30, çocuk eğiticisi sayısı 42 tane. Toplamda 95 tane kuruluşumuz var, 174 tane bakıcı annemiz var, 
256 tane de çocuk eğiticimiz var. 

...Taciz davalarına müdahil olunma sayısı 1.1.2000 ilâ 24.2.2005 tarihlerinde yani beş yıllık 
dönemde kurum personelinden korunma altına alınan çocuklara kuruluş bakımı esnasında tacizde 
bulunan kişilere karşı açılan 6 tane davamız var. Kuram altındayken kaçak, izinli ve bunun gibi 
nedenlerle kuruluş dışındaki çocuklara aile üyeleri, akrabalar ya da üçüncü kişilerce yapılan taciz
lerle alakalı, kuruma gelmeden veya kuramdan kaçak olduğu dönemlerde toplam 233 tane. Çocuk 
Hakları Sözleşmesi çerçevesinde aile içinde veya başka kişilerce bizim kurumumuzla ilgili olmasa 
bile kurumumuzun müdahil olduğu 239 tane dava var. Toplam 478 tane dava açılmıştır, biz Çocuk 
Hakları Sözleşmesi gereği müdahil oluyoruz. 

...2005 yılının başına kadar 8 tane Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı olarak 
çalışan kadın sığınma evimiz vardı. Bugünün tarihi itibariyle 14 tanedir bize bağlı olarak, bizim in
sanlarımızın çalışmış olduğu..." 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 
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6- 29.11.2005 tarihli toplantı 

Av. Sema Kendirci (Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı) 

"Türk Kadınlar Birliğinin 1924 yılında kurulan ilk kadın örgütlenmesi ve kurulduğu tarihten 
itibaren de kadının sosyal, siyasal ve ekonomik alandaki eşitliğinin sağlanmasını ve bu uğurda 
mücadele edilmesini ve bunun için örgütlenmesini öngören bir dernek. O tarihten itibaren de çalış
malarını bu alanda yoğunlaştırmıştır. 

4320 sayılı Yasa çıktığında Türkiye Cumhuriyetinde, ilk defa ben en azından bunu böyle açık
lamıştım, kadına yönelik şiddet kabul edildi, bunun bir olgu olduğu bütün her yerde hayata geçecek 
ve aile içinde buna yönelik çok da önemli bir yasa çıktı diye değerlendirmiştim... Bu yasanın hayata 
geçmesi için neler yapılması gerektiği konusunda çok ciddî çalışmalar yapıldı. Uygulayacak olan 
tabiî ki kamu kurum ve kuruluşları öncelikliydi, bilgilendirmekle biz yükümlü, yani sivil toplum ör
gütleri ve hukukçuların yükümlü hale getirilmesi konusunda prensipte anlaşmıştık ve sanıyorum ilk 
olarak İçişleri Bakanlığına polis ve jandarma da, çünkü, ilk gidilecek merciler onlar olması nedeniy
le, ilk elde onların da bu yasa için bilgilendirilmeleri ve eğitilmeleriyle ilgili bazı çalışmalar da 
hayata geçmişti. Şimdi yıl 2005 ve ne yazık ki biz uygulayıcılar 4320'nin hayata geçme aşamasın
da son derece başarısız kaldığını gördük. 

Biz, kadına ve çocuğa yönelik şiddete engel olmak istiyoruz. Yasal temelde öncelikli engel ol
mak istiyoruz; ama, bir ikincisi de, bakış açısı ve zihniyeti değiştirerek engel olmak istiyoruz. Bütün 
bunları sağlayacak, bizim için önder olması ya da yol gösterici olması gereken kurumlarda zih
niyeti değiştiremiyorsak, bu kurumlarda hâlâ -hani ben hukukçu olduğum için ikide birde söy
lüyorum- yasaya aykırı uygulamaları ortadan kaldıramıyorsak, o zaman şiddetin önlenmesi 
konusundaki yasaların hayata geçmesinde de başarısız olacağız, diye düşünüyorum. 

Devletin şiddeti önlemekle ilgili... Çünkü, ben kadına ve çocuğa yönelik şiddeti toplumdaki 
yaygın olan diğer şiddetlerden ayırt etmiyorum. Yani, futbolda yaşanan şiddet, kadına ve çocuğa 
yönelik şiddetten çok mu farklı bir şiddet? Hayır, toplumdaki yaygın şiddette en çok mağdur olan
lar ya da korumasız oldukları için en zor duruma düşenler, görüyoruz ki, kadınlar ve çocuklar. Ama, 
eğer bir şiddeti önleme politikası geliştirebilirsek -devlet politikası anlamında söylüyorum- bunu 
bütün ilgili kurum ve kuruluşlarda anlayış olarak, zihniyet olarak yaygınlaştırabilirsek, biz sivil top
lum örgütleri, zaten bilgi, bilinç ya da ne görev bize düşüyorsa... Demir çarık, demir asa... Tür
kiye'nin her yerine gidip her konuda anlatmayı da üstlenerek devletin, sivil toplum örgütlerinin, 
kurum ve kuruluşlarının işbirliğiyle topluma yaygın olan şiddete ve alt başlıkları ve en önemli baş
lıklarından birisi olan kadına ve çocuğa yönelik şiddete de engel olunabileceğini düşünüyorum. 
Ama, devletin çok açık seçik bir biçimde bunu ilan etmesi gerekiyor. 

Burada zaten bir politika izlenmesiyle ilgili tıpkı bizim görüşlerimize de destek veren bir açık
lama var. 

Birincisi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının insan haklarını savunmak; kadına yönelik şid
deti ele alan çok yönlü planlar oluşturmak, uygulamak ve izlemek. 

Toplumsal, siyasal, dinsel ve diğer alanlarda lider konumunda olanları harekete geçirip, kadına 
yönelik şiddete karşı konuşmalarını sağlamak. 

Kadına yönelik şiddet ve onu pekiştiren tavır ve inançları izlemek için gerekli bilgileri toplayan 
veri tabanları oluşturmak ve olanların kapasitesini artırmak. Bu deminki söylediğim, her şeyi özet
leyen bir cümle. 

Öncelikle eşler, partnerler arasında şiddet ve cinsel şiddeti önlemeye yönelik programlar oluş
turmak, uygulamak ve değerlendirmek. 
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Çocukların cinsel tacize tabi olmalarını önlemeye mutlaka öncelik vermek. 

Mevcut AİDS önleme ve buluğ çağındakilerin sağlığına yönelik programlara, kadına yönelik 
şiddetle ilgili önlemleri entegre etmek. 

Kadınların fizikî çevrelerini emniyetli hale getirmek, okullan kızlar için emniyetli hale getir
mek. 

Kadına karşı şiddetin değişik etkilerine yanıt verebilecek kapsamlı bir sağlık sistemi geliştir
mek. 

Üreme sağlığına yönelik hizmetleri kadının kötü muameleye tabi olduğunu saptama, ona des
tek verme, yönlendirme yönünde ilk adım olarak kullanmak. 

Şiddete maruz olarak yaşayan kadınlara destek sağlayacak -ki, çok önemli- resmî ve gayrires-
mî mekanizmalar oluşturmak. 

Hukuk ve adalet sistemlerini, şiddet yaşayan kadınların özel ihtiyaçları konusunda hassaslaş-
tırmak. 

Kadına yönelik şiddetin nedenleri, sonuçlan, maliyeti ve önleme yöntemleri üstüne araştır
malara destek vermek. 

Kadına yönelik şiddeti azaltmaya ve yanıt vermeye yönelik programları desteklemek. 

Galiba bizim de sivil toplum örgütleri olarak söylemek istediğimiz her şeyi özetleyen görüşler 
bu doğrultuda. 

Ben tekrar etmek istiyorum: Biz sivil toplum örgütleri olarak bütün üstümüze düşen görevi 
yapmaya hazırız. Bilgilendirme, bilinçlendirme, eğitme, ne gerekiyorsa. Ama, bu Komisyondan da 
bu tavsiyenin çıkabileceğini umut ediyorum zaten. Devletin şiddeti önleme konusunda çok ciddî, 
çok sert ve çok kararlı olduğunun 70 milyona duyurulmasının da çok önemli olduğunu 
düşünüyorum, "şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Nurdan Tornacı (SHÇEK Gn. Md. Kadın Toplum Aile Hiz. Daire Başkanı) 

"Kadın konukevleri, bildiğiniz gibi, başvuran, şiddete uğrayan, tacize maruz kalan ya da ailesi 
tarafından istenmeyen bir evliliğe zorlanan ya da illa eşiyle bir problem yaşamasını gerektirmiyor, 
ailede de bir problem yaşadıysa ebeveynleriyle, direkt il müdürlüğüne geldiğinde ya da basında yer 
aldığında biz ihbar olarak kabul ediyoruz. İlk etapta bir görüşme yapılıyor. Sosyal hizmet uzmanı 
ya da psikolog arkadaşımız yapar. Bu görüşme sonucunda kadın sığınma evine alınmasıyla ilgili 
kanaat getirilirse... Bu kanaat nasıl getiriliyor; o kişinin can güvenliğiyle ilgili bir problem varsa, 
şiddete uğradığı, anlattıklan, yani, ruh sağlığı yerinde olduğu anlaşılıp tespit edildiğinde aynı gün 
işlem yapılıyor. Kadın konukevlerine alınmamayla ilgili yönetmelikte ruh sağlığı yerinde olmasıy
la ilgili bir maddemiz var. Çünkü, donanım olarak bizim kadın konuk evlerimiz bir psikiyatri mer
kezi olmadığı için, doğal olarak bu tarz vakalarda yardımsız kalıyoruz. Yani, bu kadındır, şiddete 
uğramıştır; ama, bakıyorsunuz, sokakta yaşayan bir kadın ve ruh sağlığı yerinde değil, siz de 
alamıyorsunuz, Sağlık Bakanlığı bunu nereye yerleştireceğini bilemiyor. Orada yoğun bir problem 
yaşıyoruz öncelikle. Fakat, ruh sağlığıyla ilgili herhangi bir problem yoksa... 

Kadın sığınma evimiz bizim 14 tane. 8 taneydi. 2005 yılında açılan 6 taneyle birlikte 14'e ulaş
tı sayımız. Yerlerini şehir olarak verebilirim. İzmir, Ankara, Bursa, Antalya, Eskişehir, İstanbul, 
Samsun, Denizli, Kütahya, Kocaeli, Adana, Diyarbakır ve Mersin olmak üzere 14 tane kadın 
konukevimiz var. 
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Yerleştirmeyle ilgili "kapasitemiz dolu" diyerek bugüne kadar bir problem yaşamadık. Çünkü, 
bunu ek bir yatak koyarak ya da herhangi bir şekilde muhakkak çözmeye çalıştık ya da sivil toplum 
kuruluşlarıyla bağlantı halindeyiz; çünkü, onların da açtıkları kadın sığınma merkezleri var. Yani, o 
bayanın problemiyle ilgili tespit edilmiş bir şey varsa, kesinlikle işte " y a t a ^ dolu" bahanesiyle ilgili 
işlem yapmamazlık söz konusu değil. 

Çocuklarıyla birlikte alıyoruz. Çünkü, şiddet yaşandıysa bir ailede, bunu çocukları dışta 
bırakarak yorumlamak mümkün değil. Elbette onlara da yansımıştır. İlk etapta anne ve çocuğu ayır
mamak önemli. Psikolojik destek ya da bu 4320 sayılı Kanunla ilgili başvurması gerekiyorsa reh
berlik yapıyoruz. 

Yine, bir istihdam kurumu olmadığımızı özellikle belirterek, işe yerleştirmeyle ilgili girişim
lerimizin olduğunu belirtmek istiyorum. 

Bizim yönetmeliğimizde 3 aylık bir süre var. Bunu zorunlu halde yine bir 3 ay "olur"la 
uzatıyoruz. Ha tamam, bırakmıyoruz sonrasında, uzattığımız çok vaka var. O yönetmelik dışına da 
çıktığımız, uzattığımız vaka var; ama, süreyle ilgili problem yaşadığımızı düşünüyorum. Çünkü, o 
süre içinde çözemedik diyelim, farklı mekanizmaların olması gerektiğini, yani, o kadın ya da 
çocuğuyla birlikte yaşamını devam ettirmek istiyorsa, ülke politikası olarak, bilmiyorum, bu 1 odalı 
bir yere mi yerleştirilir... Yani, ona hep birlikte çözüm bulmalıyız diye düşünüyorum. Çünkü, geçici 
bir süre kalmalarıyla ilgili. 

Aslında bunun dünyanın bir sorunu olduğunu düşünüyorum. Çünkü, aldığımız veriler, bilgiler 
hep bunun eğitimle de hiç alakası olmadığını gösteriyor. Bunu insan olgusuyla ilgili diye 
düşünüyorum. Çünkü, dünyadaki bulgulara baktığımızda 4 kadından 1 'inin şiddete uğradığı bilgisi 
bize veriliyor. Dolayısıyla, çözüm yolları üretirken bölge bazında değil, bakış açısıyla ilgili çözüm
leri düşünmek gerektiğini düşünüyorum. 

Kadın sığınma evleri, şiddete uğradıktan sonra verdiğimiz bir hizmet. Bunun dışında toplum 
merkezleri ve aile danışma merkezleri diyerek isimlendirdiğimiz başka hizmet modellerimiz var. 
Burada kadının insan haklan eğitimini veriyoruz, sivil toplum kuruluşlarıyla protokollerimiz var; 
anne çocuk eğitimi gibi eğitimler veriyoruz. Yine çok yoğun bir uygulamamız baba destek eğitim. 
Yani, ilk etapta koruyucu ve önleyici hizmetlere daha fazla ağırlık verilmesi kanaatindeyim. 

Şimdi, SHÇEK olarak personel sayımız çok az, uzman sayımız az; dolayısıyla, kadın sığınma 
evi açalım; ama, kadın sığınma evini açmaktan önce bence mahallelerde toplum merkezî hizmetinin 
yaygınlaştınlması gerektiğini düşünüyorum. Eleman olarak çoğaltılmalı, buna kaynak ayrılmalı. " 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Seda Akço (UNICEF Danışmanı) 

"Bir çocuk fiziksel ya da cinsel açıdan şiddete maruz kaldığında öncelikli problemi yardım is
teyebileceği bir mercie ulaşma güçlüğü ve yardım alabileceği merciler konusunda bilgi sahibi ol
maması. Nereye başvurabileceğini çocuklann büyük bir çoğunluğu bilmiyor. O yüzden zaten bu 
aradaki uçurum ondan kaynaklanıyor. Çok büyük bir çoğunluğu adli sistemine, koruma sistemine 
intikal etmiş değil; çünkü, nereye gidip nereye başvuracaklarını bilmiyorlar. Ayrıca, kolay 
ulaşabilecekleri bir mekanizma da yok zaten çocuğun hemen gidebileceği. Nereye gidebilir? 
Küçükleri Koruma Şube Müdürlüğüne gidebilir; ama, bu müdürlük koskoca il içerisinde bir yerde 
bir birim. Bunu bulması, ulaşması çok zor. SHÇEK İl Müdürlüğüne gidebilir. Bu da aynı şekilde. 
Bir de bunları biliyor olması lâzım ayrıca. Üstelik gidebilir olması da yetmiyor. Oraya ulaştığı 
zaman nasıl yardım alacağını da bilmiyor ve orası da buna hazırlıklı değil. Asıl olması gereken 
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çocuğun bulunduğu noktadan o yardım çağrısını sorunlu kişiye ulaştırabilmesi. Bunun da yolu as
lında pek çok yerde bu acil telefon hatları. Böyle bir hat da şu anda işlevsel bir biçimde çalışmıyor; 
çünkü, Alo 183 arandığı zaman Ankara merkezi arıyorsunuz, merkez arayan kişiye bulunduğu ilin 
il müdürlüğünün telefon numarasını veriyor. Şimdi, bir kere Alo 183'ü düşürmeye çalışacak çocuk, 
orayı düşürdü, ilin numarasını alacak ve orayı düşürmeye çalışacak ve orada da karşısına ilgili bir 
yetkili çıkarsa derdini anlatabilecek. Tabiî, böyle bir sistemin işlemesine imkân yok. Oradan sonra 
şu başlıyor. Anlattı diyelim, derhal müdahale edilmesi lâzım; ama, böyle bir bağ yok. Sosyal Hiz
metlerle, o ihbarı alan birimle harekete geçmesi gereken birimler arasında, çocuk şube müdürlüğü 
şimdi, ve sosyal hizmetlerin kendi içinde mobilize olmuş bir ekip yok hemen gidip olaya müdahale 
edebilecek olan ve mevzuata göre de deniyor sosyal hizmetlerden. Böyle hemen alıp getirip 
koyamayız; çünkü, ne olup ne biteceği belli değil. Bir araştırma yapmamız lâzım. Sonra bu aşamayı 
da eğer aşmayı başarabilirsek, olayı yetkili makamlara intikal ettirmeyi başarabilirsek bir araştırma 
ve o araştırmadan sonra müdahale süreci başlıyor. Orada da yeni handikaplar karşımıza çıkıyor; 
çünkü, adalet sistemi çok yavaş işliyor. İntikal ettirdiğiniz anda tepki veremediği için adalet sistemi 
çocuk şöyle bir ikilemle karşı karşıya kalıyor. İhbar ettiği anda, ihbar etmiş olduğu yetişkin eve dön
düğünde aynı evde yaşamaya devam edecek, anında müdahale edilemiyor çünkü. Yani, diyelim ki 
babası tarafından tacize uğramış çocuk. Bize geldiği zaman yaşadığı en büyük problem ve sorduğu 
en büyük soru peki ben bunu size bildirirsem ve sizde bunu bugün gidip adliyeye ya da polise bil
dirirseniz ya da ben polise bildirirsem bu gece ben nereye gideceğim, babam nereye gidecek? 
Bunun cevabını vermemize şu anda imkân yok. Bu sistem hemen başlamıyor. Babası evde kalırsa 
çocuğun, çocuk evde kalırsa babasının buradan uzaklaştırılmasına ilişkin prosedürün hemen iş
lemesi lâzım. Bu sempozyum sırasında zaten Avusturya modeli olarak sunulmuş; bildirildiği anda 
polis müdahale ediyor. Halbuki, bizde ailenin korunmasına dair kanun çerçevesinde şiddet uy
gulayanın uzaklaştırılması bile ancak mahkeme kararından sonra, bunun gerçekleşmesine imkân 
yok. Hadi diyelim ki, eylem ciddî ve tutuklama karan alınabildi veya eylem ciddî, biraz önce söy
lendiği gibi sosyal hizmetlerin hemen müdahalesi sağlandı. Bu sefer soruşturma sürecindeki prob
lem başlıyor ve çocuk en başından itibaren bazen bu bir rehber, sınıf öğretmeninden başlıyor, 
hâkimin önüne gelinceye kadar en az 7-8 kişiye olayı anlatmak zorunda kalıyor tekrar tekrar. Bunu 
önleyecek bir mekanizma şu anda, yok. Bir kerede çocuktan bilgiyi alacak ve sonra süreci artık 
onun üzerinden işletecek bir mekanizma yok ve bu mekanizmanın kendisi hem çocuğa zarar 
veriyor, bu sürece dahil olan çocuk artık onu çok fazla yaşıyor hem de adli sürece zarar veriyor; 
çünkü, bu arada delil kayboluyor, artık olay biraz daha kurgusal bir hal alıyor. 

Delillerin toplanması bakımından yaşanılan bir başka problem özellikle cinsel suç mağduru 
çocuklar için yine CMK'la birlikte karşımıza çıktı. Hâkim kararıyla zorla muayene denilen bir şey 
var. Şimdi, çocuk cinsel suça maruz kalmış ve muayene olmak istemiyor; bu olabilecek bir şey, çün
kü, yaşadığı şey çok travmatik, belki bir hazırlık sürecine ihtiyaç var. Her durumda da muayene ol
ması gerekmiyor.... Şimdi, bu çocukların önemli kaygılarından bir tanesi şu, özellikle aile içinde ol
duğu zaman şiddet ailenin dağılması korkusu ve bu nedenle zaten kadınlar mesela aile içi şiddette, 
ensestte anneler çocukların bu konuda sessiz kalmasını isteyebiliyorlar, bu konuda baskı yapabiliyor
lar; çünkü, ailenin dağılmasından korkuyorlar. Bizim sistemimiz buna bir alternatif sunmuyor... 

Burada faile tedavi olma ve aileye de yeniden aile bütünlüğünü kurma imkânı vermek lâzım. 
Şimdi, bizim Ceza Kanunumuzda bu aile bütünlüğüne karşı suçlar, cinsel suçlar düzenlenirken 
önerildi, fakat bu kabul görmedi. Sadece ceza hukukunda, sadece cezanın müeyyide olarak kullanıl
ması bu tür suçlarla, bu tür sosyal risklerle mücadele etmeye elverişli değil. Cezaevine koydunuz 
adamı çocuğunu dövdüğü için yada tecavüzde bulunduğu için. Çıkınca ne olacak? Aynı noktada 
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herhangi bir şey değişmiş olmuyor onun yaşamı bakımından; çünkü, şiddet gibi şeyler güdüsel şey
ler. Cezaevine konmakla değişmiyor ve bu tehdit aslında olayın ortaya çıkması bakımından da güç
lükler yaratıyor. Eğer bizim elimizde ceza hukukunda bir değişiklik yaparak böyle bir araç bulun
sa, bu tür suçların faillerine tedavi olma veya rehberlik almak suretiyle aile için risk oluşturmayı or
tadan kaldırma imkânım olsa o zaman mağdurlar da bunlan ortaya çıkarma konusunda daha fazla 
istekli hale gelebilirler. Bu nedenle de bütün bu sürecin, yapılanmasının yeniden gözden geçiril
mesine ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz biz uygulamada elde ettiğimiz pratikle. Birincisi, mağdur-
lann mutlaka hemen harekete geçirebilecekleri bir mekanizmanın olması lâzım. Bunun içerisinde 
sosyal hizmetlerin ve çocuk polisinin ve hukukî yardım hizmetlerinin beraber sunuluyor olması 
lâzım. Yani, telefonu açan kişi bu hizmeti hemen verebilecek durumda olması gerekiyor. Böyle bir 
telefon hattıyla bir organize olmuş bir yapıya ihtiyaç var. Ama, telefon hattı da yetmez. Çünkü, her 
çocuk hemen ihbar edecek duruma gelemez. Onun için de tanıyıcı yetişkine ihtiyaç var. O bakım
dan da bu merkezlerin mutlaka yerel bazı insanlarla ilişkisinin olması lâzım. Bunlar şunlar: Mesela, 
her okulda bir öğretmen -İngiliz modelinde var bu- çocuk istismar ve ihmalinden sorunlu kişi 
olarak çalışıyor. Her hastanede bir doktor bundan sorumlu kişi olarak çalışıyor. Böyle bir yapı as
lında yeni bir teşkilat filan kurmayı da gerektirmediği için çabuk gerçekleşecek bir şey. Bu kişi o 
çocuk koruma merkeziyle bağlantılı çalışıyor ve daha kadın hamile olup hastaneye muayeneye gel
diği zaman kadın işsizse, kocası alkolikse, yani, risk varsa daha o aşamada müdahale ediyor, diyor 
ki, siz o zaman alkol tedavisine gideceksiniz, siz aile danışmanlığı alacaksınız...Bu aşamada daha 
ortaya çıkmadan bu riski taşıyan aile eğer danışmanlığa yönlendirilirse risk ortaya çıkmadan engel
leme fırsatı bulacağız. Bizim elimizde bu mekanizma yok ve bu mekanizma para harcamayı da 
gerektirmiyor, aslında mevcut içerisinde bir yapılanmayı gerektiriyor. 

...Çocuk koruma odaklı bir veri toplama sisteminin oluşmasına ihtiyaç var. Bunda da mesela 
örnek alınabilecek bir yapı olarak bizim araştırmalarımızda gördüğümüz Fransız modeli var. DİE 
benzeri bir enstitü idarî yapımıza benzediği için kullanılabilir bir model. Çocuk odaklı bir veri top
lama sistemi aynca.. . Zaten veri toplanıyor; ama, bunun içinde çocuklarla ilgili veriler çocuk odak
lı bir yapıyla toplanıyor, öyle bir formlan var. Bu veri toplama sistemi olmadan da etkili bir hizmeti 
üretmeye çok fazla imkân yok; yani, özellikle riskin doğmasından sonrasında; çünkü, hazır olması 
lâzım o yerin. O tür riskler ortaya çıktığı zaman müdahale etmek için, kaç tane elemana ihtiyaç var. 

Bir diğer konu okullarda ve diğer kurumlarda fiziksel cezanın engellenmesi için önlemlerin 
alınması. 

Bir diğer önemli konu biraz önce sözünü ettiğim soruşturmada yaşanan ikincil mağduriyetlerin 
önlenmesi; yani, CMK'da çocukların özellikle cinsel suç mağduru olduklan durumlarda ve bütün 
suç mağduru oldukları durumlara ilişkin çocuklara özel bir soruşturma modelinin geliştirilmesine 
ihtiyaç var. Bunun başlangıcı yapıldı; ama, yeterli değil. Şu anda öngörülmüş olan mekanizmalar 
onlann defalarca olayı anlatmalanndan doğacak zararları, zorunlu muayeneyle doğacak ikincil 
mağduriyetleri önlemeye elverişli değil. O yüzden usulün mutlaka değiştirilmesi gerekiyor. Çocuk
lar bundan korktuklan için de yolu kullanmayabiliyorlar bilgilendikleri zaman. 

Bir diğer problem bu noktada basının konuya yaklaşımı... çıkan olaylann tamamında olayın 
basına yansıyış biçimi de ayrıca bir istismar konusu haline gelmiş durumda. Yani, çocuk müdürü 
tarafından tacize uğramış, müdürün kim olduğu belli, yüzü sadece gözleri kaldınlmış; ama, bütün 
suratı belli ve okulu hangi okulu olduğu belli. ..Dolayısıyla, bu şekliyle bizim çocuklan 
korumamıza imkân yok. Bunlar hem bireysel olarak bu çocuğu yeni tacizlere açık hale getiriyor 
hem de diğer çocuklara tabiî bu süreçler konusunda korkutuyor. O yüzden mutlaka özel hayata say-
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gı konusunda gereğinin yapılması lâzım. Bunun için aslında yasalar -cezalar yeterli mi yetersiz mi 
tartışılır; ama, ben kişisel olarak cezanın ağırlığının, hafifliğinin caydırıcılık üzerindeki etkisinin 
çok daha hafif, az bir şey olduğunu düşünüyorum. Ceza üzerinden çözmeye çalışmanın çok elveriş
li bir araç olmadığını düşünüyorum. Daha çok aslında yasaların işletilmesine bakmak lâzım. 
Mesela, bu olaylarda, basında çıkan olaylar bunlarla ilgili hiçbir soruşturma açılmıyor. Ne kadar 
ceza verildiğinin önemi yok. Soruşturma açılması bile önemli. Çünkü, bir hak ihlali, yasak ihlal 
ediyor; çünkü, Basın Kanunu yasaklamış bu yayınların yapılmasını. Bunun üzerine gitmek gerekir 
diye düşünüyorum. 

Bu töre cinayetleri konusunda gene usulden kaynaklanan problemlere kısaca değinmek is
tiyorum. Şimdi, şöyle bir açmaz içerisindeymişiz gibi değerlendiriliyor. Çocuklar töre cinayetlerin
de hem fail hem mağdur olarak karşımıza çıkıyorlar. Fail olarak karşımıza çıkma riski nedeniyle de 
deniyor ki, eğer ceza hukukunun etkili bir müdahalesi ve müeyyidesi olmaz ise bu çocuklar daha 
fazla töre cinayetlerinde kullanılacaklar. Bu aslında çocukların genel olarak kanunla ihtilaf haline 
düştükleri durumlara ilişkin bütün haklarıyla ilgili her tartışmada önlerini kesen bir konu. Hemen 
bu getirilip söyleniyor. Her şey konuşulurken bu söyleniyor. Ama, hepsinden bağımsız bu açıdan 
baktığımızda şimdi diyelim ki, adam öldürme suçu işlemiş çocuğa daha fazla verilecek. Ne kadar 
fazla verebiliriz? Her durumda yetişkinden az vereceğimize göre, bu çocuklar her zaman bu suçu 
işleme riski altındalar demektir. " 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Av. Şenal Sarıhan (Cumhuriyet Kadınları Derneği Gn. Başkanı) 

" töre ve namus cinayetleri diye bir ayrımın doğru bir aynm olmadığı inancındayım.. Töre ve 
namus kavramlarının özünde genel başlığın, üst başlığının namus cinayetleri olduğuna inanıyorum. 
Çünkü, töre cinayeti diye tanımlanan ve bir sosyolojik olgu olarak ifade edilen, daha çok ülkemizin 
kırsal alanındaki namus gerekçesiyle işlenmiş cinayetleri konu alan öldürümlerin de kentlerde -kent 
demek belki yanlış, kent, kasaba, yurtdışında yaşayan yurttaşlarımızın bulundukları bölgelerde- iş
lenen cinayetlerin de bu tarzdaki ana başlığının namus olduğu görüşündeyim. Hangi nedenle namus 
adı altında konulmasının doğru olduğu yolundaki düşüncemi de ifade etmeye çalışacağım. Burada 
bulunan bazı arkadaşlarımızın bildikleri gibi, özellikle TCK çalışması süresince kadınların birinci 
talebi, namus cinayetlerinin "nitelikli adam öldürme" başlığı altında yer alması ve ağır bir yaptırıma 
bağlanması idi. Buradaki ağır yaptırım, kadınların kendilerine yönelik bir suçta daha fazla ceza is
temeleri, bir öç alma mantığının değil, aksine, caydırıcılığı artırmak ve bu suçu ortadan kaldırma is
teklerinin bir yansımasıdır... 

...bugün hâlâ elimizde bulunan Türk Ceza Yasası "nitelikli adam öldürme" başlığı altında 
sadece töre cinayetlerini ağırlaştırıcı eylemler olarak kabul etmiş görünüyor. Fakat, ciddî bir de 
çelişki var Türk Ceza Yasasının içinde. "Haksız tahrik" isimli bölümün başlığını dikkatle 
okuduğumuzda - "namus-töre" kavramı geçiyor. Bu, yasa koyucunun namus ve töre kavramını 
özünde birlikte algıladığının da bir yansımasıdır. Bu sebeple, biz avukatlar olarak bu yasanın uy
gulanmasında böyle bir noktadan hareket edeceğiz. Böyle bir kararlılığımız var. Yani, her ne kadar 
"nitelikli adam öldürme" başlığı altında "töre cinayeti" diyorsa da, haksız tahrikle ilgili düzen
lemede, yani, yasanın geneli içinde namus cinayeti ya da töre cinayeti eşittir gibi bir kavramla kabul 
edilmiş olması karşısında bu istemleri sürdürmeye ve yerleştirmeye çalışacağız. Ama, tabiî ki bu 
yan bir çalışma. Bu sebeple, henüz çok taze olan ve bence çok kıymetli olan... Çünkü, Türk Ceza 
Yasasında gerçekten kadınlar lehine çok önemli kazanımlar oldu. 
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Namus cinayeti ya da töre cinayeti diye ifade ettiğimiz cinayet, bence, kadına yönelik şiddetin 
doruk noktasıdır. Çünkü, doğrudan doğruya yaşam hakkının ihlali niteliği taşımaktadır. 

İkinci sırada, şiddetin önlenmesi konusunda Türk Ceza Yasamızda belki bizim de sorum
luluğumuz altında -yani, kadın hareketini ifade ederek söylüyorum ve kadın hukukçuları ifade 
ederek söylüyorum- üzerinde durmadığımız bir nokta, aile içi şiddetin özünde işkence ya da eziyet 
olarak gündelik yaşam içinde yansıdığı ve bu işkence ya da eziyetin Türk Ceza Yasasındaki kav
ramlara atıfla söylüyorum, benim kendi değerlendirmem bunların tümünün işkence niteliği taşıdığı 
noktasındadır. Bu konudaki yasal düzenlemelere yeterli müdahalede bulunamadığımız ve bu 
müdahalelerin eksik kaldığı noktasıdır. Nedir bu; örneğin, işkenceyle ilgili madde 94, madde 96 ve 
97. Birincisi işkence, ikincisi neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence, üçüncüsü de eziyet. 

... 94 ve 97 inci maddelerimiz arasında TCK 94 ve 96 nci maddeler arasında önemli bir çeliş
ki vardır; çünkü, eziyet başlığı altında yer alan 96 nci madde aynen şunları söylüyor: Sistemli, 
sürekli, insan onuruyla bağdaşmayan bedensel ve ruhsal yaralama, eziyet diye ifade ediliyor. Aynı 
tanım yukarıda işkence başlıklı 94 üncü maddede de açıkça yer alıyor. 

Bu tanımın aile içi ve aile bireyleri karşısındaki neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış 96'da böyle 
bir tanımlama var; ama, bu tanımlama aile içi şiddeti ya da bireyler arasındaki şiddeti ifade etmediği 
için kamu görevlileriyle sınırlı koyduğu için herhangi bir çözüm getirmemiş oluyor. Bu konuda net 
ve somut yeni bir düzenlemeye gereksinim olduğu inancındayım. 

Bunun dışında 84 üncü madde, intihar başlığını taşıyan maddede yine ciddî bir problem var. 
Hepimiz daha önce örneklerini dinlediniz, onun için bunları yinelemek istemiyorum; ama, başka 
bir öldürüm yolu da bir cinayet değil; ama, ne; bireyin kendi yaşamına kendisinin son vermesi; 
yani, intihar diye ifade ettiğimiz, anımsayacaksınız Siirt ve Urfa bölgesinde çok yaygın intiharlara 
rastlandı. Aramalar sonucu bunların özellikle cinsel saldırıya dayalı intiharlar olmadığı ifade edil
di. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. 

... 84 üncü maddeye mutlaka namus koruma ya da kadına yönelik ayırımcılık ve şiddet sonucu 
intihara sürüklenmiş olmasıyla ilgili ağırlaştırıcı bir maddeyi koymamız gerektiği inancındayım. 

...Sorunlu diye gördüğüm maddelerden bir diğeri Türk Ceza Yasamızdaki yeni düzenlemede 
çocuk düşürtmeyle ilgili maddeye de bir özel ek gelmesi gerektiği inancındayım; çünkü, çocuk 
düşürtme fiilleri çoğu zaman genel olarak gayrimeşru bir ilişki sonucu elde edildiği iddia edilen 
çocuklann aldınlması, düşünülmesi konusunda çok yaygın bir uygulama vardır ve bu uygulamaların 
sonucunda esas olarak da olaylar ölümle de sonuçlanmaktadır; yani, sadece çocuk düşmez, çocuk 
kaybolmaz, kötü müdahaleler, tıp dışı müdahaleler olduğu için annenin yaşamını kaybetmesi gibi bir 
durum da söz konusudur. Özellikle namus temizleme gerekçesiyle çocuk aldırma fiilleri konusunda 
da ağırlaştıncı bir düzenlemenin olmasının bir önleyici nitelik taşıyacağı inancındayım. 

Diğer bir nokta, Türk Ceza Yasasında önemli problem, 232 nci madde de var. Bu kötü 
muamele başlıklı madde, kötü muamele 4320 sayılı Yasayla biraz eşdeşlik ifade ediyor; fakat, tam 
anlamıyla kötü muameleden kastın ne olduğu konusunda gerekçede iyi bir tanımlamanın olmadığı, 
yeterli bir tanımlamanın olmadığı ve gerekçenin kötü muameleyi karşılamadığı inancındayım. 

...Başka bir sorunlu maddenin ayırımcılıkla ilgili maddesi: ayırımcılıkla ilgili madde gerçek
ten kadını sadece iş yaşamı önünde ve alışverişte ayırımcılıktan koruyacak nitelik gösteriyor. Eğer 
bu konudaki ayınmcılığı iyi tanımlamaz ve bütün bireyler arasındaki ayırımcılığın yasada Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesinde tanımlandığı biçimde ifade edilmesi konusunda yasamıza bir değer
lendirme getirmezsek; kadına sıra vermedi, işte, ekmek alıyordu, erkek öne geçti; bu bir ayınmcılık 
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suçu olabilecek ya da işte sen kadınsın sırada bekleyebilirsin; ama, erkeğin acele işi var. Bu bir 
ayırımcılık olabilecek. 

Ayrıca, genital muayene konusundaki düzenleme kesinlikle cinsel suçların araştırılmasına kat
kı sunacak bir düzenleme değildir. 

Çocuklann veya kadınların bu genital muayene sebebiyle yeni bir travmayla karşılaşmamaları 
için genital muayenede aydınlatılmış onamın aranması gerektiği, hiç olmazsa bu biçimiyle yasal 
düzenlemenin yapılması gerektiği yolundaki önerimiz ne yazık ki, aydınlatılmış onamdan uzak
laşarak kabul edilmiş oldu. Bu haliyle bir travma yaratmış olması; ikincisi de, gerçekten kanıtlara 
bu yolla ulaşmanın tek yol olmadığı gerçeği nedeniyle terk edilmek zorundadır inancındayız." 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

7- 07.12.2005 tarihli toplantı 

Zahit Akman (RTÜK Başkanı) 

Töre ve namus cinayetleri, gerek ülkemizde gerekse dünyada, kadına karşı uygulanan şiddetin 
en uç noktasıdır. Töre ve namus cinayetleri, Türkiye'nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları ve Ana 
Hüniyetleri Koruma Sözleşmesiyle, Kadına Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Sözleş
mesine de aykırıdır. 

Töre ve namus cinayetlerini önleme konusunda atılacak en etkili adımlar, eğitim düzeyini yük
seltmek ve toplumda şiddetle mücadele etme bilincini yaygınlaştırmaktır. Bu bakımdan, genel 
olarak, nerede uygulanırsa uygulansın, hangi kesime -kadın, çocuk, genç, yaşlı, erkek- yönelik olur
sa olsun, tüm şiddet türlerine -sözel, duygusal, fiziksel- geniş kapsamlı bir karşı kampanya yürütül
mesinin etkili olacağı düşünülmektedir. 

Değerli üyeler, toplumun şiddete duyarlılığının artırılması ve şiddetle mücadele bilincinin yay
gınlaştırılması bağlamında en önemli kitle iletişim aracının televizyon olduğu bir gerçektir. Televiz
yon, değişik yaş, meslek ve cinsiyet gruplarında, zevkleri ve sosyal konumları birbirinden büyük 
farklılıklar gösteren, her kesimden izleyiciye yönelik programlar sunan, kolay ulaşılabilirliği ve 
mesajlarının kolay anlaşılabilirliği nedeniyle etki itibariyle en güçlü kitle iletişim araçlarıdır. 

Programlarda şiddetin bir davranış biçimi olarak genel kabul görmesini sağlayacak motiflerden 
kaçınılması, yayın kuruluşlarının da en önemli uyması gereken sorumluluklanndan biridir. 

Ancak, yaşamın bir aynası olan televizyonu, sadece yasal yaptırımlarla tamamen şiddetten 
arındırmak neredeyse imkânsız olduğundan, burada, bireysel ve toplumsal sorumluluklardan söz et
mek kaçınılmaz olmaktadır. Sorun, yasal düzenlemelerin yanı sıra, her kesimin, kurumun ve sek
törün konu hakkında duyarlılık göstermesini ve toplumsal sorumluluklarını yerine getirmesini 
gerektirmektedir. 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, yasal düzenlemelerin uygulamalarla desteklenmesinin, kamu 
yönetiminin, sektör temsilcilerinin, sivil toplum kuruluşlarının ve bireylerin işbirliği içinde çalış
malarıyla mümkün olabileceği ve şiddete karşı toplumsal duyarlılığın geliştirilmesi için de öncelik
le eğitim olanaklarının artırılması gerektiği inancındadır. Aynı zamanda, kadın ve aileden sorumlu 
Devlet Bakanlığımız koordinatörlüğünde kumlan Şiddeti Önleme Platformunun da üyesi olan Üst 
Kumlumuz, konuya dikkat çekilmesine ve medya çalışanlarında şiddete karşı duyarlılığın artırıl
masına yönelik bir ilk adım olarak, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü ve 25 Kasım Kadına Kar
şı Şiddete Uluslararası Mücadele Günü münasebetiyle geçtiğimiz yıllarda duyumlar yayınlamıştır. 
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Bu duyurularda, şiddetin yaygın bir problem olarak yaşamın her alanında karşımıza çıktığı, 
dolayısıyla, televizyonun da konusu olduğu vurgulanmış, gerçek hayattan medyaya yansıyan ve her 
gün dozajı artan şiddet öykülerinin şiddeti meşrulaştırdığı ve izleyicilerin duyarsızlaştmldığı belir
tilmiştir. Ülkemizde, özellikle çocuk izleyicilerin televizyon izleme sürelerine atıf yapılarak, her 
türlü şiddet ve özellikle aile içi şiddeti konu alan haber ve görüntülerin hak ettiği duyarlılıkla veril
mesi, sağlıklı analizlerin yapılmasına özen gösterilmesi istenmiştir. Bu tür haberleri onaylayıcı, 
meşrulaştırıcı, hoşgörülü her türlü tanım ve yaklaşımdan kaçınarak, şiddetin bireysel ve toplumsal 
hayatımızda yaratacağı tahribatın her fırsatta gözler önüne serilmesinin önemi vurgulanmıştır. 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, şiddet içeren yayınlarla mücadele aşamasında, yayın 
kuruluşlarının yöneticilerinin şiddete duyarlılıklarının artırılmasının yanı sıra, televizyon iz
leyicilerinin de şiddete duyarlılıklarının artırılmasına yönelik olarak Şiddeti Önleme Platformuna, 
okullarda medya okur-yazarlığı eğitimi verilmesi önerisini sunmuştur. Bu önerinin hayata geçmesi 
halinde, şiddet içerikli yayınlar karşısında dezavantajlı konumda olan çocuklara ve gençlere gerek
li bilgilerin verilmesi, program seçiciliklerinin artırılması ve zararlı yayın içeriğinden en üst düzey
de korunmalarının sağlanması hedeflenmektedir. 

Bu konuda bir başka çalışmamız da, akıllı işaretler isimli koruyucu sembol sistemidir. Çocuk
ların ve gençlerin zararlı yayınlardan korunmalarına, televizyon programları arasında bilinçli 
seçimler yapmalarına, anne babaların kitle iletişim araçlarının zararlı içeriklerden küçükleri koruma 
çabalarını desteklenmelerine yönelik olarak geliştirilen akıllı işaretler, koruyucu sembol sistemiyle 
ilgili çalışmalar son aşamaya gelmiştir. 

3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 4 üncü mad
desinin (b) bendiyle, toplumu şiddete, teröre, etnik ayırımcılığa sevk eden veya halkı sınıf, ırk, dil, 
din, mezhep ve bölge farkı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik eden veya toplumda nefret duyguları 
oluşturan yayınlara imkân verilmemesi, (s) bendiyle program hizmetlerinin bütün unsurlarının, in
san onuruna ve temel insan haklarına saygılı olması, (u) bendiyle kadınlara, güçsüzlere, özürlülere 
ve çocuklara karşı şiddetin ve ayırımcılığın teşvik edilmemesi ve (v) bendiyle de yayınların şiddet 
kullanımını özendirici veya ırkçı nefret duygularını kışkırtıcı nitelikte olmaması öngörülmektedir. 

Ayrıca, söz konusu yasaya dayanılarak çıkarılmış olan Radyo ve Televizyon Yayınlarının Esas 
ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte de yayınların şiddet içermeyeceğine ilişkin açık hükümler 
bulunmaktadır. Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (s) bendiyle, "program hizmetlerinin bütün unsur
ları, insan onuruna ve temel insan haklarına saygılı olmalıdır. İnsanların ölüm anları ve benzeri 
durumlar, duygu sömürüsüne yol açacak şekilde verilmemelidir. Yayınlarda sebepsiz korkular ve 
çelişkili duygular yaratacak, kaderciliğe veya intihara yönlendirecek unsurlara yer verilmemelidir" 
hükmü, (t) bendiyle "cinsel duyguları sömürmeye yönelik, bireyleri cinsel meta olarak gösteren, in
san bedenini cinsel tahrik unsuruna indirgeyen, toplumsal yaşam alanı içinde sergilenemeyecek 
mahrem söz ve davranışlar içeren yayınlar yapılmamalıdır" hükmü, (u) bendiyle "kadınlara, güç
süzlere ve çocuklara karşı her türlü ayırımcılık, fiziksel ve psikolojik şiddet teşvik edilmemelidir. 
Aile içi şiddet, dayak, cinsel taciz, tecavüz gibi konulan meşrulaştırıcı, hafifletici ve kışkırtıcı, top
lumsal hayatta ve aile içinde bireyler arasında eşitsizliği onaylayan, kadının rıza, onay ve teslimiyet 
hakkı ve isteklerini yok sayan yayın yapılmamalıdır. Çocukların fiziksel ve duygusal veya cinsel is
tismarı ya da çocuk emeğinin sömürüsü özendirilmemelidir. Yayınlarda insanların bedensel ve 
zihinsel engelleriyle ilgili duyarlılıkları dikkate alınmalı, engelli izleyicilerin yayınlan izlemelerini 
sağlamak amacıyla işaret dili, altyazı ve gerekli düzenlemelerin yapılmasına özen gösterilmelidir. 
Hayvanlara karşı şiddet içeren görüntüler hiçbir şekilde yayınlanmamalıdır" hükmü yer almaktadır. 
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Yayın ilkelerinin ihlali halinde, ihlal yapan kuruluşa, 3984 sayılı Yasanın 33 üncü maddesi 
gereğince, Üst Kurulca uyarı, özür dileme, program durdurma ve para cezası müeyyideleri uygulan
maktadır. Sözü edilen yayın ilkelerinin ihlal edilmesi nedeniyle, yayın kuruluşlarına müeyyide uy
gulanmasına yönelik çok sayıda Üst Kurul kararı alınmaktadır. Bu bağlamda, 3984 sayılı Yasamızın 
4 üncü maddesinin s, u ve z bentleri kapsamında 131 müeyyide kararı alınmıştır. Bunların büyük 
bir kısmı uygulanmış, bir kısmı da idarî yargı aşamasındadır. 

Bilindiği gibi, 3984 sayılı Yasanın 33 üncü maddesine göre, yayını durdurulan programların 
yerine, aynı yayın kuşağında ve reklamsız olarak, ilgili kamu kurum, kuruluşlarına Üst Kurulca 
hazırlattırılacak eğitim, kültür, trafik, kadın ve çocuk haklan, gençlerin fiziksel ve ahlâkî gelişimi, 
uyuşturucu ve zararlı alışkanlıklarla mücadele, Türk dilini güzel kullanma ve çevre eğitimi 
konularında programlar yayınlanır. Söz konusu kanun hükmü kapsamında, Kadının Statüsü ve 
Sorunlan Genel Müdürlüğü imkânlan dahilinde hazırlattırılabilecek eğitim amaçlı belgesel ve drama 
programlannın, yayını durdurulan programların yerine televizyonlarda yayınlanması mümkündür. 

Bunun dışında, eğitim ve kültür programları kapsamında da bu tür eğitici programlann, Radyo 
ve Televizyon Üst Kumlunun da onayı alındıktan sonra televizyonlarda yayınlanmalarının sağlan
ması söz konusu olabilecektir..." 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Kürşat Özkök (TRT Televizyon Dairesi Başkan Yardımcısı) 

"...Yayınların kirliliğinin temel nedeni, reyting oranlarının doğru yansıtılmaması. 

Reyting oranlannın yansıtılmasına gelindiğinde, Türkiye'de 18 188 132 hanelik Türkiye'nin 
sadece 2 bin hanesinde yapılan ölçümlemeler reytingleri Türkiye'nin önüne koymakta, yani, Tür
kiye'nin bir gerçeği gibi ya da Türkiye'nin tamamının seyircinin ölçümlenmesi gibi ifade edilmekte. 

Radyo Televizyon Üst Kumlu eğer reyting ölçümlemelerini kendileri üstlenmezlerse, bugünkü 
problemlerin hiçbir tanesinin çözümlenmeyeceğini ben ifade etmek istiyorum. 

Reyting araştırmaları özel bir kuruluş tarafından yapılıp ilan edilmesi ve reklam dağılımının 
neticesi Türkiye'yi bir kaosa doğru götürmekte. Sadece ve sadece kadına yönelik şiddet değil, 
ailelerin bireysel yapılanmalarını bozmaya yönelik çalışmaları da siz bunların içerisinde görebilir
siniz. Nedeni de şu: Bütün programcılar, televizyon ya da radyo programı üretenler böyle bir yarışın 
içerisindeler. AGB denilen yurtdışı kaynaklı bir kumlusun 2 000 denekli bir ölçümlemesi. Türkiye 
18 188 132 haneden oluşmakta. Bunlar ise 2 000 deneyin neticesini bir Türkiye gerçeğiymiş gibi 
ortaya koymaktadırlar. 

Peki, bu ölçümlemeler yapılmamalı mı; hayır, bu ölçümlemeler yapılmalı; ama, bu ölçüm
lemeler bana göre RTÜK'ün bağımsız bir üniversite denetimi tarafından denetlenerek yapılması 
neticesinde ortaya çıkabilecek neticeleri elbette TRT'nin bir ferdi olarak biz de kabul edebiliriz; 
ama, kişi başına düşen millî gelirin en yüksek olduğu illeri baz alarak, tüketimin körüklenmesine 
endekslenecek reklam tiplemeleri seçilerek yapılmış olan yayınlar hem Türk aile yapısını hem örf 
ananelerini her gün çok daha fazla dejenere etmektedirler..." 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Halis Gökgöz (Kanal 7 Ankara Haber Müdürü) 

". . .Biz özel kanallar olarak reytinge önem veriyoruz, bunu yadsımamamız gerekiyor. İzlenir 
programlar yapmak istiyoruz; ama, TRT temsilcisinin söylediği gibi işte kadına yönelik bir saldın, 

• aile yapısına yönelik saldırıdan da tam anlamıyla bahsetmenin doğru olmadığını düşünüyorum ben. 
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Reyting kaygısıyla, reytingle birlikte, yani, izlenir programla birlikte... Ben Kanal 7'nin aslın
da reyting ile izlenir programı birleştiren bir kanal olduğunu düşünüyorum; yani, özel kanallar için
de şu anda en rahat konumda olan ve şu ana kadar RTÜK'ten bu konuda en az cezayı alan, kadın 
programlan konusunda hatta hiç ceza almayan bir kanal temsilcisi olarak karşınızda duruyorum. 

Zaten Kanal 7'nin kurumsal değerleri arasında ilk planda toplumsal sorumluluk var ve toplum
sal sorumluluğun da sonuna kadar yerine getirilmesi var. Ancak ben şunu söylemek istiyorum; yani, 
yeterli mi kanal 7'nin yaptıkları; çok yeterli olduğunu elbette ki düşünmüyorum; yani, burada az 
önce kadına yönelik eğitim programlarından, çocuğa yönelik eğitim programlarından bahsedelim. 
Aslında bunlar tabiî aynştırılabilir, televizyonculuğun temelinde bu var; ama, aslında bütün aileye 
yönelik eğitimin ön plana çıkması gerekiyor. Ben buradan hareketle şunu söylemek istiyorum, biz 
programlarımızı yaparken bir oto kontrol sistemi uyguluyoruz. Öncelikle proje aşamasında bütün 
programlar sonuna kadar denetleniyor; yani, proje onaylanmadan önce zaten belli bir süzgeçten 
geçiyor..." 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Banu Kıhnç (TGRT Program Müdürü) 

"...TGRT, kadınlara yönelik yayınlar konusunda en uzun süreli yayını yapan kanaldır diye 
düşünüyorum. Dört yıldır biz kadınlarla ilgili programlar yapıyoruz. Kimi zaman eleştirildik, kimi 
zaman haklı bulunduk. Özellikle "kadının sesi" formatının başladığı kanaldır TGRT..." şeklinde 
beyanda bulunmuştur. 

Mehmet Akarca (Kanal D-Ankara Temsilcisi) 

". . . Şimdi, siz toplumun çok önde gelen yaralarından bir tanesine parmak basmış durumdasınız. 
İşte düğünlerde silâh atmaktan tutun, ne derece kötü olduğunu günümüzde daha bir görmeye baş
ladık, bu töre ve namus saikiyle işlenen cinayetler de bunlar gibi, yıllardan beri Türkiye'nin 
kanayan yaraları. Çok uzun yıllardır bunlara el atılmamış, kimse "bunları nasıl düzeltebiliriz" gibi 
bir gayretin içine girmemiş. 

Töre ve namus uğruna işlenmiş cinayetleri çok ekrana getirdik, çok haberlerini yaptık. Sos
yologlar marifetiyle, psikologlar aracılığıyla da bunlann tahlillerini yaptık. Topluma yakışmayan 
davranışlar olduğunu, mutlaka önlenmesi gerektiğini, hatta, bu konuda daha ciddî yasal düzen
lemelerin yapılması gerektiğini çok vurguladık ve son değişen Türk Ceza Kanununda buna ilişkin 
bazı maddelerin değiştiğini sevinçle de gördük. 

Yayma çok sık gören kısa kliplerin çok yararlı olduğunu ben gördüm. Birtakım ünlü insan
larımıza, ünlü politikacılarımıza, ünlü devlet adamlarımıza birtakım klipler yaptırılabilir. Bu klip
lerin senaryolarını sizler kontrol edip onay verebilirsiniz. Çok da yararlı olur. Daha sonra da bun
ların çekimi yapılır. Bunların televizyonlarda -RTÜK aracılığıyla özellikle- sık sık tekrarlanması is
tenebilir ve bunların çok faydalı olduğunu düşündüğümü tekrar ifade etmek istiyorum. Bu bir acil 
önlem olabilir. Yani, evin içindeki şiddetin ne derece kötü olduğu, töre uğruna işlenen bir cinayetin 
artık çağımızda zemin bulmaması lâzım geldiği, Avrupa Birliği kapısına gelmiş bir Türkiye'de bir
çok şeyin değişmesi lâzım geldiği yolunda mesajlar verilebilir. Bunlar yapılabilir. 

Birtakım kanallarda eğer bunu teşvik eden, hoş gösteren, makul karşılayan diziler, programlar 
varsa bunların yapımcılarıyla, televizyon yöneticileriyle tekrar konuşulup, bunları düzeltmesi, top
lumu yanlış bir yere sürüklediği yolunda mesajlar vermesi yararlı olabilir..." 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 
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Yavuz Oğhan (CNN T ü r k Haber Müdürü) 

".. .CNN Türk olarak, haber kanalı olarak bu konularda dizilerdeki şiddet meselesi bizi çok faz
la ilgilendirmediği için sadece yapmaya çalıştığımızı, zihniyetimizi, kampanyalarımızı söyleriz diye 
düşünerek buradayım. 

Cidden bu meseleye CNN Türk olarak misyon edinmiş bir kuruluş CNN Türk. Hürriyet ile bir
likte ortak bir kampanyası var: Aile İçi Şiddete Son diye. Bu kampanyayı mümkün olduğu kadar 
haberlerde diline dahi özen göstererek kullanmaya çalışıyoruz. Birkaç örnek de vereceğim size, 
eğer vakit olursa. 

Türk Ceza Yasasının Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmesi sürecinde başlayan bir 
hassasiyettir bu. Aslında Gül Dünya Töre'nin öldürülmesinden sonra başlatılan kampanyalar, kadın 
dernekleriyle ortak hareketler ile gündeme geldi. Türk Ceza Yasasında töre cinayetlerinin ve aile içi 
şiddetin tam olarak tanımlanması, kadın derneklerinin taleplerinin oraya yansıtılması için bir mis
yon da edindik. Sanıyorum bir miktar da başarılı oldu. 

Yayınlarda neler yapıyoruz; mümkün olduğu kadar haber dilinde insanların normal gör
melerinin önüne geçmeye çalışıyoruz, aile içi şiddeti. Klasik bir deyim vardır: Karı-koca arasına 
girilmez diye; biz, girilebilir noktasında olmaya çalışıyoruz. Ne olursa olsun, o yuva bozulmasın 
gibi bir anlayış var. Ama bizdeki anlayış biraz farklı: O yuva medeni şartlarda devam etsin biçimin
de. Bunun için de, biz haberlerimizde bunlara özen gösteriyoruz. 

Töre cinayetleri ayrı, aile içi şiddet ayrı. Belki bizde biraz kadın çalışanın fazlalığından, haber 
koordinatörümüzün kadın olmasından, kadınların hassasiyeti çünkü bu konularda daha fazla, bu 
konu önemli hale geldi, onu söyleyebilirim. 

Gül Dünya Töre'nin bir belgeseli yayındı. Bizde çok geniş yer alan medya kuruluşlarından 
birisi, onun da ismi "Hepsi Birer Gül Dünyaydı" Dönemsel olarak hâlâ belgeseller bulup, hazırlatıp, 
yayınlatmak üzere. 

Aile içi şiddet konusunda yapılan açık oturumlar var bizim televizyonumuzda. Herhalde en 
fazla yer ayrılan konulardan birisidir. 

Türkiye nüfus ve sağlık araştırması bir araştırma yapıyor; kadınların yüzde 39'u yemeğin 
yakılması, eşe karşılık verilmesi, paranın lüzumsuz yere harcanması, çocukların ihmal edilmesi 
durumlarında kendilerine dayak atılmasını normal karşılıyorlar. Bir de böyle bir ülkede haber 
yapıyoruz..." 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Kerem Kırçuval (Show TV Ankara Temsilcisi) 

".. .Şimdi, her şeyden önce sadece Show TV değil, TRT dışındaki bütün televizyon yayın 
kuruluşlarının özel birer ve kâr amaçlı birer şirket olduğunu söyleyerek başlamak isterim. 

Herkesin tabiî öncelikle dikkate alacağı kadın programları ya da kadınla ilgili haberler bize 
beklendiğinden daha fazla etki yaratıyor. 

Haber bültenimizde de, kadın, çocuk konuları önemli bir yer tutuyor...Bu tür programlann el
bette jakoben olmayan; ama, bir düzene kavuşturulmasından yanayım; ama, asla şu şu sınırlar 
diyerek insanların sesini kesmemeliyiz. Bırakalım insanlar konuşsun, dertlerini anlatsınlar. Biz o 
dertlerden sonra doğabilecek şiddet olaylarına karşı önlem almayı tartışalım; yani, bir kadın başına 
gelenleri anlatıyor, sonra bir aile mahkemesi kuruluyor ve kadın öldürülüyor. Buna şöyle bakarsak 
bence yanılırız: Kadın anlattığı için ya da bu program olduğu için bu kadın öldürüldü; hayır. O olay 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1140) 



— 183 — 

deşifre olduğu için kadın öldürülüyor...bu programlar sayesinde bu olaylar deşifre oluyor. Keşke 
olmasaydı, keşke yaşanmasaydı birtakım başka şiddet olayları; ama, bence biz o deşifre olduğu 
zaman o kadını korumaya almalıydık düzen olarak, devlet olarak, sistem olarak. Bence bu program
lara, elbette dediğiniz gibi, birtakım bilimsel, sosyologlar, psikologlar vesaire destekleriyle belli il
keleri yerleştirmek mümkün, daha da geliştirilmesi mümkün; ama, o programlar neden oluyor 
demek bence haksızlık oluyor bu programlara. 

Çok okumayan bir toplumuz, eğitimde de üç yıl ortalamamız var ve televizyonlar bu konuda 
çok önemli bir araç. . ." 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

8- 12.12.2005 tarihli toplantı 

Lila Pieters (UNICEF Temsilcisi) 

"Çocuk haklarına dair sözleşmenin kabulünden bu yana, ki, bu sözleşme hem çocuğa ve 
kadına karşı şiddet konusunda birçok madde içeriyor ve de bu sözleşmenin kabulünde UNICEF'in 
büyük bir desteği olmuştur; kabulünden bu yana UNICEF çalışmalarını sürdürüyor; yani, bu 
demektir ki, en az yirmi senedir bu konuda aktif olarak çalışıyor. 

...Kadına ve çocuğa şiddet denilince de zaten kadın dediğimiz zaman genelde 18 yaş altı 
kadınları da kapsadığı için, bizim de çok kendi ilgi alanımızda ve bu 18 yaş altı kız çocukları da 
genelde zorla evlendirilmiş çocuklar oluyorlar. Tabiî bu savunu çalışmaları kapsamında birçok araş
tırma yapılıyor ve bu araştırmalar kadına ve çocuğa yönelik şiddetin çeşitleri üzerinde yoğunlaşıyor. 
Çeşitlerden en önemlisi aile içi şiddet bir diğeri namus cinayetleri ve bu sadece Türkiye'de bir sorun 
değil, birçok ülkede namus adına işlenen cinayetler sorun. Özellikle tarım toplumundan endüstri 
toplumuna geçiş ülkelerinde, bu iki grup arasındaki çatışmaların yoğun olduğu ülkelerde bu ciddî 
bir sorun. 

Bu araştırmaların bir başka gösterdiği şey de bize, aslında, namus adına işlenen cinayetlerin 
daha çok feodal geçmişi olan toplumlarda olduğu, binlerce yıllık feodal geçmişi olan toplumlarda 
daha öyle bir arasında bağ görüyoruz ve de aslında, bu cinayetlerin dinle ya da etnik özelliklerle 
alakası olmadığı, fakat, feodal yapıyla daha çok alakası olduğunu görüyoruz; yani, dinle bir alakası 
ya da etnik düzenle bir alakası yok. 

Bir diğer önemli konu da çocuk evliliği. Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var; er
ken evlilik demiyorum, çocuk evliliği diyorum; çünkü, bunun altının çizilmesi gerekiyor. Çocuk ev
liliği derken, 18 yaşın altında ve zorla evlendirilmiş kızlardan bahsediyorum; çünkü, bu birçok ül
kede de problem. Her ne kadar mevzuat bunu yasaklasa da ya da 18 yaşın altında evleniyorsanız 
eğer çocuğun da görüşünün alınması, 18 yaşın altında evlenecek olan kişinin de görüşünün alınması 
gerekliliği mevzuat içerisine konulmuşsa da -ki , bu birçok ülkede var- zengin fakir fark etmiyor, 
birçok ülkede çocuk evliliği hâlâ ve de görüşleri, çocuğun onayı alınmadan yapılan, zorla yapılan 
çocuk evlilikleri hâlâ bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. 

Bir diğer şiddet türü, tabiî ki, tecavüz ve öncelikle, ben, Türk Hükümetini bu konuda kutlamak 
istiyorum; çünkü, evlilik içi tecavüz yasada suç olarak kabul edildi Türkiye'de ve bu birçok ülkede, 
Avrupa'daki ülkeler dahil olmak üzere birçok ülkede bu şekilde mevzuata yansımamıştır. Bu 
konuda tebriklerimi sunmak istiyorum. 

Bir diğer şiddet türü de, tabiî ki, aslında devletlerin uyguladığı şiddet türü çocuğa ve kadına 
karşı. Devletin kendi elindeki gücünü kullanarak uyguladığı, örneğin, kurumlarda kalan kadınlara 
ve çocuklara karşı ya da örneğin, tutukevlerinde, hapishanelerde kalan, kadın koğuşlarında kalan-
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lara, oradaki üniformalı çalışanların güçlerinden elde ederek yaptıkları -bu fiziksel olabilir, duy
gusal olabilir ya da cinsel olabilir- şiddet söz konusu. 

Aslında, bütün bu şiddetin sebebi, cinsiyetler arasındaki eşitsizlik olarak çıkıyor karşımıza. Bu, 
ekonomik alanda olabilir, sosyal alanda olabilir ya da politik alanda olabilir. Tüm bu alanlardaki 
cinsiyetler arasındaki eşitsizlik bu şiddetin sebebini oluşturuyor. 

Örneğin, sosyal alana baktığımız zaman, eğer bir kadın okula gitmiyorsa, bu kadından, biz, 
birinci olarak haklarını bilmesini, ikinci olarak kendi haklarını ve çocuklarının haklarını nasıl 
koruyacağını bilmesini nasıl bekleriz eğer okula gitmiyorsa bu kadın? 

Bu eğitim konusunda Türkiye'de ciddî bir hareket ve ciddî bir akım var; fakat, çok üzgünüm 
ki, kızlar okula gidiyorlar, evet, ama, okulda kalmıyorlar. Eğer biz bu şiddetin önüne geçmek is
tiyorsak, en önemli yapmamız gereken şeylerden bir tanesi, kız çocuklarının özellikle okula sadece 
gitmelerini değil, okulda kalmalarını ve okulu bitirmelerini sağlamamız; çünkü, Türkiye'de 
görüyoruz ki, aslında, kız çocuklarının bir kısmı 10 yaş civarında okulu bırakmak zorunda kalıyor
lar ve bunun sebeplerini biliyoruz. 

Sizlerden en büyük ricam bu aslında; lütfen, bunu da bir rica olarak, bir istek olarak kabul edin. 
Bu konuda sıfır tolerans göstermemiz gerekiyor eğer Türkiye Anayasasında kadın ve erkek eşit 
olarak yazılmış ise, hakikaten eşit olabilmelerini sağlamak için kız çocuklarının da okullara git
melerini ve okullarını bitirmeleri gerekmektedir. Eğer Türkiye bu konuda bir çözüm bulabilirse, 
diğer bu konuda sorunu olan ülkelerin de önünü açacaktır. 

Bir diğer sosyal olguya bakarsak, ülkeler modernleştikçe aileler arasındaki aile sorunları, aile 
çatışmaları daha fazla görülmeye başlıyor. Özellikle ergen çocuklar ve aileleri arasındaki, anneleri 
ve babalan arasındaki çatışmalar yoğunlaşıyor. Bu çatışmalar özellikle de eğitimsiz ailelerde 
görülüyor, eğitimsiz aileler ve onların ergen çocukları arasında görünüyor. Bu çatışmalar sonucun
da, babalar dışarı çıkmak isteyen kızlarına eğer karşılarsa, bu şiddeti artırabiliyor. 

Bu konuda önemli olan bir başka şeye de buradan yola çıkarak değinmek isterim. Modernizas
yon sürecindeki ülkelerde özellikle anne baba eğitimine verilmesi gereken önem. Anne baba eğitim 
programları hazırlanmalıdır. 

Politik düzeyde bakarsak olaya, eğer sizin Parlamentonuzda az sayıda kadın var ise, bu Par
lamentonun nasıl kadın dostu mevzuat ve bu konuda kadın dostu politikalar üretebileceğini 
düşünebilirsiniz ki... 

Mevzuat konusuna dönecek olursak, bu konuda, örneğin, Türkiye'de, sonuçta, yasalar 
düzeyinde, Anayasa düzeyinde ve Medenî Kanun düzeyinde, kadın ve erkek arasındaki eşitliği ele 
alırsak eğer, böyle bir eşitlik var, mevzuat olarak bir açık yok; fakat, bu mevzuatın uygulanması ve 
bir davranış ve tutum değişikliğine yol açması açısından belki bir şeyler daha yapılması gerekiyor. 
Burada bir kampanya yapılması önemli bir adım olabilir bu konuda ve de bir başka diğer husus da, 
adalet sisteminde özellikle görevlilerin, kadın ve erkek eşiti bu yasada gördüğümüz kadın erkek 
eşitliğinin uygulamaya da konulabilmesi konusunda eğitilmeleri ve bilinçlerinin artırılması önemli 
bir konu. 

UNICEF, sadece UNICEF de değil birçok organizasyon, aslında, birçok ülkede bu tür kampan
yalar düzenlediler; fakat, görülen o ki, eğer bu kampanyalann lideri, aslında, o ülkenin önde gelen 
liderleri değilse ve de erkekler bu konuda yeterince işin içine dahil değillerse, pek başanlı olamıyor; 
yani, bu konuda erkeklerin katkısına, erkeklerin bu işin başında olmasına kesinlikle ihtiyaç var. 
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Tabiî, en önemli ve de en fazla etkisi olan şiddet türlerinden bir tanesi de aile içi şiddet; çün
kü, aile içi şiddet, çocuklann en çok zarar gördüğü şiddet türü. Çocuklann her türlü olandaki 
gelişimlerini negatif olarak etkileyen bir faktör ve çocuğa karşı olan şiddet, genelde anne hamiley
ken başlıyor. Çocuk annenin rahmindeyken daha şiddetle tanışıyor ve bundan sonrasında da şiddete 
maruz kalıyor. 

Yine, araştırmalar gösteriyor ki, aslında, bir çocuğun aile içi şiddetten etkilenmesi için 
babasının annesine uyguladığı şiddeti her gün görmesine gerek yok. Bunu yılda bir bile görse böy
le bir şeyi, bu çocuk bundan etkileniyor; çünkü, bu tür bir şiddet bir kadına uygulanabilecek en 
aşağılayıcı davranış biçimlerinden bir tanesi. Bu yüzden, eğer çocuk, sıklığı önemli değil, karşısın
da böyle bir rol modeli görüyorsa, bu onun bütün ondan sonraki hayatını etkileyen bir faktör oluyor. 

...Her şeyden önce, çocukların hiçbir zaman, aslında, mahkemeye çıkarılmaması, yani, mah
keme salonuna dahi sokulmamaları gerekiyor. Bu, aile içi şiddetin önlenmesi konusunda en önem
li şeylerden bir tanesi; çocukların mahkemede olmamaları gerekiyor. Çocukların hiçbir zaman 
soruşturmaya maruz kalmamaları gerekiyor. Yani, bir savcıyla, bir hâkimle, bir avukatla, bu tip bir 
ortamda, öyle bir ortama sokulmamaları gerekiyor ve çocukların yanında güvenebileceği bir kişiy
le beraber, bu bir arkadaş olabilir, kardeş olabilir, her kimse, çocukların kendilerini güvende his
sedecekleri birisiyle beraber bir konuşma ortamı yaratılmalı ve bu ortamda mutlaka bu konuda 
eğitilmiş, çocuğa soru sorma konusunda değişik teknikleri bilen bir sosyal hizmet uzmanının eş
liğinde yapılmalıdır. Çocuk tecavüze mi uğradı, ensest ilişki mağduru mu oldu? Bu konularda 
konuşmasını sağlayacak ve bu konuda nasıl soru sorulacağını bilecek bir deneyimli sosyal hizmet 
uzmanıyla beraber yapılması gerekiyor ve bunu sadece çocuktan bilgiyi toplamak amacıyla sadece 
bir defaya mahsus olmak üzere yapmak gerekiyor ve bu yapılan görüşmenin de gerekiyorsa video 
kaydının alınması; fakat, video kaydı alınıyorsa da eğer bunun çocuğun görebileceği bir şekilde 
değil, çünkü dikkatinin dağılmasına neden olur, göremeyeceği bir şekilde video kaydının alınması 
ve sadece ve sadece bir kere yapılması gerekiyor. Bu görüşmeyi yapmadan önce de çocuğa bunun 
çok iyi ona anlatılması gerekiyor ve neden bir kez yapılıyor bu; çünkü, birçok ülkede görüyoruz ki, 
aslında bu tür durumlarda savcılar çocuklann birçok kez ifadesinin alınmasına ve birçok kez mah
kemeye çıkarılmasını gerekli görüyorlar karar verebilmek için, halbuki onu siz bir kere yaptığınız 
zaman ve onu videoya aldığınız zaman bu savcı elinde gerekli kararı verebilmesi için yeterince bil
gi sağlayan bir kaynak oluşturuyor. Bu tabiî işin adalet boyutu, adlî boyutu, bir de çoğu zaman da 
aslında çocuğun tüm bu süreç sonunda evde kalmasını sağlamak gerekiyor; yani, çocuğu evde 
tutarak, bu işin suçlusunu evden uzaklaştırarak; çünkü, biz çocuğu evden aldığımız zaman böyle bir 
şeyin sonucunda ve çocuğu bir kuruma yerleştirdiğimiz zaman korumak için de yapıyorsak bunu, 
çocuk sonuçta kendi hatası olarak böyle bir şey olduğunu düşünecektir ve güvende olmadığı bir or
tama gönderiyoruz onu. O yüzden çocuğun evde kalarak, evde psikososyal yardım alarak o güven
li ortamını devam ettirmesi ve bu işi kim yapıyorsa, kim bu konuda suçluysa eğer onun evden uzak
laştırılmasını sağlamak çoğu zaman çok daha faydalı oluyor. 

Yine bu aşamada bir sosyal hizmet uzmanının aile içi uzlaşmayı yapıyor olması lâzım; çünkü, 
örneğin altı çocuklu bir ailede bir çocuk bunu yeterince kendinde cesaret görüp gidip söy-
leyebiliyorsa babam bize tecavüz ediyor diye, bu çocuğun diğer kardeşler arasındaki durumu da 
değişecektir. O yüzden bir sosyal hizmet uzmanı eşliğinde bunun bir aile çözümü olarak sunulması 
gerekiyor. Bütün kardeşler ve anne, tabiî anne değilse suçlu olan, bu da görülüyor bazı zamanlarda, 
annenin de suçlu olması olabiliyor; böyle değilse eğer, çocuklar ve anneyle beraber aileye yönelik 
bir çözüm bulma konusunda uzlaşma yapması gerekiyor sosyal hizmet uzmanının. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1140) 



— 186 — 

Bir unutulmaması gereken şeyde bu konuda suçluya ne yapılacağı. Evet biz onu cezalan
dırıyoruz, on sene, yirmi sene her neyse, kadını ya da erkeği hapse gönderiyoruz; fakat, unutul
maması gereken bir şey var ki, cinsel olsun, duygusal olsun her türlü tacizi yapan, şiddeti uygulayan 
insan aslında hasta bir insandır. Hasta bir insan olduğu için de hapse göndermek, özgürlüğünden 
mahrum etmek bir çözüm değildir; sadece o yeterli bir çözüm değildir. 

Tabiî mutlaka bunun suçlusunun adaletin sağlanması için bir süre özgürlüğünden mahrum 
edilmesi ve cezalandırılması gerekiyor; bu ayrı bir konu; ama, bunun yanında psikososyal destek 
sağlanması ve özellikle de özür dilerim dedirtmek gerekiyor. Çünkü, birçok şiddet vakasında, mah
kemelerde ve benzeri yerlerde karşılaştığım durumlarda gördüm ki, aslında kadınlar evet tazminat 
istiyorlar bu konuda; ama, karşılarına geçip, onlara tecavüz etmiş olsun, nasıl olursa olsun, erkeğin 
yaptığından dolayı üzgün olduğunu ve bu konuda özür dilemesini de istiyor. Bunu da, aslında yapan 
insanın bunu yapmasını sağlamak.." 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

9. 17.01.2006 tarihli toplantı 

Prof. Dr. Serpil Salaçin (9 Eylül Üniver. Tıp Fak. Adlî Tıp Kurumu Başkanı) 

Tabiî, Türk Ceza Kanunumuzla da ilgili bazı şeylerden söz etmek istiyorum. TCK'da, herkesin 
bildiği gibi, suçlar tanımlanmış; hangi hallerde eylemlerin daha ağır suç olarak niteleneceği söylen
miş, failleri işledikleri suça karşı sorumluluklarının ne olduğu ve sorumluluğu azaltan hatta kaldıran 
haller tanımlanmış, ceza yasasında bunlar var. Cezaların tümünün ağırlıkları tanımlanmış. İşlenen 
suçların, işleniş biçimlerine göre mağdurda meydana gelen zararların ağırlığına göre ceza ağırlığı 
belirlenmiş. Bir yerde TCK, çağdaş, evrensel değerlerle suçların tanımlanması, suçlarının unsur
larının tanımlanması, ağırlaştırıcı faktörlerin gözden geçirilmesi, işleniş biçimiyle ilgili hafifletici 
unsurlar, ceza sorumluluğunu azaltan, kaldıran haller, sonuçlarına göre cezaların artırılması ve 
cezaların türleriyle ilgili çok çağdaş, evrensel bir sürü boyutu içeren bir yasa ve bunu gerçekten 
çıkaran Meclise, ben tekrar tekrar, T.C. vatandaşı olarak teşekkür ediyorum, minnet borçluyuz diye 
düşünüyorum. Yıllarca birçok konuda tartıştığımız konular, istenilen özelliklerle gündeme geldi, 
kaleme alındı. Ama, eksiklikler yok mu; ne yazık ki, var. 

Yeni TCK'nın 82 nci maddesine, bir kelimeyi ekleyebilirdik "töre ve saikıyla" yerine "töre ve 
namus saikıyla" diyebilirdik. Bir kelimeyi ekleyemedik. Bence, nelere neden olduk? Şöyle yorum
luyorum; o bir kelimeyi ekleyemediğimiz için kadının en temel hakkı yaşama hakkının Anayasal 
güvencesini, yaşamda tehlikeye attık... 

Kişilere karşı işlenen suçlarla ilgili devletin değerlerinin öğrenilmesini, çağdışı değerlerden 
vazgeçilmesini, uzun vadede sağlayacak bir kelimeyi yasaya koyması diye düşünüyorum. Eğer, o 
kelimeyi koymuş olsaydık, devletin değerleri çok çağdaş ve evrensel, bu yasalara yansıdı, çok 
güzel; ama, çağdışı değerlerden vazgeçilmesine birazcık da izin verir, o bir kelime nedeniyle öyle 
oldu diye düşünüyorum. 

Tabiî, namus cinayetinde temel kavram ne; cinsiyete dayalı ayrımcılık yapılmış oluyor, bu 
değerin sürüp gitmesine, namus cinayetinde namusu temizleme değerinin sürüp gitmesine neden 
olunuyor. Bu değerlere kabul edilebilir gibi bakmak söz konusu olduğunda da değerin pekişmesi, 
sürüp gitmesine neden oluyoruz diye düşünüyorum. 

...genital muayene dediğimiz şey, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı tıp doktorlarının kadın
ların üreme organlarındaki hastalıkları tanımak amacıyla, teşhis koymak amacıyla, tedavi etmek 
amacıyla yaptıkları bir muayene türü. ... Ben, o yasa maddesinin o yönden başlığının değiştiril-
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meşinden yanayım. Başlığında, kişilerin cinsel saldırı ya da cinsel dokunulmazlığa karşı suçların 
muayenesi için mutlaka böyle bir savcılık ve hâkimlik kararına gereksinim vardır diye yazılmasın
dan yanayım...Tabiî, çocuğa ya da kadına yönelik herhangi bir cinsel dokunulmazlığa karşı, aykırı 
bir suç işlenip işlenmediğinin araştırılmasında, savcılık, mahkeme, mağduru bize gönderiyor 
muayeneye. Bu muayenenin hangi koşullara göre yapılabileceği, yine, Ceza Yasasında suçun tanım
lanmasında da var. Suçun tanımlanmasında, ilk başta cinsel saldırı tanımlamasında diyor ki, vücuda 
herhangi bir cisim sokulması. Bu, çok büyük, çağdaş bir değişiklik oldu ceza yasasında, daha önce 
böyle tanımlamıyordu. Vücuda, cinsel amaçla herhangi bir cisim sokulması; bu, ağza olabilir, 
vajene olabilir, anüse olabilir, yani, makata olabilir. Herhangi bir yere cinsel amaçla cisim sokul
masını öyle tanımlıyor, cinsel saldırı olarak tanımlıyor;..Bütün bu muayeneleri yapabilmek için, 
hekimin çok iyi donanımlı bir sağlık kuruluşunda bu muayeneyi yapması gerekiyor; çünkü, yine 
Türk Ceza Yasamızda, ruhsal yönden nasıl travmaya uğradığı ve o travmaya göre de cezanın ar
tırılacağı söyleniyor. Suçun suçlusunun cezası artırılacak. Dolayısıyla, psikiyatrik muayene de 
gerekecek. Travmatik bulguların, daha doğrusu, travma demeyim de, darba uğradığı yerlerin 
muayenesi de olacak. Bu arada, birçok uluslararası muayene protokolleri vardır. Biz hekimlerin ter
cih ettiği muayene protokolleri, Avrupa standartlarında öne sürülen bir muayene protokolü vardır; 
hastayı önce alırız, güvenli bir ortam oluştururuz, o güvenli ortamda, yanında yakınları olmaksızın, 
yanımızda en az bir tane kadın hemşire ya da bir sağlık görevlisi olarak, önce konuşuruz, anamnez 
dediğimiz, hastanın yakınmaları ve olayın nasıl olduğunun öyküsünü alırız. Zaten, bu konuda, 
Adalet Bakanlığı da, Sağlık Bakanlığı da, adlî tabiplik hizmetleriyle ilgili çok güzel bir genelge 
çıkardı, 22 Eylülde yürürlüğe girdi, bunun eğitim çalışmalarını biz sürdürüyoruz hem fakültemizde 
hem sağlık müdürlüğü birimlerinde. Ufak tefek aksaklıklar yok mu; hepsinde var; ama, bunları dil
lendirip konuştukça çözümleyebileceğimizi düşünüyorum; çünkü, esaslı, güzel konular, 
yapılabilecek konular. Bütün bu anamnezden sonra, herhangi bir türlü cinsel saldırıya uğradığı söy
lenen bir kişinin ağız yıkantı suyundan tutun da, saçının arasına karışmış, bir başka kişiye ait bir saç 
teli dahi delil olarak kullanılacaktır. O nedenle, rasgele, sıradan bir odada muayenesi yapılamaz. 
Mesela, şu odada, ben bu özellikteki bir kişinin muayenesini yapamam. Burada jinekolojik 
muayene masası olsa da yapamam; çünkü, bu örnekleri alacağım özel kaplar olması lâzım. Bu kap
ların bir kısmı kâğıt zarflardır, bu kapların bir kısmı kendinden fermuarlı naylon torbalardır, bu kap
ların bir kısmı kapaklı torbalardır; sizler, bunu, mutlaka, yurtdışı eğitimlerinizde de, Türkiye'de de 
gördünüz. Bunlar özel kitlerdir, çok özel kitlerdir ve bu özel kitler olmazsa, bu delillerin hepsi kay
bolur. Hem suçlular haksız yere suçlanabilir hem mağdurun hakları aranamayabilir, böyle bir sorun 
var. Yoksa, hemen gidip de biz genital muayene yapmıyoruz. 

Bir başka şey: Hastayı başladı soymaya; soyarken, üzerindeki her giyside suçlu zanlısı ya da 
zanlılarına ait tükürük, meni, ter bulaşığı, bunların hepsi yine delil olarak kullanılacak, biz o tekniği 
kullanıyoruz. Bu teknikleri kullanmak için bunlann toplanacağı yerlerin mutlaka bu altyapıyı oluş
turacak nitelikte yerler olması gerekir. Bütün bunları yaptıktan sonra, hasta çıplak hale getirildikten 
sonra, genel olarak vücudunu muayene ediyoruz biz; ama, bu çıplak gözle muayenedir. Çıplak göz
le muayene, zor kullanılmış bir kişinin muayenesinin tamamlanması anlamına gelmez. Mutlaka, bu 
kişilerin, diğer görüntülenme sistemleriyle de incelenmesi lâzım. Bunlar neler; radyografık in
celemeler gerekecektir, hatta gerektiğinde MR'lar yapılacaktır, bunların hepsi yapılması gerekecek
tir. Genital bölge muayenesi sırasında, vücut kıllarının özel muayene türü vardır, özel örnek alma 
türü vardır. Bütün bunlann örneklenme yerleri vardır. Eğer biz bunları yapmazsak, o zaman, çok 
güzel bir yasayı yaşama geçiremiyor oluruz. Yaşama geçirebilmemiz için de bu yasayı uygulayan
ların nasıl bir fizik altyapı ve nasıl bir bireysel bilgi birikimi ve beceriyle donatılması gerektiğine 
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de karar vermemiz lâzım... Beden muayenesi yönetmeliğinde, aksayan bir yön var...Beden 
Muayenesi Yönetmeliğine göre, yeni Ceza Muhakemesi Kanununa göre, hâkimlikten ve savcılıktan 
karar almadan bu muayeneyi yapmamız mümkün değil, yaptığımız muayenenin elde ettiği bul
gularının delil olarak kullanılabilmesi için, 24 saat içinde mahkeme kararı gerekiyor; ama, önce sav
cının izni gerekiyor; ama, bize doğrudan hasta geliyor, herhangi bir polis teşkilatına veya mah
kemeye giderek gelmiyor, yakın bir yerde, anne-baba çocuğu getirmiş, bize geliyor. Şimdi, burada 
birkaç tane sorun olabilir. Birincisi, çocuğun anlattığı doğru olabilir, kadının anlattığı doğru olabilir; 
bir başka şey daha var, bunlann hiçbirisi doğru olmayabilir; meslek yaşamımda çok görüyorum, top
lum bunu reddediyor; ama, Türkiye'de ensest var, ensest olabilir. Böyle bir öyküyle, akut bir durum, 
çocuğun da yardıma ihtiyacı var, hadi yürü beraber götürelim de demiş olabilirler. Bunların hepsinin 
ortaya çıkması için savcılığın kararı gerekiyor. İşte, tam da burada, bence, Adalet Bakanlığı hızla iş
leyen, savcı ile bizim aramızda bir hızlı sistem oluşturması gerekir. Diyor ki, sanığın dış beden 
muayenesinde diyor, kolluk kuvvetinin diyor, isteği olabilir diyor. Burada da belki telefonla savcının 
izniyle başlanabilir muayeneye diyecek; çünkü, nasıl bir ciddî sorun var, onu da size söyleyeyim: 
Çocuk su içerse, çocuk idrar yaparsa, çocuk gaitasını yaparsa bulgulanmız kaybolur bizim ve böyle 
bir travmaya uğramış çocuk, idrar da yapmak isteyecektir, gaita da çıkarmak isteyecektir, hatta 
yıkanmak isteyecektir, üstündekini başındakini atmak isteyecektir. O zaman bütün deliller kay
bolacak. Onun için, bizim mutlaka bunlan hemen geldiklerinde başvurulabilecek merkezler oluştur
mamız lâzım. Çok güzel hastanelerimiz var, çok ileri teknolojili; o kadar çok şey yapıyoruz ki, 
oralara aslında belirli başvuru merkezleri yapabilsek çok iyi olacak." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Prof. Dr. Ufuk Beyazova (Gazi Üniv. Çoc. Has. A. bilim Dalı Sos. Pediyatri Bölümü) 

"Biz, sosyal petiyatri alanında çalışıyoruz. Sosyal pediyatri çok eski olmayan bir dal. Sosyal 
pediyatrinin içerisinde kişileri bir birey olarak değil, çocuklan tek bir tane hasta çocuk olarak değil, 
içinde yaşadığı toplumla, ailesi, yaşadığı kenti, yaşadığı sosyal grubuyla, bu özelliklerin onun sağ
lığına yapacağı etkileri birlikte değerlendirilen, hastanenin dışına çıkan, sağlık kummunun dışına 
çıkan, evinde de değerlendiren, Türkiye'de tedavisini veya korunmasını yürütmeye çalışan bir 
birim. 

Bu birimin içerisinde bir çok iş yapıyoruz. Çocukların aşıları, sağlamken izlenmeleri, erken 
tanıları filan gibi; ama, büyük çaplı işlerimizden birisi de, çocuk istismarı ve ihmali. Gazi Üniver
sitesi Tıp Fakültesinde çocuk istismarı ve ihmaliyle ilgili değişik uzmanlık dallarından, değişik 
anabilim dallarından oluşan bir birimimiz var, Adli Tıp Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı, çocuk 
psikiyatrisi, erişkin psikiyatri bölümlerinin öğretim üyelerinden oluşuyor, bir de, pediyatrik cenahı, 
çocuk cerrahisi. Tıp mesleklerinin dışında da, yani, çok ilgili olan mesleklerden sosyal hizmet uz
manı, psikolog ve avukat arkadaşlarımız var grubumuzun içinde. 

Bu grubumuz, yakın zamanda, rektörlüğe bağlı bir merkez olarak da çalışmaya başlayacak. Bu 
merkezimizin yaptığı işler içerisinde çocuk istismarı ve ihmalinin, sanınm, bu komisyonu ilgilen
diren, hani o yaptığımız işlerin ilgilendiren tarafı cinsel istismarlar. Cinsel istismara da uğramış 
çocukları, biz, 18 yaşına kadar olanları izliyoruz. 

Biz bu merkezde ne yapıyoruz, ...Acil polikliniğe bir şekilde travmaya uğramış olarak, ailesi 
tarafından, öğretmeni tarafından, özürlü çocuklar var, yatılı okullardaki çocuklar var, kurumlarda 
bakılan çocuklar var, ailesinin yanında olanlar var, bir biçimde acil polikliniğe gelen, bir grubumuz 
öyle. Bir grubumuz psikiyatri kliniğine gelen, doğrudan çocuk psikiyatrisi kliniğine gelen. Bunlar 
çok gecikmiş cinsel istismarlar genellikle; çünkü, cinsel istismarlarda çok önemli bir faktör, istis
mara uğradıktan çok sonra birisine geliyor. Bu bir tıp kurumu olabiliyor veya belki polise; ama, 
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aradan zaman geçiyor. O nedenle de, çok fazla işaret yok üzerinde. Aradan çok zaman geçmiş, özel
likle yaşı küçük olanlarda, cesaret edip de etrafa bir şey söyleyene kadar epey bir zaman geçiyor. 
Bu yollarla geliyorlar bize. Okullardan rehber öğretmenlerden vakamız var, epeyce vaka gelen grup 
onlar. Bu çocuklar getirildikleri zaman, onlarla öykü alıyoruz. Kendileri şikâyetçi oluyorlar, aileleri 
şikâyetçi oluyor. Ailelerin bizden istedikleri -oradan buradan anlatıyorum ama- genel şey, adliyeye 
hiç işi bulaştırmamak, mümkünse tedavi ediverip, yollamak, çocuğu hemencecik düzeltmek. Baş
lıca uğraşlarımız arasında, bu işin adli makamlara mutlaka aktarılması gerektiğine inandırmaya 
çalışmak var; çünkü, istismarcı... Bizim mağduru düzeltmemizi istiyor aileler; ama, mağdur için 
gerçekten faydalı tedavi yöntemleri uygulayabilsek bile, istismarcı başka çocuk ve gençleri istismar 
etmeye devam ediyor. Bu şekilde adli makamlarla dirsek teması, iletişim, bildirimle ilgili çok cid
dî sorunlarımız var, bildirimle ilgili epey bir ikilemimiz var. Bildirdiğimiz zaman bazen kay
bediyoruz hastayı. Bildirmediğimiz zaman istismarın sürmesine destek olmuş oluyoruz, böyle 
sıkıntılarımız var." 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Doç. Dr. Figen Şahin 

"Türkiye'de cinsel istismar var, hem de çok var. Bunlar sadece bize gelen çok küçük bir oranı. 
Hukuk kurumlarına daha az başvuruyorlar; ama, hastanelere de hepsi başvurmuyor aslında. Bir, 
nereye başvuracaklarını bilmedikleri için, bir de bilseler bile, bu namus konusu bizi de çok zorluyor; 
çünkü, tuhaf bir namus anlayışımız var bizim. Belki bütün dünyada da böyledir; ama, bizim ülkemiz 
için özellikle geçerli olduğunu düşünüyorum. Cinsel tacize uğrayan kadının ve çocuğun namusu 
kirleniyor, yapanın değil. Onun için, eğer duyulursa, çocuğun, gelecekteki, kız çocuğuysa, onun ar
tık ileride evlenmesi mümkün değil, normal bir hayat sürmesi mümkün değil, kadın için, işte, artık 
ölüme kadar götürülecek yola sapılıyor. Neden tacize uğrayan kişinin namusu kirleniyor, ben bunu 
hiç anlayamıyorum. Bütün böyle toplum merkezlerindeki halk eğitimlerinde falan da hep bunu vur
gulamaya çalışıyorum. Ortada bir namussuzluk, bir suç varsa, bu bunu yapandır, yani, buna uğrayan 
değildir. Bu kabul gerçekleşmediği sürece, biz, Ufuk Hocamın söylediği şeyin zorluğunu çok 
yaşıyoruz; ama, size geldik, sakın kimse duymasın. Siz sadece bir bakın. Bir kere bakire mi, kızlık 
zarına bir bakın. Bakireyse, zaten, sorunun yüzde 90'ı hallolmuş oluyor. Bakire değilse, o zaman 
biraz daha sorun; ama, bakireyse çocuğun ruh sağlığına bu arada ne olmuş, bu taciz onu nasıl et
kilemiş falan, bunların da çok önemi yok. Bazı biraz daha iyi eğitimli aileler, o konuda da yardım 
istiyorlar, çocuk psikiyatrisine gidiyorlar. Yani, çocuğumuzu siz tedavi edin; ama, bu böyle konu 
komşuda, okulda falan duyulmasın, şikâyetçi olursak polis gelecek ifade alacak, savcı gelecek, bir
çok sorun olacak, bizim çocuğumuzun namusu kirlenecek, sakın kimseye söylemeyin. Öyle kor
kunç bir ikilem ki, yani, bir yandan, hakikaten o hastayı tedavi etmek istiyorsunuz; ama, bir yandan 
da, yeni Ceza Yasasında hapisle cezalandırılacak şekilde bir bildirim yükümlülüğü var. Bildir
mediğimiz takdirde ve bu daha sonra ortaya çıkarsa, biz, hekim olarak 1 yıla kadar hapis cezasıyla 
yükümlüyüz. 

...sistemdeki işleyişteki aksaklıklar daha hiç çözülmüş durumda değil. Ceza yasasında ben de 
çok olumlu değişiklikler yapılmış olduğunu düşünüyorum. Ama sistemde şöyle şeyler var: Bir 
çocuk cinsel istismara uğradığı zaman, yaklaşık yüzde 75, yüzde 80'inde fizik muayenesinde hiç
bir şey bulamazsınız; çünkü, yani, cinsel istismarın tanımı, illa çocuğun vücuduna bir organ ya da 
bir şeyin girmesi değildir, bu, vajenine, anüsüne gibi. Zorla olmak zorunda değil, çocuğu kan
dırarak, oyunmuş gibi göstererek, pornografik materyal de izletirsiniz, çocuğu soyar, elle okşar-
sınız, çocuğun erişkinin cinsel organını ellemesini istersiniz. Bunlann hiçbirinde, zaten, sizin 
muayeneyle bulabileceğiniz bir bulgu yoktur. Olsa bile bir kısmı da, yine, Ufuk Hocanın söylediği 
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gibi, hemen söyleyemez, utanır, korkar, inanılmayacağından korkar, üzerinden iki, üç ay geçtikten 
sonra, bazen yıllar geçtikten sonra söyler, zaten, bir iz kalmamıştır. O zaman, mahkeme, bizden ya 
da adli tıp uzmanı arkadaşlardan; ama, asıl muhatap olarak kabul ettikleri Adli Tıp Kurumundan tek 
bir soru soruyor: Bu çocuğun cinsel tacize uğradığına dair cinsel muayene bulgunuz var mı? Yani, 
bunu böyle mi soruyorlar, bilmiyorum; ama, hekim arkadaşlar, raporda, şu anda akut cinsel istis
mara ait bir bulgu yoktur diye yazdıkları anda, bu çocuğun başına oral seks mi gelmiş, işte, aylar
ca cinsel tacize mi maruz kalmış, ne olmuş, hiçbiri değerlendirmeye alınmıyor, çocuğun bütün an
lattıkları, sanki, hayal ürünüymüş, rüya görmüş gibi üstü kapatılıp, gidebiliyor. 

Bu konuda, aslında, ben de bir süre yurt dışında çalışma şansı buldum. Orada yazılan raporlar
da... öykü çok önemli; yani, çocuk ne anlatıyor. Ama, bu öyküyü alırken, bu öyküyü almayı bilen 
birinin alması gerekiyor. Yani, karakoldaki polis ya da savcı ya da hâkim değil bu, çocukla görüş
me tekniklerini bilen, çocuğu sorularıyla yönlendirmeyecek, çocuğun ne anlattığını ve o anlattık
larının yaşıyla uyumlu olup olmadığını, çocuğun gelişimsel düzeyiyle uyumlu olup olmadığını 
bilecek biri lâzım ve tercihen, bu görüntüyü, aslında, şimdi yeni Ceza Yasasının içine girdi galiba, 
yönetmeliğin içinde ama, kayda alınması lâzım, yani, tekrar tekrar kamerayla görülüp, bir kez daha, 
bu çocuğa, tekrar tekrar, hastanede, karakolda, poliste, mahkemede bir daha bunlann anlattırıl-
maması lâzım. Ama, şu anda bunun uygulanabildiği bir ortam yok. Adli Tıp Kuramlarında hiç yok. 

Çocuğun anlattıklarının kanıt olarak değeri de, en az hekimin fizik muayene bulguları kadar, 
hatta, yüzde 75'inde bir şey bulamadığımıza göre, bir o kadar değerli bulunuyor olması gerekir. 
Ama, şu anki sistemde, yani, çocuğun anlattıklarının hiçbir önemi yokmuş gibi davranılıyor mah
kemelerde bizim gördüğümüz kadarıyla. 

Biz merkez olarak çok imzalı raporlar çıkarmaya çalışıyoruz, hem adli tıp uzmanımızın, hem 
çocuk psikiyatristimizin hem bizlerin imzasının olduğu. Yani, çocuk şunları şunları anlatmıştır, bu 
anlattıklarının tutarlılığı, yönlendirilmiş olma riski, vesaire gibi şeyleri raporumuzun içinde belir
tiyoruz. Fizik muayene bulgularımız ve en altına da bir yorum; yani, bu muayene bulgularıyla, bu 
anlattıklarıyla bu çocuk cinsel tacize uğramıştır ya da uğramamıştır kanaatindeyiz diye. Çok iş
leyişine bunu nedense sokamadık; yani, bizde muhatap olarak üniversiteleri değil hâkimler, daha 
çok adli tıp kuramlarını dikkate alıyorlar. Adli tıp kurumunun da, fiziksel şartları ve oradaki hekim
lerin şeyiyle, yani, çocuğun muayenesi, çocuğun bu şartlarla değerlendirilmesi için uygun ortamlar 
olmadığını düşünüyorum. Çocuk dostu muayene ortamı denen, çok böyle çocuğu hiç üzmeden, hır
palamadan biraz oyuncaklarla oynatıp, ortama ısındırıp, biraz görüşmeyi yapıp, daha sonra 
muayenesinin yapılabileceği özel merkezler var. Yurt dışında çocuk istismarıyla uğraşan merkezler
de yapılıyor bu işler. Biz böyle bir merkez olmaya çalışıyoruz; ama, sonuçta, resmî muhatap olarak 
da aslında alınmıyoruz. Bizim bu şekilde muayene ettiğimiz, rapor yazdığımız bir çocuğu, tekrar, 
savcı, bir de adli tıp kurumu görsün deyip, üzerinden birkaç ay geçtikten sonra yeniden adli tıp 
kurumuna yollayabiliyor. O zaman da, hem ailenin tepkisi oluyor, zaten siz bu çocuğu bu kadar 
değerlendirdiniz, raporlar verdiniz, şimdi neden bir daha oraya gidiyoruz diye. Bu işleyişte bizim 
ciddî yaşadığımız sıkıntılardan bir diğeri. 

Ensestin önemli olduğuna inanıyorum dediniz. Gerçekten de, bizim de izlediğimiz cinsel istis
mar olgularının çok önemli bir kısmında, çocuk cinsel istismarcıyı çok iyi tanıyor, yakınlardan biri. 
Sokaktan birinin çevirip de dağa kaldırması diye bir şey romanlarda var, aslında, istismarcı evden, 
amca oğlu, dayı kızı falan, böyle aileden birisi. Böyle bir şeyin gerçekten var olduğunu... Bu 
televizyondaki çok sansasyonel programlar aslında masalmış gibi insanlar, böyle bir şey yok aslın
da, üç tane aile var, işte bu onların başına gelmiş gibi. Bunu, gerçekten sıradan bir olay olduğunu 
da topluma benimsetmemiz lâzım, öyle düşünüyorum. 
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...istismara uğramış çocuklann ileri ki hayatlannda başlanna psikolojik olarak neler geliyor. 
Şöyle bir spektrum; yani, kendi canlarına kıyabiliyorlar, intihar eğilimli, depresif, öz benlikleri, öz 
saygıları bozulmuş, ben değerliyim, ben önemliyim duygusunu asla taşımayıp, ben kirletildim, ben 
değersizim, ben kötüyüm, benim yüzümden oldu... Bir de kendilerini suçluyorlar; çünkü, o mağduru 
suçlama işini onlar da içselleştiriyorlar. İşte, sen demek ki babanı tahrik ettin ki, o da böyle şeyler 
yaptı gibi. Kendilerini suçluyorlar, kendilerinden nefret ediyorlar, sosyal ilişkilerinde bozukluklar 
yaşıyorlar. Tekrar kurban olmayı gerektirebilecek şekilde davranmaya başlıyorlar. Açık saçık 
giyiniyorlar, tahrik edecek şekilde başka dolaşıyorlar, tekrar tekrar başlarına taciz geliyor ve bu 
kehanetleri de kendilerini doğrulamış oluyor: Aslında ben kötüyüm de onun için oluyor, ben insan-
lan tahrik ediyorum diye. Yani, kız çocukları açısından tamamen sağlıksız ve ileriki yaşamlarında 
ciddî sorunlar oluşturan birçok psikolojik bozukluk oluyor. Fiziksel, hani, cinsel yolla bulaşan has
talıkları falan hiç saymıyorum. Tabiî ki, birtakım da, fiziksel hastalıklar açısından da riske giriyorlar. 

Erkek çocuklarda da yine benzer şeyler oluyor, duygusal olarak. Yalnız, taciz de, cinsel olsun, 
fiziksel olsun, çocuk istismannda bir de önemli bir döngü var, tacize uğrayanın ileride tacizci ol
ması gibi bir döngü, bu da çok gösterilmiş bir şey. Bu daha çok tacize uğramış erkek çocuklarında 
oluyor. Yıllar sonra, işte, kendileri de, fiziksel istismara uğramışlarsa, çocuğunu döven bir baba, 
çocuklara kötü davranan bir erkek modeli. Kendileri cinsel tacize uğradılarsa da, cinsel tacizci ol
ma konusunda ciddî riskler taşıyorlar. 

...çocukla görüşme tekniği, çocukla iletişim kurabilme bir uzmanlık alanı. İnsanlar bu neden
le, psikoloji eğitimi görüyorlar, çocuk gelişimi eğitimi görüyorlar, tıp eğitimini görüp, üzerine 
çocuk psikiyatrisi eğitimi görüyorlar. Tamamen bu uzmanlık alanlarından biri ve ayrıca da çocukla 
görüşme tekniği konusunda eğitilmiş birileri yapmalı bunu.: Yani, nasıl çocuk mahkemeleri var, 
çocukla ilgili suçlara bakan, mağdur çocuklara da bakan, bu şekilde, hâkimi, savcısı, o işle ilgilenen 
polisi gibi, yani, yine, onların da, çocukla nasıl konuşulur, çocuğa bazı şeyler sorulurken ne yapılır 
gibi şeylerin öğretildiği, hatta, böyle multidisipliner ortamlarda, birlikte, biz işin tıbbi yönünü tar
tıştığımız, onlar işin hukukî boyutunu tartıştığı eğitim ortamları yaratılmalı. Biz, bunu Ankara 
Barosuyla işbirliği içerisinde çok güzel yapıyoruz avukatlara yönelik; ama, bu eğitimlerin hiçbirine 
savcı ve hâkim getirmemiz mümkün olmuyor. 

... tıp fakültesinden mezun olan her hekimin bilmediği gibi, birçok uzman, pediyatri alanında 
da, mesela birçok hekim, aslında, bu konuyu çok derinlemesine bilmiyor ve çok zorlanıyor karşılaş
tığı zaman ne yapacağı konusunda. Herhalde, öncelikle büyük illerde başta olmak üzere, bu tip mer
kezler kurularak, hastaların çok örselenmeden... Sisteme girmek istememesi de, hastanın, hani, 
hukuk ve tıp sistemine girmek istememesi de oradan; çünkü, bazen taciz ufak bir şey oluyor, siz ih
bar ediyorsunuz, mahkemeye gidiyor, muayene oluyor, adli tabip... O kadar çok şeyler oluyor ki, 
çocuk daha çok yıpranıyor. Aile bunu biliyorsa ya da bir şekilde duyumu varsa, aman siz tedavinizi 
yapın, bizi başka hiçbir işe karıştırmayın diyebiliyor. Ne zaman ki sistemimiz tıkır tıkır işler duruma 
gelecek, bütün bu olaylar çocuğu örselemeden çocuğu korumak adına yapılabilecek, o zaman biz 
herhalde daha çok bildirebileceğiz, aileler bize daha çok başvuracak, toplumsal baskıları da, tabiî, 
biraz değiştirmeyi başarabilirsek bu namus kavramı gibi... Yani, böyle eğitilmiş insanların bir arada 
bu çocukları hırpalamadan, sistem içinde örselemeden değerlendireceği merkez modeller kurulmalı. 

...Parlamentodan çok beklediğimiz, çok meslekli oluşumların desteklenmesi, işte doktorların, 
avukatların, hâkimlerin, savcıların bir arada çalıştığı böyle birtakım kurulların var olması ve bun
lara güven duyulması" 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 
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Prof. Dr. Dilek Gözütok (Eğitim Fakültesi) 

"... Çok uzun yıllardır şiddet konusunda çalışıyoruz. Kısa kısa bahsedeceğim, önce okulda bu 
iş nasıl oluyor diyerek başlayıp, okulda şiddetin nedenleri, sonuçları, alt ve orta ve üst sosyo 
ekonomik düzeydeki okullarda bir fark var mıdır? Özel okullarda daha mı azdır? Bu gibi amaçlar
la, okulda da araştırdığımızda, dehşete düştük, bunun zengini fakiri olmadığını da orada gördük. 
Bunun arkasından Kadın Dayanışma Vakfıyla çalışmalarımız oldu. Ankara'da gecekondularda 
kadının şiddete uğraması konusunda, onları eğitmeye yönelik bir program hazırladık. Biz, danışman 
olarak öğretim üyeleri görev aldık. Bir program hazırladık, gecekondularda eğitimler yaptık, kadın
ların öykülerini dinledik, çok ciddî boyutlarda ensest öyküleri dinledik ve veri topladık, şiddetin 
miktarını belirlemeye çalıştık, bunu da yayınladık, Kadın Dayanışma Vakfının çalışması olarak. 
Daha sonra 1995'de Umut Vakfının desteğiyle ve şu noktadan hareketle, bu ülkede iyi yurttaş yetiş
tirmenin materyalini hazırlayalım ve öğretmenleri eğitelim, ilgilileri eğitelim yaklaşımıyla bir proje 
çerçevesinde yurttaş olmak için kitaplar hazırladık, öğretmen ve öğrenci kitapları hazırladık. Bu 
kitabımız, o zaman Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kabul edildi. Neden ders kitabı olmadı; 
biliyorsunuz insan hakları vatandaşlık eğitimi diye yedi,sekiz sınıfta okutulan, şimdi kaldırılan; 
ama, halen programda var olan, bir ders var. O derse, ders kitabı olmadık; çünkü, programı yurttaş 
yetiştirmeye uygun bir program değildi. Bir kitabın ders kitabı olabilmesi için mutlaka programa 
uygun yazılması gerekirdi. Oysa, bizim o dersimizin programı evrensel anlamda yurttaşlık öğreten 
bir program olmadığı için, biz bu işe daha evrensel anlamda bakmak istedik. Bu kitabın yazılmasın
da hukukçular, sosyal psikoloji uzmanları ve ben eğitim programları uzmanı olarak öğrenciyi mer
keze alan yöntemleri uygulamaya çalıştık. Basından çok ses geldi, çok beğenildi, kitap ödül aldı; 
ama, ne kadar kullanıldığı konusunda çok bilgim yok. Bu arada, öğretmen eğitimleri yapıydı. Yine, 
bu kitaba dayalı olarak, çeşitli barolar bizden eğitim istedi. Baro avukatlarına eğitim verdik. 
SHÇEK uzmanlarına sürekli eğitimler verdik, TEGEV uzmanları, gönüllüleri ve çeşitli demokratik 
kitle örgütleri, Çevik Kuvvet, çeşitli eğitimler verdik. 

Kısaca bazı konu başlıklarını söylemek istiyorum. İnsan Haklan Evrensel Bildirgesi hukuk 
kurallan, adalet, sorumluluk, işbirliği, işbölümü, katılma, çatışma, uzlaşma, banş, aile kavramı, aile 
içi demokrasi, çocuğun aile içinde korunması, çocuğun istismar ve ihmale karşı korunması, 
anayasa, yaşama hakkı, din ve vicdan özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, eğitim hakkı ve çalışma hak
kı, seçme ve seçilme hakkı, kitle iletişim özgürlüğü ve özel hayatın gizliliği, çevre hakkı, tüketici 
hakları, çocuk hakları diye giden konular var ve bu konular, hiçbir zaman, bilgi sunma ağırlıklı ol
mamıştır, uygulamaya dönük, düşündüren, problem çözdüren, eleştiren, sorgulayan insan yetiştir
meye dönük materyal idi. Bu 6 kişilik Ankara Üniversitesi öğretim üyeleri ekibi, hukuk fakültesi ve 
eğitim fakültesi ekibi, bu çalışmalarını yaparken, tabiî, literatür taramalarında ve dünyada ne oluyor 
diye araştırırken gördük ki, dünyada insan haklan eğitimi, çocuğun 7-8 inci sınıfa gelmesini bek
lemeden yapılmaya başlanıyor, okulöncesinden başlıyorlar insan hakları eğitimine. Bizde de 
okulöncesi eğitimi, okullaşma oranı düşük olduğu ve zorunlu olmadığı için, biz, ilköğretimden baş
lamaya ve işin bu kısmını da tamamlamaya çok niyetliydik. Bu arada British Council'in de parasal 
desteğiyle, Millî Eğitim Bakanlığının da oluruyla, ilk altı sınıf için yeni materyaller hazırladık. 

Programlarına paralel olarak hazırlanan materyaller bunlar, öğrenci ve öğretmen kitapçıkları 
olarak... "Ben İnsanım" dizisi diye anıyoruz bu altı kitabı. Birinci kitap "Ben İnsanım, Özgünüm." 
Şimdi, efendim, özgünlük de, işte, insan haklanyla ilişkisi diyecek olursanız, biz, bu setin ilk üçünü 
insanı, insan haklannı öğrenmeye hazırlamak üzere düşündük; çünkü, her insanın özgün olduğunu,' 
farklılıklann doğal olduğunu kabul etmeyen birine, insan hakları eğitimi veremiyorsunuz. Aynm-
cılık yapan, farklılıklara saygı duymayan birine insan hakları eğitimi veremiyorsunuz, engelliye de 
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saygı duymayan, farklı cinstekine de, farklı yaştakine de, hastaya da, olduğu gibi kabul edemeyen 
kişiye insan hakları eğitimi veremiyorsunuz. Onun için, birinci kitabı özgünüm diye adlandırdık ve 
insana saygıyı, farklılıklara saygıyı öğretmeye çalışan etkinlikler yaptık içinde; böyle, renkli, keyif
li çalışmalar çıktı. 

İkinci kitabımız "Ben insanım, İletişim Kurarım." Şunu biliyoruz ki, iletişim kurmayı bil
meyen bir kişinin insan hakları eğitimi alma şansı yoktur. Yani, dinlemiyorsanız, dinlemeyi bil
miyorsak, derdimizi anlatmayı bilmiyorsak, insan hakları bizim için, insan haklarını öğrenmek, baş
kasının ve kendi hakkımızı öğrenmek bizim için çok uzaklarda bir şey, lüks bir şey. Üçüncü 
kitabımız "Ben İnsanım, Sorumluluklarım Var." Yine biliyoruz ki, sorumluluk duygusu gelişmemiş 
kişilerde insan hakları eğitimi yapamayız. Kadın haklarını merkeze alan "Kadınım, Ben İnsanım" 
kitabını hazırladık. 

...Ben, aynı zamanda, bu kitapları birkaç yıl üst üste okullarda uyguladım, yüksek lisans tezi 
olarak değerlendirmelerini yaptım. Zaten, bu kitaplar hazırlandıktan sonra, bir yıl, Türkiye'nin yedi 
bölgesinde uygulandı, Millî Eğitim Bakanlığının da desteğiyle. Öğretmenler eğitimden geçti, uy
gulandı, uygulama sonuçlarını toplantılar yaptık, değerlendirdik, uygulama sonuçlarını kitapların 
düzeltmesine yansıttık. Sonra, basılmak üzere, Talim Terbiye Kuruluna verdik, orada duruyor. 

Yeni programlarda bu kitaplardan alıntılar var. Yeni ilköğretim programlarının içinde, kitaplar 
tabiî Talim Terbiyede, bir de deneme basımları ortalarda; bu etkinliklerin epey bir kısmını yeni 
programların içine almışlar; ama, pek kaynak göstermeye gerek duymamışlar herhalde. 

Kadın haklarının gelişimini ve sınıfta tartışmalar yaptıracak etkinlikleri içeren kitap bu, dör
düncü sınıf kitabı. 

Beşinci sınıf kitabı "Ben İnsanım, Özgürüm, Haklarım Var." Temel hak ve özgürlükleri anlatan 
ve özellikle, örneği Türkiye'den olmasın, başka bir ülkeden olsun istediğimiz için, ırk ayrımcılığını 
temel alan, Martin Luther King öyküsü üzerine oturmuş, Türkiye'deki çocuğun da sorumluluğunu 
düşündürecek bir çalışma bu kitabımızda. 

Altıncı kitabımız ise "Ben İnsanım, Eğitim Benim Hakkım" deyip, nitelikli eğitim hakkını vur
gulayan bir modül." şeklinde beyanda bulunmuştur. 

M u r a t Güller (EGM Asayiş Daire Başkanlığı Çocuk Büro Amiri) 

"Bütün tanımlamasını sunacağım çocuk grubuyla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Bunu yapar
ken de, böyle önemli bir nokta ki, Türkiye'de bize kolaylık sağlayacak bir merkez yerde, çocuk hak
ları komisyonunun süreli bir şekilde kurulması, arz edeceğim sebepler de daha sonra bunu doğ
rulayacaktır, çok büyük önem arz ediyor. Çok güzel gelişmeler bunlar. Bizler de, bunları paylaşarak 
geri bildirimlerinden yararlanıyoruz; ama, bizim ülkemizin genelinde var olan bir hastalık belki, 
süreklilik ve devamlılık olmadığı için birçok şey eksik kalıyor. 

Biz, 13.4.2001 tarihinde 24372 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren çocuk 
şube müdürlükleri, büro amirlikleri kuruluşları bir çalışma yönetmeliği çıkararak, tüm ülke genelin
de korunmaya muhtaç, sokakta çalışan, çalıştırılan mülteci, refakatsiz, başıboş dolaşan, terk edilmiş 
ve benzeri suç işleme şüphesi altında bulunan çocuklarla ilgili adli, idarî işlemleri yürütmek üzere, 
ülke genelinde, emniyet birimlerimiz içerisinde çocuk şube müdürlükleri ve büro amirlikleri oluş
turduk. Bu oluşumumuz, çocuk haklarına dair sözleşme ve diğer uluslararası ve yerel mevzuat göz 
önünde bulundurularak yapıldı. Bu süreç içerisinde bir yıllık hazırlık aşaması verildi, sonucunda da, 
81 ilde teşkilatlanmasını tamamlayarak, 0-18 yaş arası tüm çocuklarla ilgili çocuk şube müdürlük
lerini oluşturduk. Şu ana kadar 3 050 personelle hizmet yürütmekteyiz. 
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Ben, hizmet içi eğitimlerimizde verilen kurslardan da birkaç tanesini sunmak istiyorum. Ör
neğin, Çocuk Şube Müdürlükleri Büro Amirliklerinde görev yapan personelin, en az bir hafta, 
imkânlar dahilinde, bunlar hizmet içi eğitimlerdir, özellikle de arz ediyorum, en fazla bir ay olmak 
üzere, çocuklann adli mülakat teknikleri kursu, çocuk polisliği ihtisas kursu, çocuk polisliği hizmet 
içi eğitim kursu, çocuk polisi ve cinsel suçlann soruşturulması kursu, çocuk polisi ve çocuklara 
yönelik kursu, kayıp, buluntu ve terk edilmiş çocuklar kursu, çocuk polisi eğiticilerin eğitimi kurs
ları verildi. 

Bu süreç içerisinde ilgili birimlerle, yurtdışı örneklerinde olduğu gibi, sağlıklı organizasyonlar 
kurduk; fakat, birtakım kurumların kendi yapısal sorunlarından ve şu an tanımlayamayacağım bir
çok engelden dolayı kopukluklar meydana geldi. En başta, uluslararası kuruluşların ülkemizde yap
tığı incelemelerde karşımıza çıkan şöyle bir sorun vardı. Çocuk bakım ünitesi diye adlandırdığımız 
ve geçici olarak misafir ettiğimiz çocuklarla ilgili, siz bir sosyal hizmet birimi değilsiniz, bu çocuk
ları neden burada geçici olarak barındırıyorsunuz sorusuna, biz bir başka kurumumuzu 
kötüleyemeyeceğimiz veya eleştiremeyeceğimiz için cevap vermekte zorlandık. Çünkü, bizim ilgili 
birime teslimde yaşadığımız sorunları hukukçularımız çok çok iyi biliyorlar. 

Çok yakın bir zamanda ailenin korunmasına dair kanunun uygulanmasına dair... esaslarını 
belirleyen bir genelgeyi yeni gönderdik. Olumlu bildirimler aldığımızı görüyoruz; ama, imkânlar 
sadece bizim bakanlığımızla kalmamalı, diğer Bakanlıklar da üzerine düşeni yaparak, topyekün bir 
hareketle, en aza indirgeme çalışması devam etmelidir. Ben, sıfırlanabileceği konusunda çok ütopik 
şeyler söyleyemem burada; ama, yaşadığımız birçok olaylar var bizim de, karşılaştığımız, onları 
göz önünde bulundurduğumuzda, ciddî anlamda tedbir ve önlemlerin alınabilmesinde koordinas
yona ihtiyacımız olduğunu söyleyebilirim. 

5395 sayılı yeni çıkan Çocuk Koruma Kanunu çok büyük beklentilerle çıkmış bir kanun; fakat, 
daha çok suç işleme şüphesi altında bulunan çocukların topluma kazandırılmasını içeren bir 
kanun...bize intikal eden çocuk sadece suç işleme şüphesi altında bulunan, suçla doğrudan ya da 
dolaylı ilintisi olan çocuk değil. Sokakta terk edilmiş, cami avlusunda bırakılmış çocuk da bize in
tikal ediyor ve bu çocukları ilgili birime teslim etmekle mükellefiz. Birinci maddede çocuk tanım
lanırken, daha erken yaşta ergin olsa bile, 18 yaşım doldurmamış kişiyi çocuk kabul ediyoruz. Şim
di, biz, çocuk haklarına dair sözleşmenin birinci maddesine baktığımızda, çocuk tanımlamasında, 
daha erken yaşta reşit olma durumu hariç ifadesi vardı. 

Şimdi, Anayasanın 90 ıncı maddesine bakıyoruz, uluslararası sözleşmeler, eğer ki usulüne uy
gun hazırlanmışsa, ki, biz çocuk haklarına dair sözleşmenin usulüne uygun hazırlandığını biliyoruz. 
Yerel hukukun da önüne geçerek, sistemin içine girmek durumunda. Fakat, burada, birinci maddey
le, çocuk haklarına dair sözleşmenin birinci maddesi arasındaki çelişkiye bir bakıyoruz, reşit olma 
durumu, bir tanesinde yok, diğerinde reşit olsa bile. Bu örneklerle size arz etmek istiyorum; çünkü, 
çok çok sayısı fazla. Sokak çocuklarıyla ilgili araştırma komisyonuna yaklaşık 50 tane sorunu biz 
madde olarak verdik. Tabiî, geri bildiriminde çok olumlu sonuçlar alındı; ama, acaba istenilen 
hedefe ulaşıldı mı; bunda, tabiî ki kaygılarımız var. 

Korucu ve destekleyici tedbir alınması gerekiyor. Şimdi, kolluk olarak, biz, uzun uzadıya an
latacağımıza özetledik, dedik ki: Çocuğun yüksek yararı kapsamında 3 050 personelle 18 yaşa kadar 
tüm çocuklarla ilgili adli, idarî işlemler bizde çocuk birimiyle yürütülüyor. Şimdi, çocuk koruma 
kanununun güzel bir ifadesi var. Diyor ki: Önce çocukla ilgili işlemler, kolluğa intikal eden işlem
ler çocuk kolluğu tarafından yapılır. Tamam, bu bizim için olumlu bir çalışma, olumlu bir karar; 
ama, koruyucu ve destekleyici tedbirlerin alınmasında, madde madde de bazı şeylerden bahsetmek 
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istiyorum ben, yine ciddî sıkıntılar var. Neden; yine aynı kanunun ilgili maddesinde sağlıklı ilgili 
tedbirler Sağlık Bakanlığı tarafından alınır, çalışmayla ilgili, bir kişinin yanında çalıştırılma veya 
benzeriyle ilgili tedbirler Çalışma Bakanlığından alınır, millî eğitimle ilgili konu Millî Eğitim 
Bakanlığıyla... Şimdi, bu kanun çıktıktan sonra bir bakıyorsunuz, mahkeme, çocuğun çalıştırıl
masıyla ilgili bir özel sektöre yerleştirilmesi kararı veriyor, Çalışma Bakanlığının yetkilileri diyor 
ki, ama bizim böyle bir hazırlığımız yok. Bizim bundan haberimiz dahi yok. Neden; çünkü, yine il
gili kanunun bir maddesi, bu kanunun uygulanmasıyla ilgili yönetmelik, SHÇEK ve Adalet Bakan
lığı tarafından çıkarılır diyor. Peki, diğer bakanlıklara yüklediğimiz sorumlulukları onlarla paylaş
madan böyle bir yönetmeliği çıkarırsak, şimdi, ben, kolluk olarak arz ediyorum, bende bekleyen, 
tanımladığım birçok çocuk var ve bu çocukların yüksek yararını hesaba katarak ivedi teslimini sağ
lamak durumundayım, nasıl teslimini yapacağım. 

Yine, başka bir maddede, özellikle onları biz kanun hazırlanırken ki çalışmalarda arz ettik, 
tutanaklarda bu mevcuttur. SHÇEK'e, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumuna, uzatmadan 
özetliyorum, en kısa sürede teslimi yapılır ifadesi var, kolluğa yansıyan çocuğun. Şimdi, en kısa 
süre, çok açık bir ifade, bu en kısa süreyi, SHÇEK il müdürü 1 hafta olarak da algılayabiliyor. 
Tamam diyor, ben çaba sarf ediyorum, alacağım; ama, resmî işlemler bir hafta sürecek. Şimdi, 
burada en kısa sürenin en az 24 saatlik sınırın altında olması ve bunun bir günü geçmemesi gerekir 
gibi birtakım ifadelere yer verilmesi gerekiyordu. 

Çocuk mahkemeleri sayısı yine aynı kanunla 81 ilde çoğaltılması gerekiyordu, şu anda, 
sanıyorum, yeteri kadar ilgili yerlerde mevcut değil. Yine, aynı kanundan çocuk büroları kuruldu, 
çok önemli bir gelişmedir bu; çünkü, bizzat savcılar tarafından yürütülecek bir faaliyette çocuk 
bürolarının da oluşturulması da olumlu bir çabadır. Ne kadarı mümkün oldu, ne kadar çok çocuk 
bürolarını da mahkememizde oluşturabildik, bu da ayrı bir problem. Problemler çoğalıyor, ama, can 
alıcı noktalara, ivedi çözümlere ihtiyacımız var. 

Çocuk koruma kanunu çıktıktan sonra, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğüne altı ay gibi bir süre verildi ve denildi ki, bu süre içerisinde çocuk teslimiyle ilgili tüm 
yapılanmanızı yapacaksınız. Şimdi, yeni kanun hazırlama aşamasında dedik ki, kurumunuzun 
sayısı, imkânlarınız bellidir, bunu altı ay gibi bir sürede yapabilme durumunuz nedir; çünkü, bu 
doğrudan bize yansıyan bir şey. Adalet Bakanlığı bu konuyla ilgili, dünya örneklerinde dedi ki, bu 
iş, ıslah ve benzeri tüm şeyler, koruma, barınma tedbirleri SHÇEK'le ilgilidir, ben, bu kanunla bunu 
neticelendirdim; ama, zaten yaşadığımız sorunlar ki, daha önce de komisyonlara arz ettiğimiz ve 
benzeri birçok sorun devamlılığını hâlâ korumakta. Şimdi, bu süreç içerisinde nasıl bir uygulama 
yapılacak biz bunu bilemiyoruz. Nasıl bir yol izlememiz gerekecek... Yönetmelik sadece SHÇEK 
ve Adalet Bakanlığı arasında çıkarsa bizim karşılaştığımız sorunlar nasıl giderilecek? 

Okullardaki şiddet... Son zamanlarda, onunla da ilgili materyallerimizi, gazetelerde çıkmış 
yazılarımızı getirdik. Değişik zamanlarda genelgelerimiz çıktı. Bu genelgeler içerisinde, çocuk 
polisi genelgesi, çocuklarımızın her türlü kötü alışkanlıklardan korunabilmesiyle ilgili diğer genel
geler ve okul polisliği genelgesi çıkardık, bu genelgeyle sadece adli işlem yürüten çocuk kolluğu 
değil, kolluğun diğer birimlerini de harekete geçirerek, ülke genelinde özellikle bu tip problemlerin 
155 kanalıyla veya diğer kurumlar kanalıyla bize intikal eden boyutuna cevap vermek amacıyla 
sivil ve resmî ekipler görevlendirdik. Bununla beraber yaya ve motorize ekipler görevlendirdik. 
Çocuk aile ilişkileri içerisinde okul aile birlikleriyle irtibata geçmelerini sağladık; ama, bu asla polis 
devleti oluşturma mantığıyla olmadı, bunu da, bu şekilde yöneltenler oluyor." 
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şeklinde beyanda bulunmuştur. 

10- 9.2.2006 Tarihli Toplantı 

Nimet Çubukçu (Devlet Bakanı) 

Özellikle tüm dünyada kadına ve çocuğa yönelik şiddetin toplumsal algısı, çok da yakın ol
mayan bir tarihte değişmeye başladı. 1970'li yılların başında özellikle kadın hareketi olarak baş
layan ve uluslararası belgelere, bir belgeye kavuşması 1985'li yılları bulan kadın hareketinde ve 
çocuğa yönelik, aynı tarihlere rastlar, hem CEDAW sözleşmesi hem Çocuk Hakları Sözleşmesi... 
Malumu âliniz 1985'li yıllara kadar böyle bir uluslararası sözleşme ve farklılıkların korunması 
yönünde bir sözleşme yokken önce çocuk hakları, daha sonra da kadın hakları ülkeler tarafından en 
yüksek sayıda imzalanan ve mutabakat sağlanan sözleşmeler olmuştur. Bu algının 1980'li yıllardan 
sonra değişmeye başlamasından sonra, 2000'li yıllara doğru yaklaştığımızda şiddet olgusunun ve 
kadına yönelik ayırımcılığın, diğer hak ihlallerinin, aslında sadece kadına yönelik olmadığını, 
ulusal düzeyde kadınların ülkelerindeki demokratikleşme ve kalkınmada var olan rollerinin kısıt
lanmasının, neredeyse o ülkenin kalkınmasıyla doğrudan ilintili olduğu, şiddetin sadece şiddet 
boyutuyla değil diğer bütün alanlarda, sağlık, eğitim ve ülkenin geneli anlamındaki birim maliyet
lerinin hesaplanmasıyla bu işin öyle hiç de hafife alınacak, hiç de ucuzca geçiştirilecek bir iş ol
madığı anlaşıldı. 

Bu anlaşılmadan sonra, 2000 yılına geldiğimizde, özellikle Birleşmiş Milletlerin Milenyum 
Kalkınma Hedeflerine koyduğu şey, öncelikle ve başlangıçta kadınların toplumsal hayata her 
açıdan, yasal, ekonomik, iktisadî anlamda ve sosyal statülerinin güçlendirilmesi anlamında tam ve 
eşit katılım sağlanmadığı takdirde bu ülkenin de gelişmişlik düzeyinin, demokratikleşme düzeyinin 
hiçbir zaman ilerleyemeyeceği konusunda bir sonuç çıktı ve bu sonuç, bütün ülkelere ulusal eylem 
planlarını da hazırlama görevi verdi. 

Şiddet konusu, temel insan haklarındandır; yani, bu hiç tartışma göstermez bir gerçek. 
Dolayısıyla, insan yaşama hakkına yönelmiş bir ihlaldir; ama, bu anlamda, insan hak ve yaşama öz
gürlüğünün savunulması da en başta devletlere görev yükler ve hem Evrensel İnsan Haklan Bildir
gesi hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bunu en üst düzeyde korur. 

Özellikle birçok ülke gibi Türkiye de her ne kadar uluslararası belgelerde bu yükümlülükleri 
üstlenmiş, yasal zeminde bu değişiklikleri gerçekleştirmiş olsa dahi, ülkelere göre kadına yönelik 
şiddetin yoğunluğu ve oranları değişse de, maalesef, bu şiddet vardır ve sorun olmaya da devam 
ediyor. Alınan bütün tedbirlere rağmen, bu yaygın bakış açılarının değiştirilmesi, toplumdaki töre 
ve namus kavramı, bu namusa aykırı davranışları cezalandırma ve ilhakı hak kavramları namus 
cinayetleri üzerinde, maalesef, bir meşru zemin oluşturmaya ve bu meşru zemin üzerinde uy
gulanan ceza yöntemine de toplumsal bir meşruiyet kazandırmaya devam ediyor. 

Ülkemizde töre cinayetleri dediğimiz zaman da, özellikle belli bölgeler üzerinde kamuoyunda 
bir yaygınlaşma anlayışı varsa da, komisyonunuzun da tespit ettiği üzere, hem büyük illerde taşınan 
göç nedeniyle bu sorunlar yaygınlaşmış ve Türkiye'nin genelini sarmıştır; 

Bu konuda, özellikle Bakanlığımız, Bakanlığıma bağlı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 1999 
yılından başlayarak çok etkin çalışmalar yürütmüş, bölgeler, bölgedeki sivil toplum örgütleriyle, 
üniversitelerin araştırma bölümleriyle ve töre cinayetleri adı altında düzenlenen panellerle bu an
lamdaki bir zihniyet değişimine öncülük etmiştir. Bu çok yönüyle tartışılan bütün bölgelerde, çeşit
li zeminlerde tartışılan bu konunun böyle derli toplu ve topyekûn bir mücadele ve eylem planına 
dönüşmesini de ümit ediyorum. 
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2003 yılında Türk Ceza Kanununun 462 nci maddesiyle başlayan değişim, özellikle kadına 
yönelik şiddette namus kavramı saikiyle işlenen cinayetlerdeki indirimi ortadan kaldıran düzen
lemenin yargı üzerinde de çok olumlu bir etki yarattığı muhakkaktır. 

Özellikle yasal düzenlemelerle bu kavramların ortadan kaldırılamayacağı da bir gerçek. Her ne 
kadar evrensel normlara sahip olsak bile, ne kamu vicdanı tarafından ve her ne sebeple olursa ol
sun, hiç kimseye, yasalar ve toplum, cinayet işleme ayrıcalığı tanımaz ve tanımamalıdır. Bir 
cinayetin de geleneklerle, törelerle ilişkilendirilerek mazeret yaratılması da kesinlikle kabul 
edilemez. Çoğu kez, zorlu veya kandırılarak cinsel istismara veya tecavüze uğrayan kadınlar, suçlu 
değil mağdurdur ve mağdur bir insan ise, mutlaka korunmalıdır. Aksi halde, etkili koruma sağlama 
sorumluluğunu yerine getirmediği için bu tür cinayetlerde bizlerin de sorumluluğu ortadan kalk
mayacaktır. Dolayısıyla, bu anlamda kalıcı ve gerçekçi bir çözüme ulaşmanın yolu da, toplumsal 
sorumluluğu paylaşmaktan geçiyor. Toplumun tüm kesimlerinin bu konuda uzun ve soluklu bir iş
birliğine ihtiyacı var. Bu doğrultuda da tüm kurum ve kuruluşlara, sivil toplum örgütlerine ve med
yaya da önemli sorumluluklar yüklüyoruz. 

Şiddet konusundaki genel olarak bu uygulamaya yönelik yasal zemindeki değişiklikleri baz 
alarak bu döneme ilişkin uygulamaya yönelik bazı çalışmalarımızdan da örnek vermek isterim. 
Bakanlığıma bağlı Kadının Statüsü ve Sorunlarını Araştırma Genel Müdürlüğü bünyesinde uzman
ların işbirliğiyle Birleşmiş Milletler Nüfus Fonuyla birlikte işbirliği halinde yürüttüğümüz ve Av
rupa Birliği fonlarıyla desteklenen Kadına Yönelik Şiddeti Önleme Platformu bir yıl süren çalış
malarını etkili bir eylem planıyla sürdürme kararı aldı. Burada hedeflenen, hedef kitle, toplumun 
şiddet konusundaki algılarının, olumsuz algılarının olumlu bir şekilde değişmesi ve şiddeti dışlayan, 
şiddetle kendi arasında mesafe koyan ve bu konuda şiddete uğrayan kadınların da korunması 
konusundaki hak bilincinin, onlar tarafından kullanılabilir hak bilincinin geliştirilmesi konusunda 
destek vermektir. Fakat, takdir edersiniz ki, her ne kadar şiddet konusunda kadınlardaki bilinç 
düzeyini ve hukuku etkili kullanma, var olan yasalardan yararlanma gibi bilinçlendirsek dahi, asıl 
şiddeti uygulayanlarla aramıza bir mesafe koymak; ama, şiddeti uygulayanlara bir eğitime ve bir 
dönüşüme tabi tutmamız gerektiği de bir açıktır. 

TCK'da cinsel tacizin ayrı bir suç olarak tanımlanması, zorla evlendirme, evlilik içi tecavüzün 
suç sayılması, sıralayamayacağımız kadar gerçekten bizi bu anlamda, normatif anlamda her ülkey
le iyi bir şekilde kendimizi kıyaslayabileceğimiz düzeye getirdi. Ümit ediyorum ki, bu komisyon ve 
çalışmalarının da uygulama yönünde yüzümüzü ağırtacak, örnek gösterilecek çalışmalara imza 
atalım hep birlikte, iktidarıyla muhalefetiyle, siyaset üstü tuttuğumuz, dezavantajlı gruplar 
dediğimiz kadınlar, çocuklar ve özürlüler üzerinde genel bir siyaset belirlemek ve ülkenin genel 
siyasetini ulusal politika olarak yansıtmak biz siyasilerin en öncelikli görevidir diye düşünüyorum. 

Bu konuda, özellikle kadına yönelik şiddet ve şiddet konusunda yürüttüğümüz bazı uygulama 
çalışmalarından da örnek vermek isterim. Yerel yöneticilerle, siz de gittiğinizde bunu çok iyi tahkik 
ettiniz muhakkak ve sonuçları da bize bu anlamda olumlu yansıyacak; ama, yerelde doğan sorun
ların, bazı sorunların özellikle lokal olduğu ve yerinde çözümün dinamiklerinin kullanılması 
durumunda çözüme çok daha olumlu katkı sağladığı bir gerçek. Bu sebeple, yerel yöneticilerin 
biraz da kadın, çocuk ve özürlü dediğimiz bir anlamda sosyal hizmetin en dezavantajlı gruplarına 
hizmet verme konusunda kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve bu hizmetler konusunda geliş
me sağlanması için 1 400 belediye, 81 il, 1 400'ün üzerinde ilçe, valiliklerin ve kaymakamlıkların 
hepsine Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü olarak, biz, kadın konusunda yürüttüğümüz çalışmaları 
ve bu çalışmaların yerelde yansıması doğrultusunda bir aktif rol üstlenmelerini, kadın merkezleri 
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oluşturmalarını, kadın sığınma evleri oluşturmalarını, kadına yönelik politikalarda artık bir zihniyet 
değişiminin gerekliliğini, bu gerekliliği de yoksul başlı, yardım endeksli siyaset anlayışı yerine ana 
politikaların merkezine oturtulacak kadın ve toplumsal statüsünün yükseltilmesi hedefi gerçekten 
meslek sahibi, sosyal statüsü yüksek kadınların bölgesel çalışmalarla değerlendirilmesi konusunda 
büyük bir yol aldığımızı söyleyebilirim. Bizim, kurumsal olarak, SHÇEK'e bağlı olmakla birlikte 
şu anda 27 tane sığınma evi var; 28 inci için bir açılış daveti aldım, 

Bu şiddet uygulayanların zihniyetinin değişimiyle ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığımızla 
bir çalışma başlatmak üzereyiz. Henüz bu çalışma olgunlaşmamış olmakla birlikte, hayatının ilk 
eğitimini belki alacağı silâh altındaki er ve erbaşların henüz evlenmeden, 20'li yaşlarda, en temel 
ve belki de ilk eğitim, çünkü okuma-yazma bilmeden gidenler var, kadına yönelik şiddet konusun
da, aile içi şiddet, çocuk istismarı konusunda materyallerin ve eğitim işbirliğinin tarafımızdan 
yürütülerek doğrudan Genelkurmay Başkanlığımız tarafından yürütülecek bir hizmetiçi eğitim gibi, 
temel eğitimlerine yönelik bir zihniyet değişimine yönelik, gelecekteki hayatlarında da her zaman 
akıllarında kalabilecek bir uygulamaya yönelik çalışmayı yürütüyoruz. 

Bu anlamda, bölgesel ve ulusal düzeydeki STK'larla işbirliği yapıyoruz. GAP Bölgesine yap
tığım bir seyahatte de yerelde kurulmuş STK örgütleriyle yereldeki yöneticilerin buluşmasını 
sağlamak ve üreteceğimiz merkezî stratejide onların da aktif rol oynamasını istiyoruz. 

Aynı zamanda, Diyanet İşleri Başkanlığıyla şiddet konusunda özellikle yürüttüğümüz bir işbir
liği söz konusu. Diyanet İşleri Başkanlığının da özellikle hutbelerde kadına yönelik şiddet, aile içi 
şiddet ve çocuk istismarı gibi konularda toplumsal bilinç düzeyinin yükseltilmesi konusunda kat
kılarını istedik. 

Millî Eğitim Bakanlığımız da, bu konuda okullarda okul kitapları ve temel insan hakları kav
ramı içerisine yerleştirilecek şekilde bir işbirliği çalışmamız var. En üst düzeyde koordinasyonu da 
bu anlamda sağlamaya çalışıyoruz. 

I. KOMİSYONUN ANKARA DIŞINDA YAPTIĞI İNCELEMELER 

1- Araştırma Komisyonu 24-25 Kasım 2005 tarihleri arasında İstanbul'da incelemelerde 
bulunmuştur. 

İstanbul Valiliğinin organizasyonunda ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları , Sivil Toplum Ör
gütleri ve Üniversitelerden gelen temsilcilerin katıldığı bir toplantı yapılmıştır. 

Ayrıca Ceza ve Tutukevleri, kadın sığınma evleri ve mağdur ailelerle görüşmeler yapılmıştır. 

Toplantıya katılan temsilcilerin görüşleri kısaca aşağıda yer almaktadır. 

İstanbul Valiliği 

Öncelikle şiddet, töre ve namus cinayetleri mağdurlarının can güvenliklerinin ve barın
malarının sağlanması, uğradıkları tehdit, baskı ve istismar sonucu yaşadıkları travmalardan kay
naklanan sağlık sorunlarının giderilmesi, ekonomik destek, hukuksal destek ve rehberlik gibi hiz
met talepleri ile karşı karşıya kalınmaktadır. 

Bu kişiler, bilgi ve bilinç düzeylerinin düşüklükleri nedeniyle genellikle Sivil Toplum Kuruluş
larının aracılığı ile ya da Polis / Jandarmaya intikal eden bir olay sonucu ilgili kurumlara getirilmek
tedirler. 

Yaşadıkları korku veya bilgisizlikleri sonucu ya başvurularının resmî kayıtlara geçmesini is
temediklerinden ya da konuşmaktan kaçındıkları için maalesef başvuru sayıları konusunda sağlıklı 
veriler elde etmek mümkün olmamaktadır. Buna karşın Valilik birimlerinden elde edilebilen yazılı 
ve sözel bilgilere göre; 
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2005 yılı içerisinde, Valiliğimiz Kadının Statüsü Birimine ve İnsan Hakları İl Masası'na, 227 
kadın doğrudan, 29 kadın telefon ile, 11 kadında il dışından arayarak yardım talebinde bulunmuş
lardır. 

Bu kadınların tümüne danışmanlık, yönlendirme ve acil ihtiyaçları olanlara ekonomik ve sos
yal destek sağlanmıştır. 

İstanbul Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na bu tür taleplerle, 
01.01.2005-18.11.2005 tarihleri arasında, 2941 kadının başvurup yardım istediği, 1905 kadının 
sahipsizlik, boşanma, terk ve diğer sebeplerle çaresiz kaldığı, 77 kadının da sığınma evlerinde 
kalarak yardım istedikleri görülmüştür. 

Ayrıca, 2004 yılında, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne 82 kadın 84 çocuğuyla birlikte, 27'si 
fiziksel-duygusal şiddet ve 55'i ekonomik - sosyal yetersizlik sebebiyle, 2005 yılında ise 68 kadın 
65 çocuğuyla birlikte başvurarak, sığınma talebinde bulunmuşlardır. 

İstanbul İli genelinde İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı 2 Kadın Sığınma Evi, 8 Çocuk 
ve Gençlik Merkezi, 1 Çocuk evi, 13 Çocuk Yuvası, 3 Yetiştirme Yurdu ve 7 Toplum Merkezi ve 
15 Mobil Ekip ile bu alandaki hizmet ihtiyaçlarına cevap verilmeye çalışılmaktadır. 

İstanbul Valiliği ve bağlı kuruluşları tarafından yönlendirilen mağdurlara Kadın Sığınma Ev
leri ve Kadın Danışma Merkezleri aracılığıyla cevap verilmektedir. Belediyelerden Küçükçekmece 
Belediyesi'ne ait 20 yataklı, Kadıköy Belediyesi'ne ait 70 yataklı 1 adet Kadın Misafirhanesi, Üs
küdar Belediyesi'ne ait Kadın Danışma Merkezi ve Büyükşehir Belediyesi'ne ait 1 Kadın Danışma 
merkezi bulunmaktadır. 

15 kişi kapasiteli olan I. Kadın Konuk Evi, 2005 Ağustosu'na kadar 358 kadın ve çocuğa barın
ma hizmeti vermiştir. 

2005 Ağustos ayında 60 yataklı yeni Kadın Sığınma Evi faaliyete geçti. Böylece birinci mekan 
(birinci kadın konuk evi) "ilk adım istasyonu" olarak çok önemli bir hizmeti üstlendi. Kadın Sığınma 
Evinde kalmak için başvurusunu yapan kadının, laboratuar tetkiklerinin sonucu gelinceye kadar 
burada misafir edilmesi sağlanarak, hastalık bulaşma riski azaltılmış, daha ideal koşullara ulaşılmıştır. 

Kadın Sığınma Evinin Kuruluş Amaçları: 

1. Fiziksel, cinsel, ekonomik ve psikolojik yönden tacize ve şiddete uğrayan, akli dengesi 
yerinde olup, barınma sorunuyla karşılaşan kadınları geçici olarak konuk etmek (3 ay süreyle). 

2. Konuk evindeki kadınların rehabilite edilerek özgüvenleri yükseltilip, mesleki beceri edin
dirildikten sonra "Yeni yuva, yeni yaşam" programı ile topluma yeniden kazandırılması. 

Kadınların Kadın Sığınma Evine Geliş Sebepleri 

1. Eşten şiddet görme 

2. Tecavüz ve istenmeyen gebelik 

3. Eş veya aile yakınları tarafından cinsel olarak pazarlanma korkusu 

4. Namus ve töre cinayeti korkusu 

5. Aile içi cinsel taciz 

Alınması gereken önlemler kısaca şu şekilde belirtilmiştir. 

• Can güvenliği sorununun çözülmesi 

• Barınma sorununun çözülmesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1140) 



— 200 — 

• Sağlık sorunlannın giderilmesi 

• Ekonomik destek sağlanması 

• Hukuksal destek sağlanması 

• Rehberlik hizmeti sağlanması 

İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü: 

• %85 çocuk aile yanında ve ailelerin çoğu sabıkalı hırsız. Çocuklara ve kadınlara hizmet 
kapasitesi 20-25 kişiyi geçmemeli çünkü sağlıklı olmuyor.Şu anda 50 çocuk baz alınıyor. 

• Koruma kararı olan çocuk sayısı 168. Özellikle tinerci çocuklar suça daha az karışıyor ama 
bunları göz altında tutmak zor olduğu için "tedavi oldum" deyip kaçıyorlar. 

• Çocuklar yurtta bile kalsa aileleri ile temas ettikleri sürece yine suça itiliyorlar. Rehabilitas
yonları yarım kalıyor. 

• İstanbul'da SHÇEK ve Emniyet Gn. Md. özellikle çocuk alanında sıkı bir işbirliği içinde, 
Valilik tarafından da destekleniyor. "Açık kapı sistemi" ile çocuklar koruma altına alınıyorlar. 

• SHÇEK yasası çıkarken mutlaka deneyimli insanların görüşleri alınmalı, çünkü yasalar 
çıktıktan sonra uygulamalarda sorunlar yaşanıyor. 

• Adalet Bakanlığı ve diğer kuruluşlar arasında mutlaka koordine sağlanması gerekiyor. 

• Kanunlar çıkarılırken mutlaka uygulamalara bakılmak zorunda. Masa başında yapmak 
sağlıklı ve ayağı yere basan yasalar olmuyor. 

İl Jandarma Genel Komutanlığı: 

Çocuk Koruma Merkezleri oluşturulmuş durumda. İlköğretim ve liselerde çocuklara ve ailelere 
eğitim veriliyor. Bu merkezlerde bayan astsubaylar görev yapıyor. 

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Sağlık Dai. Bşk.: 

Kadınların sağlık sorunlarıyla ilgili olarak 2004 yılı içinde 2.7 trilyon harcama yapıldı. Fakat 
bunun dışında yapılmış çok ciddi bir çalışma bulunmamakta. 2006 yılında 16 adet "cep darülaceze" 
başlığı altında İstanbul'un uygun semtlerinde apartman dairesi kurulacak ve yaşlılar burada 
yaşamaya devam edecekler. Böylece, yaşama aktif olarak katılacaklar. Darülacezenin de yasası 
değişiyor. O zaman 4 daire özürlülere, 4 daire çocuklara, 4 daire yaşlılara ve 4 daire mağdur kadın
lara ayrılacak. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan protokolde fuhuşa yönlendirilen yabancı uyruklu 
kadınlar saklanıyor ve yardım yapılıyor. 

Kadıköy Belediyesi: 

Aile Danışma Merkezlerinde aile ve kadınlara eğitim ve sağlık hizmetleri götürülüyor ve 
gönüllü desteği ile hizmet veriliyor. Avukat, psikolog, doktorlar da bulunmaktadır. Okuma-yazma, 
kente uyum ve meslek edinme projeleri yürütülüyor. İstihdama katılımları sağlanıyor ve aile içinde 
statüleri yükseltiliyor. Böylece aile içi şiddet azalıyor, çocuk eğitimleri artıyor. Çocuklar sokağa 
yönelmiyor, zihinsel engelli çocuklar eğitiliyor. 2002 yılından beri özürlü ve yaşlılara yönelik AB 
projeleri yürütülüyor. 

1. 2003 yılından beri aktif olarak STK'lar ile çalışılıyor. Temel insan hakları, kadın haklan, 
üreme hakları, engelli hakları, aynmcılıkla mücadele eğitimleri veriliyor. 

2. Meslek gruplarına (imamlar, emniyet güçleri, basın, şoförler, muhtarlar, zabıta, doktorlar, 
psikologlar...) eğitim veriliyor. 
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3. 2005 yılı içinde kent yoksulları (250 kadın) eğitiliyor. 

4. Radyo programlan yapılıyor ve aylık dergi basılıyor. 

5. Kadınların sorunlan tespit ediliyor, tespit edilen sorunlar şu noktalarda toplanıyor.. 

• Çocuk anneler 

• Erken evlilikler/doğumlar 

• Aile içi şiddet 

• Yoğun işsizlik 

• Sağlık sorunları 

• Aile içi iletişim 

• Sosyal baskılar 

• İstenmeyen evlilikler 

• Özürlü çocuklar 

Kadıköy Belediyesi Kadın Konukevi: 

10. 12. 2002 tarihinde, henüz yasal bir görevlendirme olmadığı halde, toplumsal ihtiyaca 
yanıt vermek için, T.C. Kadıköy Kaymakamlığı ve T.C. Kadıköy Belediyesi işbirliği ile, Kadın 
Konuk Evi uygulamasının protokolü hazırlanarak, aynı tarihli 94/65 sayılı encümen kararı ile 
Kadın Konuk Evi uygulaması faaliyete geçirilmiştir. 

Toplam 358 kadın ve 135 çocuğa hizmet verilmektedir. 2005 yılında kapasite 60 kadına 
çıkarılmıştır, ikinci bir kadın konukevi daha açılmıştır. Kadınlar genelde 3 ay kalmaktadırlar. 
Rehabilitasyonları yapılıyor ve meslek edinmeleri sağlanarak toplum yaşamına katılmalan ön
görülüyor. 

Konukevine gelen kadınlar genel bir sağlık kontrolünden geçiriliyorlar (bulaşıcı hastalıklar, 
HIV/AIDS, parazitler). Psikolojik ve psikiyatrik (ruhsal ve fiziksel) durumlarına bakılıyor, adli sicil 
ve sabıka kayıtları kontrol ediliyor. Kadınlar burada hizmet üretiyorlar (temizlik, yemek, çocuk 
bakımı...). Kadıköy İŞKUR projesi ile kadınlar tezgahtarlık, hasta bakıcı, girişimci, ev temizlikçisi 
oluyorlar. 3 kişilik grup evler oluşturuluyor. 2 kadın çalışıyor, diğer kadın çocuklara bakıyor. Böy
lece yaşama aktif olarak katılıyorlar. SRAP( Sosyal Riski Azaltma Projesi) kapsamında yeni çocuk 
bakımevi ve kadın konukevi açılması planlanmaktadır. 

2005 yılında Kadın Sığınma Evlerinde ; 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi 70 kadın 

İç Anadolu Bölgesi 40 kadın 

Trakya Bölgesi 7 kadın 

Ege Bölgesi 12 kadın 

Karadeniz Bölgesi 39 kadın hizmet almaktadır. 

Kadın Sığınma Evinde Kadın Konukların Kalma Süreleri Dolarken; Yeni Yuva Yeni 

Yaşam Projesi: 
5. T.C. Kadıköy Belediyesi tarafından sürdürülen Kadın Projeleri ve bu projeler vasıtasıyla 

oluşturulan çevre aracılığı ile istihdam olanaklan yaratılması sağlanır. 

6. Kendi aralarında iyi anlaşan üçerli gruplar oluşturulur. Ev tutma süreçleri desteklenir. 
Kiraları birinci ay, ihtiyaç olması durumunda T.C. Kadıköy Kaymakamlığınca karşılanır. Ev, ikin
ci el ev eşyaları ile döşenir. 
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7. Kadıköy Belediyesi ev düzeni kuran kadınlara yakıt ve yiyecek yardımı yapar, belediyemiz 
poliklinikleri tarafından sağlanan sağlık desteği sürdürülür. 

8. Bu gruptaki iki kadın çalışırken üçüncü kadın da evde çocuklara bakarak düzeni sürdürür. 

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI 

Avukat Hülya Gülbahar (Kadın Dayanışma Vakfı) 

Kadına yönelik şiddet ciddi bir cinsiyetçi sistem sorunu ve tüm dünyada yaygın bir sorun. Dev
letin bir politikası olması gerekiyor. Şiddetin ve namus cinayetlerinin temelinde ekonomik yetersiz
lik var. Kadınların sadece % 8'inin gayrimenkulleri var, gerisi tarlada çalışıyor. Kadınların Doğu'da 
595, Ege'de % 75 oranında gelirleri yok. Ayrıca kadının ev içinde harcadığı emeğin karşılığı yok, 
çalışan kadınlar çok azınlıkta ve gelir erkeklere ait. Miras paylarında sorunlar var. 

Kadınlar haklarını istedikçe şiddet fazlalaşıyor. Kanunlar çok kolay çıkıyor ama ne yazık ki 
uygulanamıyor. Belediye Kanunu, 4320 Sayılı Ailenin Korunması Kanunu için kampanyalar 
yapılıyor. Eğitim vermek, denetlemek, süreğenliği sağlamak, bilinç uyandırmak gerekiyor. 

Partiler ve milletvekilleri hiç bir harekete sahip çıkmıyorlar. İmza kampanyaları havada 
kalıyor. Özellikle Medeni Kanunun mal rejimi ile ilgili Partiler grup kararı almak zorundalar. 

Cinsiyet kotası konulması gerekiyor. TCK'da namus takıntısı var. Sadece 19. maddede 
geçiyor, namus cinayetlerinde iftira çok fazla bu davalarda kadını savunan yok. STK'lar davalara 
müdahil olmak zorunda. Uygulama süreçleri hızlı olmak zorunda. Türkiye'de ensest vakaları mev
cut ve namus cinayetleriyle bağlantıları var. 

Çözümler: 

• Kurumsal çözüm önemli. Kadın yoksulluğu ve işsizliği giderilmeli, 

• 14 sığınmaevi, 259 kadın kapasiteli, çok az bir rakam. Belediyeler mutlaka kadın sığınmaevi 
açmak zorunda, 

• Kadın Sığınakları Kurultayı sonuçları rapora çözüm önerileri olarak yansıtılmalıdır. 

• STK'ların Kanun hazırlanırken verdiği görüşler mutlaka gözönüne alınmalıdır.Genital organ 
muayenesi tamamen yanlış olarak uygulanmaktadır ve bu madde kesinlikle yeniden düzenlen
melidir. Bekaret kontrolünün tamamen yasaklanması gerekmektedir. 

• Sığınmaevleri kadınların can güvenliğinin sağlanması açısından yalnızca bulunduğu ile 
değil, tüm ülke genelinde hizmet vermelidir. 

Canan Arın (Mor Çatı /KADKR/İstanbul Barosu Kurucu Üyesi) 

Birleşmiş Milletler'in şiddet tanımı son derece ayrıntılı olarak hazırlanmıştır. Kadın hakları in
san haklarıdır ve onların hakları ayrı olarak savunulmalıdır. Şiddet, fiziksel, sözel, psikolojik, cin
sel, ekonomik olabilir. Şiddet aynı zamanda, güçlünün zayıf üzerinde güç uygulamasıdır. Ancak 
kadın-erkek eşitliğini sağladığımız zaman biter. Siyasi ve ekonomik eşitlik mutlaka kota ile sağlan
malıdır. Olumlu ayrımcılık yapılması gerekmektedir. İsveç'de uygulandığı gibi bir fermuar sistemi 
uygulanmalıdır. Anayasa'ya % 40 kadınların temsil hakkı konmalıdır. Şimdiye kadar tüm hükümet
ler şiddete son bağlamında ciddi değildir. Uluslararası sözleşmeler imzalanıyor ama birşey yapıl
mıyor. Sığınma evleri hala yok. TCK'ya göre davada zarar gören tarafında temsil edilmesi 
gerekiyor ve bunu STK'lar yapabilmelidir. Özellikle namus cinayeti davalarında müdahil olmalılar. 
Devlet sığınakların sayısını artırmalı ve yeri gizli olmalıdır. Kadın mutlaka korunmalıdır. Hatta 
kadınların isimleri bile gizli tutulmalıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1140) 



— 203 — 

Öneriler: 

• İhtisasa göre sığınmaevleri açılmalıdır (şiddet, seks işçisi, ensest...). Bu sığınmaevleri çok ve 
çeşitli olmalıdır. 

• DİE şiddet istatistikleri toplamalıdır. 

• Namus ve kadın bedeni arasında ilişki olmamalıdır. 

• TCK'da kan gütmede töre cinayetidir. Namus cinayeti olarak değiştirilmesi gerekiyor. 

İstanbul Barosu Kadın Hakları Uygulama Merkezi 

Şiddete maruz kalan kadınlara avukatlık hizmeti verilmektedir. 2 avukat bu hizmeti vermekle 
görevlendirilmiştir. Hukuki bilgi ve destek verilmektedir. Bu destek verilirken kadının ekonomik 
durumu önemli değildir. CMUK'daki madde nedeni ile davalara müdahil olunamamaktadır. 
Töreler, din, kültür, eğitim kadına yönelik şiddeti beslemektedir. Kentsel, kültürel, toplumsal 
dönüşüm projesi gerekiyor. Kadın-erkek eşitliği toplumun tüm kesimlerine anlatılmalıdır. Toplum
sal cinsiyet eşitliği sağlanmalıdır. Devlet, aile içinde egemen olan babaya yönelik önlem almak 
zorundadır. Otoriter yapı yıkılmalıdır. Kadın-erkek ayrımcılığı küçük yaşlardan itibaren aile içinde 
öğretilmeye başlanıyor ve kodlamalar yapılıyor. Bunlann önlenmesi için ortaya çıkarılması 
gerekiyor. Şiddetin tanımlanması gerekiyor. 

Öneriler : 

• 4320 Ailenin Korunması Kanununda temel eksiklikler var. Kanun çıkmasından çok uygulan
ması gerekiyor. "Aynı çatı altında.... "diye başlayan madde yeterli değil. Bireyler ayrı yerlerde 
(boşanmış) olabiliyor. Evlilik resmî olmayabiliyor. Bireyin korunması, evliliğin korunmasından 
daha önemli. 

• Ortaöğretim kurumlarında "iffetsiz olan kızlar" diye damgalanmış olan kızların okulla ilişiği 
kesiliyor. Bu niye yalnızca kızlara uygulanıyor. Yönetmeliğin değiştirilmesi gerekiyor. 

• Adalet alanında çalışanlar (hâkimler, savcılar, polisler, avukatlar...) hizmet içi eğitime tabi 
tutulmalı. 

• Adli kolluk kurulmalı. Güvenlik ve soruşturma aynı kişi tarafından yapılmalı. Polisler eğitil
meli ve kadına yönelik şiddetle ilgili bir birim kurulmalıdır. Burada kadın polisler görev almalıdır. 

• Namus cinayetleri intihar şeklinde olabiliyor. Geriye dönük soruşturma çok dikkatli yapıl
malıdır. 

• Yargı hızlı ve etkin olmalıdır. Tanık ifadeleri soruşturma aşamasında alınmalı, gerekli ise yar
gı yeri değiştirilmeli ve tanıklar korumaya alınmalıdır. 

• Cinayetler tasarlanarak gerçekleştiriliyor ve bunu tasarlamak 1 -2 hafta içinde oluyor. Kadın 
bu süre içinde koruma altına alınmalıdır. 

• Aileye yönelik de soruşturma açılmalı ve ceza verilmelidir. 

• Yaşı küçük olan çocuklar cinayete kanşmasınlar diye korumaya alınmalı, ailelere göç ve iş 
imkânı sağlanmalıdır. 

• TCK'da "haksız tahrik" maddesi var ama "töre" kelimesi yerine "namus" konulmalıdır. 

• Namus kriteri "ikili" uygulanmamalıdır. Erkek ve kadına aynı uygulanmalıdır. Kadın ceza 
alıyor ama erkek almıyor, ahlâk da iki yüzlü bir kavram. 
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Doç. Psikolog Ufuk Sezgin 

İstanbul Tıp Fakültesi Psikoloji Ana Bilim Dalı/Psikolojik Travma Programı 

1997 yılında Mor Çatı Kadın Sığmağı / Geleceğim Elimde adı altında yapılan bir araştırmaya 
göre, ailelerde fiziksel şiddet %34, sözlü şiddet %53, cinsel şiddet / taciz %9 olarak belirlenmiştir. 
Kadınların % 80'i artık yapacak bir şey olduğuna inanmamaktadır. Mor Çatı 1990-1996 yılları 
arasında 1259 kadınla çalışmış ve % 88.2 oranında kadının şiddete maruz kaldığını saptamıştır. Ay
rıca bu kadınların % 68'i eşleri tarafından dövülmektedir. 

Kliniğe gelen her 100 kadından, 

% 80 kadın 5 yıldan uzun süreli şiddete maruz kalıyor, 

% 27 kadın sürekli şiddete maruz kalıyor, 

% 46 kadın birden fazla şiddete maruz kalıyor, 

% 30 kadın fiziksel yaralanmaya maruz kalıyor, 

% 44 kadın yaşamsal tehlikeye maruz kalıyor, 

% 30 psikiyatrik tedavi görmektedir. 

Mağdurun şiddeti sürdürme sebebi, 

• Ekonomik, 

• Öç alma / intikam 

• Çocuk 

• Aile desteğinin olmaması 

• Düşük benlik kaygısı 

• Duygusal bağımlılık 

• İntihar / öldürme tehdidi 

• Bilinmeyenden korku 

• Yasal sistemin yardım edemeyeceği korkusu 

• Dinî / kültürel inançlar (dul kadın olma korkusu) 

• Sevgi / suçluluk / çaresizlik duyguları 

Sığınma evleri açarken, 

• Rehabilitasyon olmalı (doktor, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, çocuk yuvası, avukat) 

• İş imkânı sağlanmalı 

• Özgüven kazandırılmalı 

• Kesinlikle gizli olmalı 

• Sistem alttan üste doğru çıkmalı 

• Burada görev yapacak kişiler eğitimli olmalı 

• Kadın bakış açısı kazandırılmalı 

• Silâhlı erkeklere bir çözüm bulunmalı 

• Aile mahkemeleri işler hale getirilmeli (duyarlılık kazandırılmalı, erkeğe ve aileye 
rehabilitasyon uygulanmalı) 
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• Rehabilitasyon merkezleri açılmalı ve ulaşılabilir olmalı (ücreti yüksek olmamalı) 

• Kadınların şiddete yönelik nereye başvuracaklarının (gerekirse başka dillerde) bildirilmesi 
gerekiyor. Kadın polisler eğitilebilir. 

Müjgan Halis (Gazeteci) 

Namus kavramı bölgeden bölgeye değişiklik gösteriyor. "Batman'da Kadınlar Ölüyor" adlı 
kitabın yazarıyım. 2001 yılında Batman kadın intiharlarıyla gündeme geldi. Aslında kadınlar intihara 
daha meyilli ama ölüm oranı çok düşük. İntiharlarda erkekler daha çok ölüyor. Ama Batman'daki 
uyarı değil gerçekti. Nisan 2001 yılında 49 kadın öldü. Hukuk boyutunun yanında insan boyutunun 
da gözardı edilmemesi gerekiyor. Kadın toplum yaşamına katılmalı, hayalleri dinlenmeli ve ona hak 
verilmelidir. Sosyal yaşam (sinema, kitapevi) canlandırılmalıdır. Batman'da diğer kentlere göre top
lumsal uçurum daha fazla. Medya yaygın olduğu için renkli hayatlar artık evin içinde ve kadınlar / 
genç kızlar bunu talep ediyorlar. Talep beraberinde intihan veya cinayeti getiriyor. Ayrıca aileler in
tihara da zorluyorlar. Bölgede KAMER var, kadın dayanışma merkezleri var ve aslında kadın 
dayanışması fazla. Mesela Konya'da kadın kendini dile getiremiyor çünkü kadın hareketi yok. 

Filiz Özçelik-Mor Çatı 

15 yıllık ve şiddeti ilk kez Türkiye'de dile getiren bir kurum. Sığınak deneyimi var. Her gün 
10 kadın telefonla, 4-5 kadın bireysel olarak başvuruyor. Talepler genelde sığınmaevi oluyor. 
Beyoğlu Kaymakamlığı bir yer açtı ve 20 kadın kapasitesi var. İşletmeciliğini Mor Çatı yapıyor. 
Kadınların ve çocukların 3-5 ay kalma hakkı var. Şu anda 13 kadın ve 10 çocuk bannmakta. Bun
lara psikolojik destek veriliyor ama toplumdaki pek çok kadın bu hizmetten yararlanamıyor. Kadın
lar fizyolojik olarak sakat kalıyorlar ( burun kınk, kulak zarı yırtık, topal...). 26 adet belediye 
sığmağı mevcut görülüyor ama 3 tanesi hizmet veriyor. Kapasiteleri 60-70 kadın ile sınırlı. İstanbul 
için çok az bir rakam. En az 100 sığınak olmalıdır. 

Öneriler : 

• Personel sayısı artırılmalıdır. 

• Hizmet içi eğitim sürekli olmalıdır. 

• Sığınma evlerinde kadın bakış açısına sahip kadınlar tarafından hizmet sağlanmalıdır. 

• Bürokratik engeller kaldırılmalı veya işlemler hızlandırılmalıdır (yeşil kart, nüfus cüzdanı...). 

• Sağlık kontrolleri düzenli olarak yapılmalıdır (travma, hamilelik...). 

• Ev (pahalı), çocuk (kreş yok) ve iş (az) sorunlarının çözümlenmesi gerekmektedir. 

• 4320 Sayılı Ailenin Korunması Kanununda kadın evde kalmakta, erkek uzaklaştırmaktadır. 
Mahkeme tarafından kadına tedbir nafakası bağlanmadığı için, kadın ekonomik olarak mağdur ol
maktadır. 

• Kadının yalnızca yaşadığı yerdeki adliyeye değil her yerdeki adliyelere başvurma hakkı ol
malıdır. 

• Kadını koruyacak kolluk kuvvet yok. 

• İstatistiksel veri toplarken daha dikkatli olunması gerekiyor. 

• Sığınaklara düzenli bütçe sağlanması ve buraların düzgün işletilmesi gerekiyor. 

AMARGİ Kadın Akademisi 

2001 yılında kuruldu. Aile içi cinsel istismara yönelik çalışmaların acil olarak yapılması 
gerekiyor. Kadına yönelik şiddet, yalnızca kadınlann sorunu değil toplumsal bir sorun olarak al-
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gılanmalıdır. Erkeklerde sorumlu tutulmalıdır. Okullarda, toplumsal alanlarda şiddet tartışılmalıdır. 
Özellikle eğitim kurumlarında "çocukken" şiddet / cinsellik / aile içi şiddet tartışılması gerekmek
tedir. Ayrıca kadın-erkek eşitliği öğretilmelidir. Bu alanda gerekli çalışmaların yapılması gerekiyor. 

Handan Koç - Pazartesi Dergisi 

Hükümet politikalarının yerele kadar indirgenmesi gerekiyor. Yerel bir zihniyet oluşturulması 
ve kahvelere kadar inmesi gerekiyor. Ayrıca, ülkemizde dayanışma çok önemlidir. Kadınlar bu 
dayanışma ile ayakta kalmaktadırlar. TBMM bu dayanışmayı yaymak zorundadır. 

İlknur Karacan - İstanbul Teknik Üniversitesi 

Ülkemiz, Birleşmiş Milletler CEDAW (Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Söz
leşmesi) raporunu şimdiye kadar 3 defa sunmuştur. (En son Ocak 2005 tarihinde sunum yapılmış
tır.) Türkiye, Pekin+5 kararlarına namus cinayetlerinin de eklenmesini sağlamıştır. 2004 Kasım 
Genel Kurulunda ise, Ülkemiz Birleşmiş Milletlerde sponsor olarak namusla ilgili bir karar alın
masını sağlamıştır. 2002-2005 yılları arasında TCK kadın kampanyasına destek verilmiştir ve 
STK'ların telep ettiği 30 adet madde TCK'ya girmiştir. Şubat 2005 Birleşmiş Milletler resmî raporu 
sonucunda Ülkemize yönelik 47 tane tavsiye kararı çıkmıştır. Fakat "namus cinayetleri" yerine 
"töre cinayetleri" denmesi konusunda endişeler vardır. Bunun "töre ve namus cinayetleri" olarak 
düzeltilmesi talep edilmektedir. Ayrıca genital muayenenin de yeniden gözden geçirilmesi gerektiği 
belirtilmektedir. Çünkü bir ayrımcılık söz konusu olmaktadır. 

Kadına yönelik şiddet sorununun bir an önce toplumsal olması gerekmektedir. Bilinç yükselt
me çalışmaları Devler ve STK'lar tarafından yapılması gerekmektedir. Medya ve kampanya destek
li olabilir. Eğitim programları olabilir. Kadının İnsan Hakları Demeği tarafından SHÇEK ile 
protokol imzalandı ve SHÇEK'de görev yapmakta olan sosyal hizmet uzmanları eğitildi. Onların 
da kadınları eğitmeleri sağlandı. Bu yolla, % 75 oranında aile içi şiddet durduruldu ve %25 oranın
da da azalma sağlandı. Kadınların sadece 4320 sayılı Ailenin Korunması Kanununu bilmeleri bile 
çok önemli kaldı ki uygulayabilseler daha hızlı gelişme sağlanabilir. Okuma-yazma öğretilmesi 
gerekiyor. Buna "yasal okur-yazarlık" adı veriliyor. Olayları önleyici tedbirler bunlar olabilir. Mut
laka bilinçlendirme programlarına kaynak ayrılmalıdır. 

2- Araştırma Komisyonu 19-22 Aralık 2005 tarihleri arasında Diyarbakır ve Şanlıurfa il
lerinde incelemelerde bulunmuştur. 

Diyarbakır ve Şanlıurfa Valiliklerinin organizasyonunda ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları , 
Sivil Toplum Örgütleri ve Üniversitelerden gelen temsilcilerin katıldığı bir toplantı yapılmıştır. 
Aynca;ceza ve tutukevleri, mağdur aileleri ve kadın sığınma evleri ziyaret edilmiş kanaat önder
leriyle de görüşülmüştür. 

Diyarbakır İncelemesi (19-20 Aralık 2005) 

Diyarbakır'da yapılan toplantıya katılan temsilcilerin görüşleri özetle aşağıda yer almıştır. 

SHÇEK İl Müdürlüğü 

- Namus ve töre adına kadınlara yönelik kötü muamele, işkence ve öldürme , Türkiye'de ve 
dünyanın birçok ülkesinde yaygın olarak görülmektedir. Bu tür şiddet olaylarında toplum; kadını 
"suçlu" erkeği ise "mağdur" olarak değerlendirmektedir. Geçmişte bu konular hiçbir zaman top
lumun gündeminde değildi ancak bugün bölgemizde aynı durum söz konusu değil, yeterli ol
mamakla birlikte bu konuda STK 1ar ve Devlet kurumları işbirliği halinde çalışmaktadırlar. 
Valiliğimizce çeşitli tanıtım kampanyaları, Devlet ve STK işbirliği ile eğitim programlan, danış
manlık hizmetleri ile yöre halkı bilgilendirilmekte, bilinçlendirilmektedir. 
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2000-2005 yılları arasında toplam 1113 kadın ve 1 çocuk Valiliğe başvurmuştur. Bunlardan % 
70.7 resmî nikahlı, % 11.1 dini nikahlıdır. % 34.5 okur-yazar değil, % 12.5 okur-yazardır. % 65.6 
sözel şiddete uğramış, % 34.4 sözel şiddete uğramamıştır. Kadınlardan, 

% 73.3 aile içi şiddet, 

% 3.3 toplumsal şiddet, 

% 63 fiziksel şiddet, 

% 20.3 cinsel şiddet, 

% 57 ekonomik şiddet, 

% 61 duygusal şiddete maruz kalmışlardır. 

Valiliğe başvuran kadınlardan büyük bir çoğunluğu haklarını bilmemekte ve yönlendirmelerle 
başvuru yapmaktadırlar. 

2000-2005 yıllan arasında işlenen suçlardan büyük bir çoğunluğu kan davası ve töre/namus 
cinayetleridir. 78 vakadan 77'si ölü, 1 yaralı olarak belirlenmiştir. 

2000-2005 yılları arasında kadın sığınmaevine, 

2001 yılında 3 başvurudan 2 aile içi şiddet, 1 tecavüz (nakil işlemi yapıldı) 

2002 yılında 5 başvurudan 5 aile içi şiddet, (nakil işlemi yapıldı) 

2003 yılında 4 başvurudan 4 aile içi şiddet, (nakil işlemi yapıldı) 

2004 yılında 14 başvurudan 12 aile içi şiddet,5 tecavüz, (nakil işlemi yapıldı) 

2005 yılında 32 başvurudan 28 aile içi şiddet, 4 tecavüz,(nakil işlemi yapıldı) 

Başvuran kadınlardan, 9 kadın nakil edildi, 9 aile yeni bir yerleşim yerine nakil edildi, 3 kadın 
işe yerleştirildi, 9 kadın kendi istediği için ayrıldı, 2 kadın hala sığınma evinde bulunmaktadır. 

K A M E R (Nebahat Akkoç) : 

Tanım; "namus" adına işlenen cinayetler tanımı 2005 yılında "namus kisvesi" adı altında iş
lenen cinayetler olarak değişim göstermiştir. 

KAMER tarafından 2003 yılından beri Namus Kisvesi Altında İşlenen Cinayetleri Önleme 
Projesi yürütülmektedir. Projenin amacı; kadınları güvence altına almak, duyarlılığı artırmak, 
kadınlara kalıcı yer sağlamak, kalıcı yöntemler geliştirmek, 

(Ailelerle görüşülüp küslük ortadan kaldırılıyor ya da kadınlara yeni bir yerde yeni bir yaşam 
sağlanıyor.) 

2003 yılında 23 kadın, 2004 yılında 31 kadın ve 2005 yılında 31 kadın olmak üzere toplam 85 
kadın başvurdu. 6'sı yurtdışından olmak üzere 48'i evli ve 30'u zorla evlendirilmişti. 

Şehir merkezli başvurulardan, 4 kadının nüfus kaydı yok, 9 kadının nüfus kaydı var kimliği 
yok, 16 kadın yanına almamış, 56 kadının nüfus kimliği yanında. 

Bunlardan, 26 kadın okur-yazar değil, 14 kadın bilen bir kişiden öğrenmiş, 25 kadın ilkokul 
mezunu, 4 kadın lise mezunu, 2 kadın yüksekokul mezunu. 

• Soruna yaklaşımda yerel farklılıklar ve yerel özellikler (dil, yöntem) dikkate alınmalıdır. 

• Yerel farklılıklar çok yoğun ve eğitim düzeyi çok önemli. Eğitim düzeyi düştükçe cinayet 
sayısı artıyor. 

• İlköğrenim görmüş kadınlar Türkçe biliyorlar, bunların problemlerini çözmek çok daha 
kolay oluyor. 
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• Kadının önündeki başlıca engeller; eğitim düzeyi ve dil, ekonomik engeller, namus kavramı, 
ailelerin bakış açılan. 

• Kadın, ailenin koyduğu kurallara uymak zorunda, yoksa itaatsizlikle suçlanarak öldürülüyor. 

• TRT'de kadınların yasal haklarını öğrenebilmeleri için kendi dillerinde yayın yapılmalı, 
eğitim programları düzenlenmelidir. 

• Şiddetin arttığı değil azalmaya başladığı gündeme getirilmelidir. 

• Kanunlar uygulanmalı, zihniyet değişikliği sağlanmalıdır. 

• Kadınlar nüfusa kayıt ettirilmeli ve resmî nikahlı olmaları sağlanmalıdır. 

• Kadınlara ulaşılmada imam, muhtar, polis, ebe birlikte çalışma yapmalıdır. 

• Kız çocuklarının okula gitmeleri ve erken evlendirilmemeleri sağlanmalıdır. 

• Halen 18 ilde çalışma yapılmakta, Diyarbakır hariç diğer illerin Valiliklerinde sorun yaşan
makta ve zaman kaybedilmektedir. SHÇEK, Sağlık Bakanlığı, MEB, STK'lar, Jandarma Genel 
Komutanlığı, Emniyet Gn. Md. işbirliği ile Acil Müdahale Hattı (Ekibi) kurulmalıdır. 24 saat açık 
olarak hizmet vermesi sağlanmalıdır. Mardin'de kuruldu, Batman'da ise kurulmaya çalışılıyor. 
Valiler destek veriyorlar. Ama kalıcı bir yöntem geliştirilmesi gerekiyor. 

• Gönüllülüğe dayalı bir sistem var ama geliştirilmesi gerekiyor. 

• Yaralı ve akli dengesi bozuk kadınlar sığınma evlerine kabul edilmiyorlar. Bunların sığınacak 
hiçbir yerleri yok. 

• Kurumsallaşma olması gerekiyor. Bireysellik (kişilere bağlılık) ortadan kalmak zorunda. 
Beşeri ilişkiler yerine kurallarla yönetimin sağlanması gerekmekte. 

Mazhar Bağlı (Dicle Üniversitesi Sosyoloji Bölümü): 

• Devletin bu soruna eğilmesi ülkemizin imajı ve toplumsal çözüm bulma açısından çok önem
lidir. 

• Toplumsal bir sorun olduğu için üniversiteler ile ortak çalışılması gerekiyor. Yapılan çalış
maların tekrar derlenmesi yararlı olacaktır. 

• Konunun din ile ilgisi kurulmalı ve Diyanet İşi. Bşk. bu sürece dahil edilmelidir. 

• Çocuğa yönelik şiddet kadına yönelik şiddetten daha fazladır, toplumsal eğitim gerekmek
tedir. 

• Eğitimli kadınlar arasındaki şiddet, eğitimsiz kadınlara göre daha yüksektir. Diyarbakır'da 
4500 sokak çocuğu var. % 2'si sürekli sokakta yaşıyor, %32 sokakta çalışıyor, %20 teşvik ediliyor, 
% 50 aile içi şiddete maraz kalıyor. (Dicle Ün. 2003 yılı araştırması).2005 yılında sokak çocuk-
lannın sayısı 1250'ye gerilemiştir. SHÇEK 5000 çocuğa eğitim vermiştir. Bu çocuklar tarım ve 
sanayide çalışmaktadırlar. 

• Diyarbakır'da madde bağımlısı çocuk oranı % l'dir. 

• Bir semtte kadına yönelik bir merkez varsa oralarda ölümcül bir olay olmamaktadır. Yapılan 
araştırmalann sonunda Batman'da kadın merkezleri açıldı, sayılan artınldı. Kadınlar buralarda far-
kındalık artırdılar. Fakat erkeklerinde eğitim almalan gerekiyor. 

• TCK'da 82. madde de töre ve namus saiki olarak değiştirilmesi gerekiyor. Namus göreceli 
bir kavram olduğu için eklenmesi uygun görülmedi. Çünkü kişiden kişiye, toplumdan topluma 
değişiklik göstermektedir. 
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Meral Danış Bektaş (Diyarbakır Barosu, KAMER) : 

• Bu cinayetler namus kisvesi altında işlenmektedir. Kanunda düzenlemeler yapıldı ama 
tanıtım eksikliği var. Kadınlar emniyet görevlilerinden çok STK'lara başvuruyorlar. 

• Yargının tutumu çok önemli. Aynı bakış açısı ve kurumsallaşma önem taşımaktadır. Hâkim 
ve savcıların olaylara farklı bir gözle bakması gerekiyor. Yargısal hoşgörü olmaması gerekiyor. 

• Valilik, Jandarma ve Emniyet işbirliği çok önemli. STK'lara destek verilmesi gerekiyor. 
Mesai kavramı sorun olmaktadır, (özellikle SHÇEK'de). Bireysel çaba harcamak gerekiyor. Ayrıca, 
hukuki işlemler çok yavaş, devlette de gönüllülük mantığı olması gerekiyor. 

• Valiliğin sığınma evi var ama oraya kadınları göndermek sorun oluyor. Yer yok, can güven
liği sağlanamıyor. Kadınlann hemen yer bulmalan gerekiyor. 

• Uygulamada sorunlar var. Başvurudan sonra hemen karar alınamıyor, o zaman da kadın ya 
ölüyor ya da yaralanıyor. 

• TCK'da "kusurlu eş" ibaresinin olmaması ya da açıklama getirilmesi gerekiyor. 

• Boşanma karanndan sonra bile kadınlar şiddet görüyor. Kanuna ek yapılması ya da değiş
tirilmesi gerekiyor. 

Muhammet Akar (Avukat) : 

Din adamlarına çok görev düşüyor ama onlar yetersiz kalıyorlar. Din ve töre kuralları içice geç
miş durumda, bunların birbirinden ayrılması gerekiyor. Ayrıca din adamlarının da eğitilmesi gerek
mektedir. 

Diyarbakır Merkez Vaizi: 

• Camilerde, hutbelerde vaaz olarak veriliyor. Diyanet bu konuda pasif kalmamaktadır. Bu iş
lerin din adına yapılmamasını sağlamak gerekmektedir. Bu halka anlatılıyor. Namus kavramı var 
ama insan öldürmek gerekmiyor, bunun ailelere anlatılmasına çalışılıyor. 

• Toplum hak, hukuk, zulüm nedir ? hakkında bilgilendirilmelidir. Cezalar belli mercilerce 
verilmelidir. Bunun anlatılması gerekmektedir. 

Handan Coşkun (Diyarbakır Belediyesi Kadın Merkezi ): 

• 2 kadın merkezi, 2 kadın kooperatifi mevcuttur. Kadınların ilk başvurdukları adres çok 
önemlidir. 2004 yılında 17 kadın kent, 33 kadın kır-köy başvurmuştur. 

• Kadınlara ait işlemler yapılırken çok zorlanılmaktadır. Özellikle çok çocuklu kadınlar, mad
de bağımlılarının tedavilerinin yaptırılması, barınmalarının sağlanması çok zor olmaktadır. 

• Kadınların takibinde de zorluklar yaşanmaktadır. (Okur-yazarlık, istihdam, can güvenliği...). 
Böyle bir mekanizma yok. 

Prof. Dr. Nuray Elmacı (Dicle Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı): 

• Namus kavramı daha çok geçmiş kuşaklardan öğrenilir ve toplumdan topluma farklılaşır. 
Namus törelerin içindedir. 2 kavramı birlikte kullanmak zararlı değildir. Namus törenin içindedir. 

• Eğitimli kadınlar da şiddet görüyor ama eğitimsiz kadınlar özellikle Doğu'da daha fazla şid
dete maruz kalıyor. Çünkü kadınlar buralarda erken evleniyorlar, akraba evliliği yapıyor ve başlık 
karşılığı veriliyorlar. Mevcut aşiret yapısı kadını 4. sınıf görüyor. 

• Kadınlann hakları konusunda bilinçlendirilmeleri ve erkeklere de eğitim verilmesi gerekiyor. 

• Bu bölgede çocuğa ihtiyaç duyuluyor. Çok eşlilik de aşiretin ve ailenin güçlü olma isteğin
den kaynaklanıyor. Bu yapıyı etkileyecek çözümlerin bulunması gerekiyor. 
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• Safilerde töreler daha güçlüdür. GAP bölgesinde Kürtçe konuşulur. Aşiret ailesi olma özel
liklerine sahiptirler. Töreler baskındır. Kentli bir yapı sergilemezler, kendilerine ait kuralları vardır. 

İl J a n d a r m a Komutan l ığ ı : 

• Özellikle yoksulluk ve üreme problemi var. Çok çocuklu aileler (aile planlaması olmaması) 
sorun yaratmaktadır. 

• Kan davaları çok yaygın, barışmalarda kan parası ödeniyor. Bu ran t demektir. İşsizlik ve 
yoksulluğun olduğu yerde para için kan davası da oluyor. Buna yönelik bir araştırma yapılması 
gerekmektedir. 

• Eğitimli kadınlar haklarını savunuyorlar ve daha fazla şiddete maruz kalıyorlar. 

Muhitt in Sarıkaya (İl Müftüsü ) : 

• Hiç bir cinayet İslam dinine dayandırılamaz. Çevre etkisi çok önemli. Geleneksel din an
layışı, gerçek din anlayışının önünde gelmektedir. 

• Diyarbakır'da bir mezhep farklılığı var. Şafı mezhebine göre vasinin izni olmadan kız evlen
dirilmez. Kız-erkek evlenmek için babanın rızasını almak zorundadır. Bu da geleneksel din yapısın
dan gelmektedir. Din de böyle birşey yoktur. 

• Bölge kadınının % 60'ı tek evlidir ve dövülmemektedir. Çok eşli olan kadınlar arasında şid
det oranı daha fazladır. 

• Bölgede kız çocuklarının miras hakkı, eğitim hakkı yoktur. Evlilikte fikirleri alınmamaktadır. 
23 tane seminer düzenlenmiştir ve 1500 kişi ile görüşmeler yapılmaktadır. 

• Kadınlar evde kapalı kalmamalı, sosyal aktivitelere katılmalıdırlar. Böylece evde huzur or
tamı yaşanacaktır. 

Gülcan Yalçın Tantekin (Kadın Eğitim Merkezi / E P İ D E M ) : 

• Kadın sığınma evlerinde yer yokluğu nedeniyle SHÇEK talepleri kabul etmiyor. 

• 18 yaş altında çocuğun can güvenliği sözkonusu ve hamile olduğu halde ne emniyet ne de 
SHÇEK kabul etmedi, çocuk mahkeme kararı ile ailesine teslim edildi. Bu can güvenliği açısından 
çok büyük sorun teşkil ediyor ve takip edilmesi gerekiyor. 

• 6 ayda 107 kadın (8 töre ve namus cinayeti) başvurdu. % 51 evli ve aile içi şiddete (ekonomik 
ve fiziksel) maruz kalmış durumda. 

Dicle Üniversitesi : 

• İlk evlilikler çok küçük yaşta yapılıyor. Bu da bölge açısından çok büyük sorun teşkil ediyor. 

• Kentleşme ile birlikte bu tür sorunlarda artış oldu. Düzensizlik başgösterdi. İnsan sayısı art
tı, intiharlar arttı. (Özellikle de Muğla ilinde kadın intiharları çok fazla). Kente gelen insanların 
eğitimle uyum sağlamayı öğrenmesi gerekiyor 8kent yaşamı, kuralları...). 

• Töre ile kentsel adaptasyonu birarada ele almak gerekiyor. Şiddetin algılanması farklı. 
Eğitimli kadın ile eğitimsiz kadın şiddeti farklı algılıyorlar. 

Diyarbakır Barosu : 

• "Herkes İçin Adalet" isimli 6 alt bileşeni olan AB projesi yürütülüyor. Ulusal ve uluslararası 
düzenlemeler anlatılıyor. Miras hakkından da bahsediliyor. Hukuki destek veriliyor ve davalar takip 
ediliyor. Diyarbakır'da kadınlar artık haklarını biliyor ve kullanmak için talep ediyorlar. Oranlarda 
artma var. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1140) 



— 211 — 

• Yargıçlar mahkemelerde töre cinayetlerinde 3 faktöre bakıyorlar. Bunlar, aile meclisi var mı, 
karar alınmış mı, kimler almış. 

• "Müdahil olma" konusunda yasada boşluk var. STK'lar gözlemci olarak dosyayı 
okuyabiliyor ama müdahil olamıyorlar. Ölen de öldüren de kendi kanlarından olduğu için aileler 
karşı çıkıyor. Baroların müdahil olma hakkı (yolu) açılması gerekiyor çünkü ölenlerin de haklarının 
korunması gerekiyor. 

Sağlık Bakanlığı: 

• Diyarbakır'da anne ve bebek ölümleri çok yüksek. Yılda 40 bin bebek doğuyor ve bunları 
takip etmek çok zor oluyor. Vatandaş sağlığı talep etmiyor, ölüm oranları bu yüzden yüksek oluyor. 
Aşı oranları % 30'dan % 80'e çıktı çünkü devlet kapı kapı dolaştı. 15-25 yaş arasında doğurgan 
350.000 kadın var. 700.000 kadına aşı (tetanoz) yapılması gerekiyor. 

• Töre cinayetlerinde cezalar çok arttığı için artık aileler kadınları intihara zorlayacaklar ve in
tihar oranlarında artış olacak. 

Millî Eğitim Bakanlığı: 

• Kız çocuklarının okullaşma oranlan merkezde % 30 ama yatılı bölge okullannda bu oran er
kek çocuklarında yüksek. 

• Kızlar 5. sınıftan itibaren takibe alınıyor. Yatılı bölge okullarına yönlendiriliyor. İlköğrenim-
de oran % 50 iken, ortaöğrenimde bu oran %30-35'e düşüyor. Liselerde ise daha da azalıyor. 

• 2005 yılında "Haydi kızlar okula" kampanyası ile 15.000-20.000 kız ara sınıflardan kayıt al
tına alındı. 

• Kız çocuklar için yatılı bölge okulları açılması gerekiyor. 

Şanlıurfa İnceleme Notları (21-22 Aralık 2005) 

Şanlıurfa'da yapılan toplantıya katılan temsilcilerin görüşleri özetle aşağıda yer almıştır. 

SHÇEK İl Müdürlüğü : 

• Töre ve namus cinayetlerinin nedenleri olarak kültürel, hukuksal, toplumsal, ekonomik, 
psikolojik etmenler in yanı sıra yoğun göç, aşiret gelenekleri ve töre baskısı sayılabilir. Çözüm bir 
eylem planı hazırlanmalıdır. Aile bireyleri kuralları çok katı olarak uygulamaktadır. Üniversitenin 
varlığı ile sosyal hayat gelişti ve göçten sonra kent yaşamına alışıldı. Bölgede geleneksel/geniş aile 
yapısı devam ediyor. Kadınların hakları neredeyse yok. Kararları aile meclisleri alıyor. Anne, baba, 
babaanne kararların alınmasında etkili olan kişiler. Halk (aşiret ileri gelenleri) de bu karara katkıda 
bulunmaktadırlar. Çevre/toplum baskısı bu cinayetler için zemin hazırlamaktadır. 

• 2002 yılında 8 kadın, 2003 yılında 9 kadın, 2004 yılında 8 kadın ve 2005 yılında 18 kadın 
başvurdu. 

• Eğitim önemli ama içeriğine bakmak gerekiyor. Aile bir bütün olarak eğitilmelidir. Örf, adet 
ve hurafeler çok baskıcı, bunların gözden geçirilmesi gerekiyor. Bireysellik öne çıkmak zorunda. 
Geleneksel aile yaşamında bunun düzelmesi gerekiyor. 

• Adölesan dönemlerine dikkat edilmelidir. Geleneksel ve baskıcı aile yüzünden gençler yan
lış yollara sapmaktadırlar. Kararlara katılmalı ve erken evlendirilmemelidirler. 

Çözüm; 

1. Ailelere yönelik eğitim, işbölümü geliştirilmeli, toplum merkezleri sayısı artırılmalı ve et
kinlikler planlanmalıdır. 
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2. Kadın konukevi etkinliği nicel ve nitel olarak artırılmalı, hizmetler çeşitlendirilmelidir. 

3. İstihdama yönelik kolaylaştırıcı yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 

4. İleri gelenler ve medya ile iletişim kurularak toplumun bilinci artırılmalıdır. 

5. Kız çocuklarının okullaşmaları sağlanmalıdır. 

6. 18 yaş altı için sosyal rehabilitasyon merkezleri kurulmalı ve yaygınlaştırılmalıdır. 

7. Diyanet ile işbirliği (imamlara vaaz verdirilmelidir). 

İl Emniyet Müdürlüğü: 

• 2004-2005 yılları arasında intihar oranlarında % 41 düşüş, intihara teşebbüs olaylarında % 
45 düşüş, aile içi şiddet olaylarında % 14 düşüş olmakla beraber töre ve namus cinayetlerinde % 
100'lük bir artış saptanmıştır. 

• 4 yıldır çocuk suçlarına ilişkin çalışma yapılmaktadır. Aile ilgisizliği ve sevgisizlik en önem
li nedenlerden. Çocuk kendini fark ettirmek için suç işlemektedir. Çocuk cinayet işleyerek aile için
de değer kazanıyor. Çocuklarda da ailevi değerler yok. Eğitimsiz ve kişiliksiz olarak yetiştiriliyor
lar. 12-13 yaşında sesini çıkarmayıp ezilen çocuk 18 yaşında bedenen güçlendiği için hakkını gasp 
ile alıyor ve kapkaç terörü başlıyor. Aslında ev hırsızlığı ya da başka türlü bir hırsızlık yapmıyorlar 
hatta ev hırsızlığının cezasında daha az ama söke söke alma tatmini bu tür hırsızlıklarda olmaz. 
2002 yılında varoşlarda çalışılmaya başlandı. Mahalle muhtarları ve emniyet çocuklarla iletişime 
geçti. 30.000 kız ve 50.000 erkek çocuk sinemaya götürüldü, kıyafetleri düzeltildi ve hijyen öğretil
di. 2006 yılında hedef 100.000 çocuk olarak belirlendi. 7-15 yaş arası bu çocuklara canlılara zarar 
verilmemesi gerektiği, haklara saygı öğretiliyor ve sevgi veriliyor. Örnek polisler model olarak kul
lanılıyor ve çocuklar okumaya teşvik ediliyor. Sonuç olarak 2002 yılında 1388 çocuk suçlu sayısı, 
2005 yılında 375'e düştü. Aile içi şiddet ve çocuklara karşı işlenen suçlarda da 3 yıl içerisinde % 
56 oranında azalma görüldü. 

• Polisler 4320 Ailenin Korunması Kanunu ile ilgili olarak eğitime tabi tutuldular. Artık 
karakollarda başlayan işlemler savcıya yönlendiriliyor, soruşturma başlatılıyor. Her hafta sonu 
çocuklar düşüncelerini belirten mektuplar yazıyorlar. Polisler 24 saat hizmet veriyorlar ve 2005 
yılında sokakta çalışan çocukların envanteri çıkarıldı (aileleri, önceki suçları...). 

• 4320 Ailenin Korunması Kanununda bütünlüğü sağlamak ve geliri sağlamak çok önem 
taşımaktadır. Hâkimler tedbir nafakası uygulamak zorundalar. Polisler ve savcılar eşi uzaklaştırmalı 
ve yasanın çok iyi anlaşılıp uygulanabilir kılınması gerekmektedir. 

İl Jandarma Komutanlığı: 

• 2004-2005 yılları arasında aile içi şiddet olaylarında % 4, töre ve namus cinayetlerinde % 
23'lük bir artış saptanmıştır. 

• Aile içi şiddet olaylarında örf ve adetler çok önemlidir. Cinayetler ve intihar olayları çok faz
la ve sorun çok büyük. Feodal yapı çok güçlü ve giderek güçleniyor. Çok fazla silâh var. Beyana 
dayalı olaylarda sonuca gitmek çok zor oluyor, somut delil gerekiyor. Azmettirmek olayını ortaya 
çıkarmak gerekiyor. Bu da kolay değil. Sosyal boyuta yönelik uygulamalar getirilmesi gerekiyor. 
Valilik ve üniversiteler işbirliği yapabilirler. 

Şanlıurfa Barosu : 

Varoşlarda töre cinayetleri daha fazla. Toplum töre cinayetlerinin daha prestijli olduğunu 
düşünüyor. Bu düşünce yapısının ortadan kaldırılması gerekiyor. Sanayileşme ile birlikte ailelerde 
bireyselleşme olacak ve bu problem ortadan kalkacak. Şu anda çok çocuklu ailelerde zulüm hakim 
görülüyor. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1140) 



— 213 — 

Adalet Komisyonu Başkanl ığ ı : 

• 2004 yılında ilk defa töre cinayeti ve aile meclisi kararı dile getirilmiştir. Urfa, Mardin, Bat

man ; Siirt, Diyarbakır illerinde töre cinayetleri var. Töre cinayetlerinde organize suçlar, tasarlama, 

katılım, maddi çıkar ve toplumda saygı vardır. Namus da ise bireysellik, olağan olaylar mevcuttur. 

Namus cinayetleri ülkemizin her yerinde olmaktadır. İstatistikler var fakat yetersiz ve anlamsız. 

Adalet Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü verileri birbirini 

tutmuyor. 

• Hâkimlerin ve savcıların vizyonu ve eğitimi olması gerekiyor. Mağdurun haklarını savunan 

yok, arkasından ağlayan yok. Aile öldürenin tarafını tutuyor. 

• Seminerlerle hâkimler, savcılar, polisler, doktorlar... mutlaka eğitilmeli ve bulundukları böl

genin şartları, yaşam tarzı anlatılmalıdır. 

İl Millî Eğitim Müdürlüğü : 

Kadınların % 48'i okuma-yazma bilmemektedir. Bunların birçoğu Türkçe'de konuşamamak-

tadır. 2 yılda 55.000 öğrenci okullu olduğu halde, Adıyaman, Şırnak ve Diyarbakır daha iyi durum

dadır. Derslik sayısının artırılması gerekmektedir. 

H a r r a n Üniversitesi (Prof. Dr. Zuhal Karahan ) : 

Yöre halkında toprak yok, eğitim yok, yoksulluk çok olduğundan dolayı güçsüzlük mev-

cut.Güçlü olabilmek için mutlaka bir topluluğa dahil olmak zorundasınız. Töre cinayetlerinin 

nedenleri, televizyon-medya, çocuğun aile içinde kimlik kazanmaya çalışması, çok eşlilik de kızın 

namusunun babadan çok akrabalardan sorulması, devlet görevlilerinin zamanla halktan biri olup 

çıkması ve görevlerini aksatmaya başlamasıdır. 

Çözüm; işsizliğin giderilmesi gerekiyor, sanayileşme sağlanmalı bu da beraberinde istihdamı 

sağlayacaktır. Kentlerde alt yapının güçlendirilmesi gerekiyor. Göç edenlerin kent yaşamına adap

tasyonlarının sağlanması çok önemlidir. 

T ü r k Üniversiteli Kadınlar Bir l iğ i : 

• Şanlıurfa'da dinsel ve sosyal nedenlerden dolayı kadının kimliği tanımlanmış değildir. 

• Eğitim özellikle ilkokulda yoğunlaşmalıdır. Meslek grupları da eğitime tabi tutulmalıdır. 

• Medya ile kırsal kesimde yaşayanlar arasında uyuşmazlıklar var. Özellikle genç kızlar kültür 

şoku yaşamaktalar. İntiharlarda olayın sosyal boyutuna inilmesi gerekiyor. 

• Ekonomik özgürlük şart. "Baba Beni Okula Gönder" kampanyasında 500 aile ile görüşüldü. 

Dinsel baskı çok yoğun. Din adamları mutlaka destek olmalılar. 

• Bireysellik öne çıkmak zorunda. Toplumsal ahlâki değer yargıları tekrar irdelenmelidir. 

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğ i : 

Kız çocuklarının okullaşma oranlarını artırmak üzere ailelerle görüşmeler yapılmaktadır. Burs 

sağlanmaktadır. 600 kız öğrenci burs sağlandı ama okullaşma süreleri 15 günden önce olmuyor bu 

süre çok uzun. 
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İl Sağlık Müdürlüğü : 

Şanlıurfa'da kadının ismi yok ve din yanlış anlaşılıyor. Acilen Diyanet İşleri Başkanlığı halkı 

bu konuda eğitmek üzere çalışmalarını hızlandırmalıdır. 

3- Araştırma Komisyonu 01-03 Şubat 2006 tarihleri arasında Trabzon ve Rize illerinde 
incelemelerde bulunmuştur. 

Trabzon ve Rize Valiliklerinin organizasyonunda ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil 
Toplum Örgütleri ve Üniversitelerden gelen temsilcilerin katıldığı iki toplantı yapılmıştır. Ayrıca 
Ceza ve Tutukevinde konu mağduru mahkumlarla görüşmeler yapılmıştır. 

Toplantıya katılan temsilcilerin görüşleri kısaca aşağıda yer almaktadır. 

Trabzon-Rize (Kamu Kurumu, Üniversite, Yerel Yönetim temsilcileri) 
KATILIMCININ ADI SOYADI KURUMU GÖREVİ 
Ali Şanlıer Trabzon Valiliği Vali 
Enver Salihoğlu Rize Valiliği Vali 
Burhan Cahit Erdem Trabzon Belediyesi Başkan Yrd. 
Dursun Murat Ay Cumhuriyet Başsavcılığı Cumhuriyet Savcısı 
Fatih Genç Cumhuriyet Başsavcılığı Cumhuriyet Savcısı 
Prof.Dr.Sema Kandil KTÜ Rektörlüğü Tıp Fak. 
Yrd.Doç.Dr. Hikmet Yazıcı KTÜ Rektörlüğü Eğitim Fak. 
Öğ.Gör.Dr. Adil Şahin KTÜ Rektörlüğü lk.İd.Bil.Fak. 
A.Oğuz Çağlar İl Jandarma Komutanlığı J.Kıd.Binbaşı 
İbrahim Azcan İl Emniyet Müdürlüğü Müdür Yrd. 
Selim Çelenk İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Müdür V. 
Asuman Cebi İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Uzman 
Cafer Asan İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Uzman 
Selim Yavuz Sandıkçı İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür 
Sinan Kazaz İl Sağlık Müdürlüğü Müdür Yrd 
Mehmet Şentürk Trabzon Barosu Baro Başkanı 
Veysel Başer tl Planlama ve Koordinasyon Md. Müdür 
Selami Turhal İl Planlama ve Koordinasyon 

Md. 
Planlama Uzmanı 

Murteza Bayraktar İl Planlama ve Koordinasyon Md. Toplantı Kaset Kayıtları 
Özlem Aktaş İl Emniyet Müdürlüğü Toplantı Kamera Kayıtları 
Şenay Turan Rize Belediyesi Belediye Başkan Yrd. 
Semih Narlıoğlu 11 Jandarma Komutanlığı Jandarma Binbaşı 
Kadir Günüç Cumhuriyet Savcılığı Cumhuriyet Savcılığı 
Ahmet As Emniyet Müdürlüğü Emniyet Amiri 
Hulusi Sinofroğlu Şube Müdürü 
Tolga Dalkıran İl Sağlık Müdürlüğü Müdür Yrd. 
Zeki Karataş İl Müdür V. 
Cemalettin Şahin Yard. Doç.Dr. 
Osman Birol ÖzgümUş Yard.Doç.Dr. 
İbrahim Hayri Kuğuoğlu Yartd.Doç. 
Saadettin Gültekin Öğr.Gör. 
Lütfıye Mahmutoğlu Yön.Kur. 
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Trabzon-Rize Katılan Sivil Toplum Kuruluşları 

KATILIMCININ ADI 
SOYADI 

KURUMU GÖREVİ 

Hatice SARAÇ Türk Kadınları Birliği 
Derneği Trabzon jîubesi 

Başkan 

Cemile KESKİN Tüm Kadınlar Derneği Başkan 
Hatice S ARAL Of ve Çevresi Kadınlar 

Yardımlaşma Derneği 
Başkan 

Evsen GÜLTEPE Çağdaş Yaşamı Destekleme 
Derneği Trb.Şubesi 

Başkan 

Ziynet ŞENER Türk Anneler Derneği 
Trabzon Şubesi 

Başkan 

Semra KALAYCIOÖLU Seza Hanımlar Kültür 
İletişim Dayanışma ve 
Day.Der. 

Başkan 

Nuray USTA Yetişme Çağında Çocukları 
Koruma Demeği 

Başkan 

Erzen GÜMELE Türkiye Aile Planlama 
Şubesi 

Başkan 

Recep ERGENÇ Çocuklara Yardım Derneği Başkan Yrd. 
Okyay ŞENER Spastik Çocukları Zihinsel 

En.Eği.ve Korum Demeği 
Başkan 

Özer BAHÇEKAPILI Koruma Altındaki 
Çocuklara Yardım Demeği 

Başkan, 

Murat ONUR Lösemili Çocuklar Yardım 
Derneği 

Başkan 

Av .Mehmet ŞENTÛRK Trabzon Barosu Baro Başkanı 

Katılımcılar; Ülkemizin pekçok yöresinde olduğu gibi Trabzon ve Rize illerinde de kadına ve 
çocuğa yönelik şiddet sorunu bulunduğunu Bölgede töre ve namus cinayetinin yok denecek kadar 
az olduğunu Rize'de bulunan sığınma evinde şu anda hiçbir kadın bulunmadığını ifade etmişlerdir. 
Aile içi şiddetin toplumsal nedenlerle resmiyete her zaman intikal etmediği, önyargıların henüz 
değişmediği bu konuda bir zihniyet değişiminin gerçekleşmesi gerektiği kurumsal olarak ta bir 
yapısal değişim zorunluluğu vardır. Aksi halde bu sorunların üstesinden gelinemeyecek boyutlara 
ulaşacağı ifade edilmiştir. 

K.T.Ü. Yrd. Doç. Hikmet Yazıcı: 

Bu problemlerin temelinde bilinç eksikliği vardır. Çocuğun yetişmesindeki yetersizlikler 
bunun nedenleri arasındadır. Şiddetin psikopatik eğilimlerinin tespiti gerekir. 

Bu konularda gerçekçi veriler elde edilememiştir. 

Aile ve evlilik konusunda eğitim verilmelidir. 

Kadınlar psikolojik destek alma konusunda isteksiz oluyorlar bunların bilinçlendirilmesi 
gerekir. 

Toplumumuzda kadının ve çocuğun konumu bakımından okullarda ve camilerde aydınlatıcı 
bilgi verilmelidir. 

K.T.Ü Prof. Sema Kandil (Psikiyatr) 

Çocuk sorunlarının temelinde aile içi şiddet bulunmaktadır. Çocuğa şiddet konusunda resmî 
verilere yansımayan pekçok olay vardır. Kadınlar çocuklarının uğradıkları şiddeti korkudan anlat-
mamaktadırlar. Ensest ilişki sanıldığından daha çoktur. 
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Bu olayların temelinde toplumsal nedenler, eğitimsizlik, kalıtsal nedenler, ekonomik nedenler 
bulunmaktadır. 

Sosyal Hizmet Uzmanı Asuman Cebi 

Karadeniz kadını kendine güvenen evde söz sahibi kendini ifade eden bir kadındır. Ekonomik 
yönden desteklenmesi halinde şiddete karşı da kendini koruyacak mekanizmaları geliştirecektir. 

Cafer Asan - Sosyal Hizmet Uzmanı 

- İnsan haklarına bakış açısının; kamu hizmetlerinin sunumunda önemle uygulanması gerek
mektedir. Bu konuda kamu görevlilerine eğitim verilmelidir. 

- Şiddetin sadece kadına ve çocuğa değil her türlüsüne karşı çıkmak gerekmektedir. Bu konuda 
toplumun her kesimi eğitilmelidir. Televizyonlarda şiddeti tetikleyen programlara yer veril
memelidir. 

Trabzon Baro Başkanı 

Mevzuattan kaynaklanan kargaşa yaşanmaktadır. Özellikle ailenin bir bütün olarak ele alınması 
velayet konusunda ortaya çıkan sorunun çözümü için; 

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 336/1 maddesi hükmünün "Evlilik devam ettiği sürece 
anne ve baba velayet hakkını küçüğün menfaatine uygun olacak şekilde ayrı ayrı kullanabilirler" 
şeklinde, 

342/1 maddesi hükmünün "ana ve babadan her biri velayetleri çerçevesinde üçüncü kişilere 
karşı çocuklarının yasal temsilcisidir." 

Şeklinde değiştirilmesinin yerinde olacağı ifade edilmiştir. 

Trabzon Cumhuriyet Savcılığı 

Konu ile ilgili olayların büyük çoğunluğu fiziki şiddet kullanmak şeklinde işlemiştir. Sebepleri 
incelendiğinde % 34 alkol, % 16,5 başka kadın veya erkek, % 9.5 İşsizlik, parasızlık, duyarsızlık, 
% 9,5 geçimsizlik % 6,5 aile, % 3,5 psikolojik rahatsızlık % 20,5 ise nedeni açıklanmamıştır. 

Cumhuriyet Savcılığı olarak her hangi bir fiziki şiddet söz konusu olduğunda 4320 sayılı kanun 
gereğince tedbir uygulanması için talepte bulunulduğunu belirtmiştir. 

Rize Sosyal Hizmetler Müdürlüğü : 

Rize'de bir kadın misafirhanesi bulunmaktadır. Yıllık ortalama 6-7 kadın konukevine müracaat 
etmektedir. Emniyet verilerine göre yıllar itibariyle artış gösteren şiddet mağduru sayısının bu 
konuda insanların bilinç düzeylerinin giderek yükseldiğinin bir göstergesi olabileceği şeklinde ifade 
edilmiştir. Yıllar itibariyle şiddet mağdurları ile ilgili veriler aşağıda belirtilmiştir. 

Yü Kadın Çocuk Toplam 

2002 10 2 12 
2003 54 12 66 
2004 35 11 46 
2005 27 7 34 

Öneriler : 

- Çocuk Koruma ve Aileyi Koruma Kanunları arasındaki çelişkinin giderilmesi, 

- Köyden Kente göç sonucu uyum sorunu yaşayan ailelere danışmanlık hizmeti verilmesi, 

- Kadınlara, Ekonomik, Psikolojik, Sosyal danışmanlık hizmetleri verilmesi, 
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- Yeni evlenecek çiftlere danışmanlık hizmeti evli çiftlere ise iletişim ve uyum konularında 
seminerler verilmesi, 

- Aile danışma merkezlerinin yaygınlaştırılması 

- Parçalanmış ailelere destek olacak tedavi edici rehberlik hizmetleri verilmesi 

- Suçlu çocuklara ve ailelerine yönelik rehabilitasyon programları düzenlenmesi için kamu 
kurumu ve üniversitelerle işbirliği yapılmalı 

- Madde kullanan veya kullanma eğilimi taşıyan çocukların ailelerine yönelik bilgilendirme ve 
danışmanlık hizmeti verilmesi 

- Kadına ve çocuğa yönelik şiddet konusunda veri tabanı oluşturulması 

- Ailenin korunması ve diğer kanunların uygulanması yönünde kamu görevlilerinin bilinçlen
dirilmesi eğitilmesi 

- Yerel Yönetimlerin STK.ların bu konuların çözümünde daha aktif rol almaları 

- Ataerkil yapı nedeni ile baba ile iletişim kurmayan kız çocuklarının küçük yaşta kaçarak ev
lenmesi, 

- Şiddete maruz kalan kadınların öncelikle bunu kabullenmemeleri kendi haklarının bilincinde 
olmaları gerekir, erkeklerinde bu konuda eğitilmeleri gerekmektedir. Annelere verilen değer insan
lığa verilen değerdir. Bu konuda okullarda ve camilerde eğitici programlar verilmelidir.Yörede töre 
cinayetleri çok yoğun olmamakla birlikte şiddet ve bunun kabulleniş tarzı vardır bu konuda farklı 
algılanış vardır. 

- Kanunlar çerçevesinde Kadın-Erkek eşitliği sağlansa bile uygulamada bunun mümkün ol
madığı, bu konuda büyük eksiklikler yaşandığı belirtilmiştir. 

- Şiddet konusunun ne anlama geldiğini açıklayan kavram eksikliği giderilmelidir bu konuda 
farklı algılamalar söz konusudur. Özellikle yasaları uygulayan hukukçularda ekonomik şiddet al
gılaması yoktur. Bu konuda görevlilerin bilinçlendirilmesi gerekmektedir. 

- Hukukî Süreçte adli yardım konusunda yaşanan engeller kaldırmalıdır. 

- Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kurumlar arasında ki koordinasyon eksikliğinin 
giderilmesi 

- SHÇEK çalışanlarının sayısal bakımdan arttırılması (Sosyal Hizmet Uzmanı,Psikolojik) 

- Ailelere ve çocuklara ekonomik yardım yapılması, 

- Alo Şiddet hattının yaygınlaştırılarak işlerliğinin sağlanması için gerekli alt yapının oluşturul
ması 

- Aile içi şiddet konusunda ailelerin doğruyu söylemeleri konusunda bilinçlendirilmesi 
verilerin elde edilmesinde ve çözümde önemli bir adım oluşacaktır. 

- Sorunun temelinde ekonomik ve eğitim yetersizliği vardır. Dolayısıyla sorun bir insanlık 
sorunudur. Devletin kurumları şiddete uğrayanların yanında dimdik durmalıdır. 

- Kadını ençok yaralayan şiddetin başında ekonomik şiddet yer almaktadır. Bu konuda adli ve 
kolluk birimlerinin bilinçlendirilmesi ekonomik yaptıranda bu şiddet türü olduğunun kabul edilmesi, 

03.02.2006 Perşembe günü Trabzon Ceza ve Tutuk evinde hükümlü ve Tutuklu beş kişi ile 
görüşüldü, bu kişilerden bir kısmı pişman olduğunu ifade ederken bir kısmı Toplumsal nedenlerle 
çevre baskısı yüzünden böyle davranmak zorunda kaldıklarını bir kısmı da hiç pişmanlık duy-
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madiğini belirtmiştir. Ancak Komisyon olarak edinilen izlenim bu cinayetleri işleyenlerin büyük 
bölümünün toplumsal baskı ve eğitimsizliğin etkisi ile böyle bir davranışı seçmiş oldukları yönün
de olmuştur. 

4- Araştırma Komisyonu 22-24 Şubat 2006 Tarihleri Arasında BATMAN'da incelemeler
de bulunmuştur. 

Batman Valiliği'nin organizasyonunda aşağıda belirtilen ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlan, 
Sivil Toplum Örgütleri ve Üniversite temsilcilerinin katılımı ile iki toplantı yapılmıştır. Ayrıca mağ
dur ailelerinin evleri ziyaret edilmiş, ceza ve tutukevinde konu mağduru mahkumlarla görüşmeler 
yapılmıştır. 

- 22 Şubat 2006 tarihli toplantı katılım listesi (kamu kuruluşları) 
Hüseyin Kalkan Belediye Başkanı 
Fehmi Mercan Cumhuriyet Başsavcısı 

- Prof.Dr.Mehmet Başhan Teknik Eğitim Fakültesi Dekanı 

Ekrem KAYA Meslek Yüksek Okul Müdürü 
Prof.Dr.Rıdvan Şeşen Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul Müdürü 
J.Alb.Cahit Yılmaz İl Jandarma Komutanı 
Arif Öksüz İl Emniyet Müdürü 
Ali Tarhan Sosyal Hizmetler Müdürü 
A.Hamit Kanağı Gençlik ve Spor İl Müdürü 
Nizamettin Düz Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü 
Şinasi Soyer Milli Eğitim Müdürü 
Servet Karadeniz Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürü 
Şehmuz Kartal Kültür ve Turizm Müdür V. 
Şerafettin Demirci Siirt Milli Eğitim Müdürü 
Osman Yılmaz Siirt 11 J.Kom. 
Dr.Erkal Ay Siirt İl Sağhk Müd. 
Levent Eren Siirt ÜEm.Md. 
Faruk Şahin Siirt Sosyal Hiz.Md. 

- 23 Şubat 2006 tarihli toplantı katılım listesi (Sivil Toplum Kuruluşlan) 

Sedat Özevin Baro Başkan Yardımcısı 
Saadet Becerikli İnsan Hakları Demeği Başkanı 
Şükran Özdaş T.Egitim Gönüllüleri Vakfı Batman öğTenim Bir 
Erdoğan Pekkolay Tabipler Odası Başkanı 
Dilber Atilla TEGV 
Yener Tanık Siirt Kızılay Demeği Şube Başkanı 

Toplantıya katılan temsilciler özetle aşağıdaki görüş ve önerilerde bulunmuşlardır. 

Yoğun göç nedeni ile hızlı bir nüfus artışı gösteren Batman'ın, merkez il nüfusu 2000 yılı genel 
Nüfus Sayımında 246.678 toplam il nüfusu ise 456.734 olarak tespit edilmiştir. 

1999-2000 yıllarında özellikle kadın intiharları ile gündeme gelen Batman'da 2006 yılı Ocak 
ayında yine 2001-2005 yıllarından farklı olarak intihar vakalannda artış görülmüştür. Töre cinayet
lerinin intihar şeklinde ortaya çıktığı konusunda kesin bir bulgu elde edilmemiştir. Bu konuda 
ailelerin doğruyu söylemedikleri gözlemlenmiştir. İntihar nedenlerinin başında aile içi iletişimsiz
lik, eğitimsizlik, ekonomik özgürlüğün olmayışı gibi nedenlerin yanı sıra intiharların gerekçelerinin 
doğru ortaya konulmamış olması da verilerin doğruluğunu netleştirmemektedir. 
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Bu konuda; Dicle Üniversitesi, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı, Batman 
Barosu, Batman İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü gibi kurum ve kuruluşlarca bir dizi araştırma yapıl
mıştır. Araştırmaların kapsadığı zaman dilimine göre bir takım faklılıklar olmakla birlikte genel 
olarak şu kanaate varılmıştır: Dünya'da Çin hariç erkek intiharların kadın intiharlardan yaklaşık 
olarak üç kat olarak görülmektedir. Ülkemizde de 1998 verilerine göre erkek intiharları yüzbinde 
3.5 iken, kadın intiharları yüzbinde 2.4'tür. 1995-2000 yıllan arasında Batman'da yaşanan özellik
le 1999-2000 yıllarında artış gösteren intiharlarda ise oran genel yapıdan farklı olarak kadın intihar
ları erkek intiharlarının üç katıdır. Yine ülkemizdeki yüzbinde 3 - 3 . 5 olan intihar oranı bu yıllarda 
Batman'da yüzbinde 6.5'e yükselmiştir. İntihar edenlerin yaşına bakıldığında 15-25 yaş aralığının 
yüksek oran gösterdiği görülmektedir. Medeni durum itibariyle kadınların % 46.5'u bekar, % 15.8'i 
imam nikahlı, % 10.9'nun resmî nikahlı olduğu görülmektedir. Erkeklerde bu oranlar sırasıyla % 
15.8, % 4, % 5.9'dur. Eğitim durumu açısından bakıldığında intihar eden kadınların % 29.3'ü cahil, 
% 1.3'ü okur-yazar, % 16'sı ilkokul mezunu, % 4'ü ortaokul, % 6.7'si lise eğitimlidir. % 42.7'sinin 
eğitim durumları hakkında bilgi mevcut değildir. Erkeklerde ise eğitim durumları itibariyle bu 
rakamlar sırasıyla % 15.4, % 7.7, % 19.2, % 11.5, 19.2, % 23.1, % 3.8'i ise üniversite eğitimlidir. 
İntihar etme yolu olarak da daha çok asılma veya ateşli silâhlann kullanma şekli görülmektedir. 
Yine bu dönemde intiharların % 57.4'ü merkez ilçede, % 15.8'i ilçe merkezlerinde, % 26.7'si de 
kırsal alanda görülmüştür. (Tablo 1) 

Bu intihar ve şiddet vakalarının nedenleri üzerine yapılan araştırmalarda genel olarak aşağıdaki 
sonuçlara ulaşılmıştır. 

1- Eğitim Koşullarından Kaynaklanan Sorunlar 

- Artan nüfus nedeniyle eğitim kurumlarının yetersizliği, 

- Bölgede yaşanan olaylar nedeniyle temel eğitimden yararlanılamaması, 

- Eğitime karşı önyargının kimi yerlerde hala devam etmesi, 

- Okul öncesi eğitimin yetersizliği, 

- Öğretmen sayısının azlığı, 

- Ailelere gerekli rehberliğin verilememesi, 

- Dil nedeniyle oluşan iletişim sorunları ve ilgisizlik, 

- Ekonomik nedenlerle eğitime devam edemeyen çocuk sayısının fazlalığı. 

2- Cinsiyet Ayrımından Kaynaklanan Sorunlar 

- Temel eğitime devam eğiliminde cinsiyet ayrımı yapılması. 

- Erken yaşta evlilik, 

- Erkeğin birden fazla eşle evlenmesi, 

- Kızların kendinden çok büyük kişilerle evlendirilmeleri, 

- Özellikle kızlara karşı cinsiyet ayırımının belirgin olarak görülmesi, 

- Kızlann dış çevreye açılamaması, 

- Kızların miras hakkını kullanamaması, 

- Kızlann eş seçiminde ebeveynin karar vermesi. 

3- Sağlık Koşullarından Kaynaklanan Sorunlar 

- Sağlık kuruluşlanmn artan nüfus karşısında yetersiz kalması, 

- Doğum hastanelerinin yetersizliği, 
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- AÇS hizmetlerine karşı önyargıların devam etmesi, 

- Sık olarak ve erken yaşta görülen doğumlar, 

- Özürlü çocukların fazlalığı, 

- Gebeliğin ve doğumun hekim kontrolünde geçirilmemesi, 

- Bebek ve çocuk sağlığı açısından konutların sağlıksız oluşu, 

- Bebeklerin yetersiz beslenmesi, 

- Çocukların psiko-sosyal gelişiminde ailenin yetersizliği, 

- Kişisel bakım ve temizlik alışkanlığı yetersizliği, 

4- Ekonomik Yapıdan Kaynaklanan Sorunlar 

- Ekonomik ve sosyal yaşamda feodal yapının etkisini koruması, 

- Özel sektör ve kamuya ait istihdam alanlarının yetersizliği, 

- Güvenlik veya diğer nedenlerle göç eden ailelerin işsizlik sorunu, 
- Gençlerin, geleceklerini kuramama endişesi ile umutsuzluğa kapılıp bunalıma girmeleri 

sonucu intihar etmeleri. 

5- Sosyo-Kültürel Yapıdan Kaynaklanan Sorunlar 

- Geleneksel yapının değişime direnç göstermesi,kuşaklar arasındaki zihniyet çatışması, 

- Sosyal-kültürel etkinliklerin eksikliği, 

- Kent ortamında kırsal kültürün hakimiyeti, 

- Yaygın batıl inançlar, 

- Akraba evliliğinin yaygın olması, 

- Resmî nikahın zamanında yada hiç yapılmaması, 

- Nüfus kaydının zamanında ve doğru yapılmaması, 

- Çok eşliliğin devam etmesi, 

Ayrıca, yerel ve ulusal medyanın intihar haberlerini çok dikkatli işlememesi. İntihar haber
leri verilirken haber içinde intihar kelimesinin ve olayla ilgili resim görüntü olay yeri ve fotoğraf
ların yer alması gibi nedenler de intiharı özendirici etki yaratmakta. İntihar olaylarında intihar 
eden kişi ile benzer problemi yaşayan kişilerin onları model alarak intihar davranışına yönelmeleri 
kaçınılmaz olmaktadır. 

Dolayısıyla geleneksel yapının değişime direnç göstermesi, sosyal-kültürel etkinliklerin yok
sunluğu, kent ortamında kırsal kültürün hakimiyeti, yaygın batıl inaçlar, akraba evliliğinin yaygın 
olması, resmî nikahın zamanında yada hiç yapılmaması, nüfus kaydının zamanında ve doğru yapıl
maması gibi sorunlar etkili olmaktadır. 

2001-2005 yılları arasında Batman'da yaşanan intihar olaylannda bir azalma görülmüştür. An
cak, kadınlar aleyhinde olan sayısal fazlalık devam etmiştir. Bu dönemde toplam 75 intihar vakası 
görülmüş, bunlardan 39'u kadın, 36'sı erkektir. Yaş ortalamaları yine 15-25 yaş aralığında yüksek 
orandadır. 

2001-2005 dönemi ile ilgili olarak polis sorumluluk bölgesinde yaşanan intiharlarda Batman 
Türkiye genelinde orta sıralardadır. 2001 yılında iller arasında 58'nci sırada, 2002 yılında 54. 2003 
yılında 41. 2004 yılında 56'ncı sırada olan Batman 2005 yılında da 56'ncı sıradadır. Nüfus 
bakamından aynı nüfusa sahip batı illerinden de alt sıralardadır. Ancak, bu dönemde de yukarıda 
da belirtildiği gibi genel durumdan farklı olarak kadın intiharları erkeklerden daha yüksektir. 
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2000-2005 yılları arasında polis sorumluluk sahasında Doğu ve Güneydoğudaki illerde görülen 
intihar vakaları da incelendiğinde Batman'ın ortalarda yer aldığı görülmektedir. Genel durumdan 
farklılık görülmemektedir. 

2006 yılı Ocak ayında intihar vakalarında belirgin bir artış görülmüştür. Ocak ayında biri erkek 
beş vatandaşımız intihar etmiştir. Bunlardan üç vaka polis sorumluluk bölgesinde, iki vaka ise jan
darma bölgesinde meydana gelmiştir. Yaş aralığı 13-25 'tir. İntihar olaylarının eğitim düzeyi ile ters 
orantılı olarak kırsal kesimden gelen eğitimsiz gençlerde daha çok görüldüğü ifade edilmektedir. 

İntihar edenlerin daha çok ilkokul mezunu, okur-yazar veya okur-yazar olmayan kişiler olduğu 
görülmektedir. İntihar edenlerin yaşlarının genç olmasına karşın eğitim düzeyinin düşük olması, 
bölge özellikle de kırsal kesimde eğitim olanaklarının yetersizliğini, bölge olaylarının buna etkisini, 
ailelerin eğitime yeterli önemi vermediğini, eğitime olan önyargıları ve cinsiyet ayınmıyla bunun 
daha da belirginleştiği gerçeğini ortaya çıkarmaktadır. 

Öneriler : 

- Cinsiyet ayrımı yapılmadan tüm çocukların zorunlu temel eğitimi almaları sağlanmalıdır. 

- Ekonomik anlamda yerel girişimlerin teşvik edilmesi. 

- Geleneksel yaşantı ile modem yaşantı arasındaki çatışmadan kaynaklanan sorunlar aile içi 
şiddet ve sevgisizlik ve yozlaşma aile içi şiddete neden olmaktadır. Bu nedenle, özellikle aile 
eğitimine önem verilmesi, benlik saygınlığının kazandırılması, 

- Anne babalara yönelik iletişim seminerleri verilmesi. 

- Toplum merkezlerinin kenar mahallelerde yaygınlaştırılması ve etkinliklerinin arttırılması. 

- Batman'daki kamu kurumlarının, sivil toplum örgütlerinin ve basının işbirliği içinde etkin 
çalışmalar yapması. 

- Uzmanlardan oluşacak bir kumlun oluşturulması ve etkin çalışmalar yapmalarının sağlan
ması. 

- Sosyal faaliyet olanaklarının geliştirilmesi ve toplumun her kesiminin bu yelpazeye dahil 
edilmesi. 

- Medyanın bu konuda sorumluluk sahibi olması ve yerel basında bilinçlendirme konularına 
yer verilmesi. 

- Batman'a yeterli düzeyde psikiyatr, psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarının görevlendiril
mesi. 

- Okul yaşantısından uzak özellikle genç kızların katılabileceği meslek edindirme kurslar ve 
seminerlerin düzenlenmesi. 

- Okulda rehberlik servislerinin daha etkin ve aktif çalışabilmesi için rehber öğretmen sayısının 
artırılması. 

- Halk Eğitimi Merkezleri, Aile Danışma Merkezi, Toplum Merkezleri ve Sivil Toplum Örgüt
lerince yapılan faaliyetlere psikolog, psikiyatrist ve sosyal hizmet uzmanlarının kadınların bilinç 
düzeylerinin yükseltilmesine yönelik eğitim faaliyetlerinin yapılması. 

- Özellikle kadın din görevlilerinin de bu faaliyetlere katılarak kadınlara yönelik bilgilendirme 
çalışmalarının yapılması, camilerde de bu konuda bilgilendirme yapılması. 

- Madde bağımlısı hükümlü ve tutukluların diğer mahkumlardan ayrı olarak tedavilerinin 
yapılabilmesi için klinik tipi cezaevleri oluşturulması, 
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Tablo 1 

- 2001-2006 Yıllarında 281 Kadın + 121 Erkek = 402 İntihara Teşebbüs 

2001 2002 : £003 2004 2005 2006 

- 2001-2006 Yıllarında 43 Kadın + 37 Erkek = 80 İntihar Toplamı 

2ÖÖ1-2O06 YILLAR? YAŞ DURUMUNA SÖRE INTIHAR GIRIŞIMI VE INTIHARLAR 

J. NİHAİ DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Toplumsal şiddetten uzak bir toplumun yaratılmasını ilke olarak kabul eden Komisyonumuz; 
kuruluş amacı doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşların,akademisyenlerin sivil toplum kuruluş
larının, ulusal televizyonların yöneticilerinin, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve UNİCEF temsil
cilerinin görüş ve önerileri ile birlikte çeşitli illerde yaptığı inceleme ve araştırmalar sonucunda el
de ettiği bilgi ve dokümanları değerlendirerek partiler üstü bir anlayış çerçevesinde katılımcı bir 
rapor düzenlemiştir. 
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Söz konusu Raporumuz sorunlu üç alan üzerine odaklanmıştır. Bunlar; kadına karşı şiddet, 
çocuğa karşı şiddet, töre ve namus cinayetleri olmak üzere en üst düzeydeki insan hakları ihlalini 
içeren biri diğerinden soyutlanamayan iç içe geçmiş kavramlardan oluşmaktadır. 

Tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de şiddetten en çok mağdur olan kadın ve çocuk
ların sorunları büyük ölçüde diğer ülkelerle benzerlik arzettiğinden sorunu kadın veya erkek açısın
dan değil insanlık açısından ele almak gerekmektedir. Zira şiddet sorunu toplumsal bir sorundur. 
Olaya kadın veya erkek açısından değil toplumların geleceği açısından yaklaşmak gerekmektedir. 
Hastalıklı bir ruh yapısının ürünü olan bu rahatsızlığın tedavisi için herkesime görev düşmektedir. 

Sınırlı çalışma süresi içerisinde böylesine kapsamlı bir araştırmanın Komisyonun boyutlarını 
doğal olarak aşacağını ancak yapılan tespitlerin ve varılan sonuçların bu alanda yürütülen çalış
malara ışık tutması ve toplumsal zihniyet dönüşümüne katkı sağlaması bakımından çok önemli ol
duğu kanaatine ulaşılmıştır. 

Özellikle, toplumsal cinsiyet rolleri nedeni ile yaygın şiddetin içselleştirildiği, bu konuda kap
samlı temel sosyolojik araştırmaların yapılmamış olduğu sağlıklı verilerin henüz oluşturulmadığı, 
eğitim materyallerinin bu yönde donatılmadığı, toplumsal şiddetin ve cinsiyet ayrımcılığının kal
kınmamızda bir engel oluşturduğu, toplumun çekirdeğini oluşturan aile yapımızın özellikle kadın 
ve çocuklarımızın bundan büyük zarar gördüğü, aile içinde yaşanan şiddetin gizli kaldığı, bireylerin 
bunu özel hayatın korunması çerçevesinde algılayarak olağan karşıladığı tespit edilmiştir.. 

Tarihî süreç içerisinde bakıldığında; kadınların sosyal hayattaki yerlerini almalarına yönelik 
çabalar, Osmanlı Devleti içerisindeki modernleşme çalışmalarının en önemli tartışma konusunu 
oluşüırmuştur. 

1908 yılından itibaren çeşitli kadın gruplarının hedefi eğitim hakkı dahil birçok alanda eşitlik 
elde etmeye yönelikti. Kadın hakları konusunda Tanzimat dönemiyle birlikte oldukça önemli 
sayılabilecek mesafeler kat edilmiş (1843 tıbbiye mektebi bünyesinde kadınlar ebelik eğitimi al
maya başlamış, 1874 kız ve erkek çocuklara eşit miras hakkı tanıyan İrade-i Seniye yayımlan
mış, 1856 köle ve cariye alınıp satılması yasaklanmış, 1858 Arazi Kanunnamesinde mirasın 
kız ve erkekler arasında eşit olarak paylaştırılacağı hükmü yer almış, böylece kadınlar ilk kez 
miras yoluyla mülkiyet hakkını kazanmıştır. 1858 kız rüştiyeleri açılmış, 1869 kadınlar için 
ilk sürekli yayın olarak nitelenen (haftalık) Terakk-i Muhadderat dergisi yayımlanmış, 1870 
kız öğretmen okulu Darü'l-Muallimat açılmış, 1871 Mecelle'nin (Osmanlı Medeni Kanunu) 
uygulanması için çıkarılan Hukuk-ı Aile Kararnamesi ile; evlilik sözleşmesinin resmî memur 
önünde yapılması, evlenme yaşının erkeklerde 18, kadınlarda 17 olması, zorla evlendir
melerin geçersiz sayılması düzenlenmiş, 1876 Kanun-i Esasi (ilk Anayasa) kabul edilerek 
temel haklar düzenlenmiş, kız ve erkekler için ilköğretim zorunlu hale getirilmiş, 1897 kadın
lar ücretli işçi olarak çalışmaya başlamış, 1913 kadınlar ilk kez devlet memuru olarak çalış
maya başlamış, 1914 Kadınlar tüccarlık ve esnaflığa başlamış, 1914 İnas Darülfünunu adı al
tında kızlar için bir yüksek öğretim kurumu açılmıştır.) 

Ancak bu konudaki en önemli kazanımlar Modem Türkiye Cumhuriyetinin kurulması ile bir
likte Atatürk'ün önderliğinde gerçekleştirilen yasalarla sağlanmıştır.Cumhuriyetin temelleri kadın 
erkek eşitliği üzerine kurulmuş kadınlarımızın siyasal, sosyal, ekonomik ve eğitim haklarını kul
lanırken erkeklerle eşit bireyler olarak ülkemizin kalkınmasında görev almalarını sağlayacak alt 
yapı hazırlanmıştır. 

Geçmişten günümüze, kadına yönelik ayrımcı bir devlet politikası uygulanmamakla birlikte 
toplumsal zihniyet dönüşümünün sağlanamaması nedeni ile kadınlarımız yasalarla sağlanan hak
larını uygulamada kullanma şansına yeterince sahip olamamışlardır. AB süreci ile mevzuatımızda 
yapılan kapsamlı değişiklikler ve imzalanan uluslar arası sözleşmelerle cinsiyet ayrımını kaldıran 
kadın erkek eşitliğini sağlayan önemli adımlar atılmıştır. 
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Anayasamızın Kanun Önünde Eşitlik madde başlıklı 10. maddesine 5170 sayılı ve 7/5/2004 
tarihli Kanunla "Kadın ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağ
lamakla yükümlüdür, "hükmü eklenmiştir. Bu fıkra ile kadın ve erkeklerin eşit olduğu ve devletin 
bu eşitliği sağlamak üzere bir yükümlülüğünün bulunduğu kabul edilmiştir. Ayrıca bu maddeyi 
kadınlar lehine pozitif ayrımcılık yapılabileceği şeklinde yorumlamak da mümkündür. Zira bunun 
önünde engel teşkil eden bir düzenleme de bulunmamaktadır. Nitekim Millî Eğitim Bakanlığı 
tarafından yürütülmekte olan kampanyalarda kız çocuklarına erkek çocuklarından daha fazla mali 
imkân sağlanması buna ilişkin bir örnektir. 

Ayrıca aynı Kanun değişikliği ile Anayasamızın 90. maddesine "Usulüne göre yürürlüğü 
konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda 
farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümleri 
esas alınır. " fıkrası eklenmiştir. Bu çerçevede Türkiye'nin taraf olduğu ve 1986 yılında yürürlüğe 
giren Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesinin (CEDAW) 4. maddesinin 
1. fıkrasında "Kadın ve erkek eşitliğini fiilen sağlamak için taraf devletlerce alınacak geçici ve özel 
önlemler, işbu Sözleşmede belirtilen cinsten bir ayırım olarak düşünülmeyecek ve hiçbir şekilde 
eşitsizlik veya farklı standartların korunması sonucunu doğurmayacaktır. İfadesi yer almaktadır. 
Anayasamızın 10. madde değişikliği CEDANV'ın ruhuna ve bu maddeye uyumlu bir şekilde düzen
lenmiştir. Anayasamızın 90. maddesinde yer alan hükümler de bu hususu pekiştirmektedir. 

Bilindiği gibi kadınların siyasete katılım oranlannı artırmak üzere çeşitli ülkelerde farklı uy
gulamalar bulunmaktadır. Yasal düzenlemeler Anayasada, Siyasi Partiler Yasasında olabildiği gibi 
Siyasi Parti Tüzüklerinde de olabilmektedir. Türk Medeni Kanunu, Türk Ceza Kanunun ve diğer 
kanunlardaki yasalaşma sürecinde sağlanan toplumsal uzlaşmanın "cinsiyet kotası" getirilmesi 
hedeflenen Siyasi Partiler Kanunu değişikliği sürecinde de sağlanmasının uygun olacağı düşünül
mektedir. Bu çerçevede ilk aşamada Siyasi Partilerin kendi Tüzüklerinde bu konuyu düzenlemesi 
ile ilk adım atılmış olacaktır. Tüzüklerinde değişiklik yapan Siyasi Partilerin olumlu etkilerinin 
diğer partilere de örnek olacağı düşünülmektedir. 

Medeni Kanunda eşlerin başka bir mal rejimini seçmemeleri halinde "evlilikte edinilmiş mal
lara ortaklık rejiminin" uygulanacağına ilişkin düzenleme yapılmıştır. 4721 sayılı Türk Medeni 
Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun lO.maddesi ile Kanunun yürürlüğe 
girmesinden itibaren 1 yıllık süre içerisinde devam eden evliliklerde eşlerin başka bir mal rejimi 
seçmemeleri halinde yasal mal rejiminin yani edinilmiş mallara katılım rejiminin devam edeceği 
şeklinde bir düzenleme yapılmıştır. Medeni Kanunun yürürlüğe girmeden önceki evliliklere yasal 
rejimin uygulanamamasının sebebi ise kanunların geriye yürümemesi ana ilkesidir. Avrupa ül
kelerinde de durum böyledir. Kanunların geriye yürümemesi ilkesi temel insan hakları çerçevesin
de oluşturulmuştur. Zira 2002 yılından önceki evlilikler yürürlükte olan önceki Medeni Kanun 
hükümleri çerçevesinde gerçekleşmiştir. Sonradan bu hükümleri temelinden değiştiren düzen
lemelerin bu evliliklere uygulanması kişilerin kazanılmış haklarının ihlali anlamına gelmesinin yanı 
sıra toplumda güvensizlik ve kaos ortamı yaratacağı gibi aksi bir hükmün tesisi yasanın kendi için
de çelişki yaratılmasına neden olacaktır. 

Özel hukuktaki mal rejimi, eşlerin karşılıklı kişisel menfaatini ilgilendiren bir husustur. Özel 
hukuk alanına giren bu konunun kamu düzeni olarak değerlendirilip bu yönde hüküm vazetmek 
hukukun genel prensipleri ile bağdaşmayacaktır. 

Türk Ceza Kanununun 82. maddesi Kasten Öldürme Sucunun nitelikli hallerine ilişkin olup 1. 
fıkranın (j) bendi "töre sakiyle" işlenmesi halinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalan
dırılacağını belirtmektedir. Kanunda yer alan Töre ibaresinin cezalandırılacağını belirtmektedir. 
Kanunda yer alan Töre ibaresi namus kavramını da içermektedir. Namus kavramı çok geniş bir kav
ram olup kişisel namus anlayışları bölgelere göre çok farklılıklar göstermektedir. Belli bir bölgede 
yoğunlaşan ve töre cinayeti olarak adlandırılan cinayetler namus anlayışından hareketle işlenmek-
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tedir. Ülkemizde akraba içi öldürmeler töre ya da namus cinayeti olarak adlandırılmaktadır. Kanun
da hedeflenen amaçla da bunların failleri en ağır bir şekilde cezalandırılmaktadır. Kanunun uy
gulanma sürecinde oluşacak içtihatlar da kavramlar konusunda açıklık getirecektir. Ayrıca, töre ve 
namus cinayetlerinin aile içi-akraba içi işlendiği de dikkate alındığında, TCK'nın kasten öldür
menin nitelikli hallerinin düzenlendiği 82. maddesinin (d) bendi ile "üstsoy veya altsoydan birine 
ya da eş veya kardeşe karşı" işlenen adam öldürme suçlarında, ağırlaştırılmış müebbet hapis 
cezasına hükmedileceği düzenlenmiştir. 

Türk Ceza Kanunun 287. maddesi Yetkili hâkim ve savcı karan olmaksızın, kişiyi genital 
muayeneye gönderen veya bu muayeneyi yapan failin cezalandınlacağına ilişkindir. "Kişinin aydın
latılmış onamı alınarak" ibaresinin madde metnine eklenmesi halinde ise beden ve ruh sağlığı 
bakımından kendini savunamayacak veya mağdurun suç sonucu bitkisel hayata girmesi veya ölümü 
gibi hallerde mağdurun nzasının nasıl alınacağı veya mağdurun nzasının olmaması halinde suç 
failinin belirlenememesi gibi durumlann oluşması söz konusu olabileceğinden raporda bu ibareye 
yer verilmemiştir. 

Türk Ceza Kanununun İkinci Kısmı Kişilere Karşı Suçlar başlıklı olup Birinci Bölümü Hayata 
Karşı Suçlar başlığı altında Kasten öldürme suçunu düzenlemiştir. Kanunlarda suçların ve cezaların 
şahsiliği prensibi uygulanmaktadır. Ayrıca kanunlarda suçtan doğrudan zarar görenler dikkate 
alınarak davalarda kimlerin taraf olacağı belirlenmiştir. Kasten Öldürme suçu da takibi şikayete 
bağlı bir suç olmayıp Kamu suçu olduğundan Cumhuriyet Savcısı aracılığı ile Kamu davası açılıp 
takibi yapılarak devletin de taraf olarak yer alması sağlanmıştır. 

Töre ve namus cinayetlerinin ortadan kaldınlmasındaki en önemli etkenlerden biri de toplum
daki eğitim seviyesinin yükseltilmesidir. Başlatılan ulusal eğitim kampanyaları yurt çapında yay-
gınlaştınlmıştır. Ayrıca Medeni Kanun, 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun, Türk eza 
Kanunu, İş Kanunun gibi yasal düzenlemelerin yönlendirici caydırıcı ve koruyucu özellikleri göz 
önüne alındığında gerek kamu kurum ve kuruluşlan ve gerekse sivil toplum kuruluşlannın çalış
malarıyla toplumda zihinsel dönüşümün sağlanacağına inanılmaktadır. Bununla ilgili olarak kadına 
ve çocuğa şiddet, töre/namus cinayetlerine ilişkin çözüm önerilerinin hayata geçirilmesinde koor-
dineli çalışması gereken kurumlar raporumuzun ekinde (Ek: 1) yer almıştır. 

Yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucu düzenlenmiş olan işbu rapor Genel Kurula 
sunulmak üzere Yüce Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
Fatma Şahin İV. Gaye Erbatur Eyüp Ayar 

Gaziantep Adana Kocaeli 
(Muhalefet şerhi) 

Kâtip Üye Üye 
Mehmet Vedat Melik Ahmet Faruk Unsal Remziye Öztoprak 

Şanlıurfa Adıyaman Ankara 
(Muhalefet şerhi ektedir) (İmzaya katılmadı) 

Üye Üye Üye 
Semiha Öyüş Güldal Okuducu Canan Arıtman 

Aydın İstanbul İzmir 
(Muhalefet şerhim ektedir) (Muhalefet şerhim ekte 

Üye Üye Üye 
Ramazan Can Hakan Taşçı Bekir Bozdağ 

Kmkkale Manisa Yozgat 
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MUHALEFET ŞERHİ 

TÖRE VE NAMUS CİNAYETLERİ İLE KADINLARA VE ÇOCUKLARA YÖNELİK 
ŞİDDETİN SEBEPLERİNİN ARAŞTIRILARAK, ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN 
BELİRLENMESİ AMACIYLA KURULAN MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYON 

BAŞKANLIĞINA 

Töre ve Namus Cinayetleri ile Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araş
tırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komis
yonunun hazırlamış olduğu rapora aşağıdaki görüşlerin eklenmesini talep ederiz. 

Cumhuriyetimizin kumlusu ile gerçekleştirilen devrimler ve çıkarılan yasalar kadınları ikinci 
sınıf vatandaş olmaktan kurtarmayı amaçlamıştır. 

Atatürk Devrimlerinin en büyük özelliği, kadın-erkek eşitliğinin güvencesini oluşturan bir 
hukuk düzeninin kurulması olmuştur. 

600 yıllık Osmanlı döneminde her türlü yasal, siyasal, eğitsel, sosyal ve ekonomik haklardan 
mahrum, kafeslerin ve peçelerin ardında erkeğin kulu, kölesi olarak yaşamaya mahkum edilen 
kadınımız Cumhuriyet Devrimleri sayesinde yurttaş konumuna geçerek erkeklerle eşit insan hak
larına sahip olmuştur. Bu büyük uygarlık devrimi; döneminde dünyanın birçok ülkesine ömek ve 
önder olmuştur. 

Laik, demokratik Cumhuriyet rejimimizde kadınlarımız siyasal, yasal, eğitsel, sosyal ve 
ekonomik haklarını kullanarak erkeklerle eşit bir konumda ülkemizin kalkınmasına, ilerlemesine, 
çağdaşlaşmasına katkı koymuşlardır. Bugün Türk kadınları Cumhuriyet ile elde ettiği kazanından 
geliştirme ve ilerletme göreviyle karşı karşıyadır. Kadınlarımız! siyasetten, eğitimden, çalışma 
yaşamından, toplumsal hayattan uzaklaştırmaya ve kadın-erkek eşitliğini ortadan kaldırmaya dönük 
anlayış ve uygulamaların değiştirilmesi bir zorunluluktur. Kadına yönelik şiddetin esas nedeni 
kadının toplumda eşit olmayan konumudur. Kadınları toplumsal hayattan dışlayan anlayış ve uy
gulamalar sona ermedikçe kadınlar şiddete maraz kalmaya devam edeceklerdir. 

Araştırma komisyonu raporunda erkek egemen, ataerkil yapı ve yasaların düzeltilmesini sağ
layacak, kadın bedenini kontrol altında tutmayı amaçlayan yasal düzenlemeleri ortadan kaldıracak, 
kadını güçlendirecek, statüsünü yükseltecek, eşitsizliği giderecek çözüm önerileri eksiktir. Komis
yonun birçok ilde yaptığı alan çalışmalarında tespit edilen gerçekler, komisyona davet edilen 
akademisyenler, sivil toplum örgütü temsilcileri ve hatta devlet görevlilerin görüş ve önerileri bile 
tam ve gerçekçi olarak rapora yansıtılmamıştır. 

Yukarıdaki nedenlerden dolayı tasarıda aşağıdaki görüşlerin yer alması gerekmektedir: 

"Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla 
yükümlüdür." şeklindeki ekle son halini alan Anayasanın 10. maddesi, kadınların toplumsal hayat
ta yaşadığı ayrımcılığı önlemeye yetmemektedir. Bu nedenle somut ve etkili çözümler getirebilmek 
adına ilgili madde, "Kadın erkek eşitliğini sağlamak yönünde alınacak geçici önlemler ayrımcılık 
ve imtiyaz sayılamaz." şeklinde bir fıkra eklenmelidir veya bu çerçevede, kadın erkek eşitliğinin 
fiilen gerçekleşmesi için pozitif ayrımcılık, Anayasa güvencesi altına alınmalı ve var olan soyut 
eşitlik "Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması 
için geçici özel tedbirler dahil gerekli tüm önlemleri alır" şeklinde somut bir düzenlemeye kavuş
turulmalıdır. 

Kadını birey olarak kabul eden 5237 sayılı Türk Ceza Kanunundaki düzenlemede namus ve 
töre cinayetlerinin içerik olarak farklı anlamlar taşıdığı göz ardı edilmektedir. Hem töre hem de 
namus saikiyle işlenen cinayetler ataerkil toplum düzeninin; kadınların namusunu ailenin namusu 
ve erkeklerin şerefi sayarak kadının cinsel dokunulmazlığına dayanmaktadır. Namus cinayetleri 
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uluslararası hukuk terminolojisinde ve Birleşmiş Milletlerin ilgili tüm kararlarında "namus adına iş
lenen cinayetler" olarak yer almaktadır. Bu nedenlerle, Türk Ceza Kanununun 82 nci maddesine 
namus saiki ile işlenen cinayetlerinde "namus adına işlenen cinayetler" veya "namus cinayetleri" 
şeklinde, bu tip suçların nitelikli adam öldürme kapsamına mütalaa edilebilmesi için bir bend ek
lenmesi gerekmektedir. 

Ceza muhakemeleri kanunu Madde 365 "Suçtan zarar gören her şahıs tahkikatın her halinde 
müdahale yolu ile hukuku kamu davasına iltihak edebilir" şeklinde düzenlenmiştir. Bu maddeye 
göre fiilen zarar gören kişi mağdur olarak nitelendirilmiştir. Ancak zaman zaman fiilden zarar gören 
kişi mağdur ile aynı olmayabilmektedir. Bu amaçla kanun koyucu mağdur \e zarar gören kavram
larını farklı düzenlemiştir. Yargıtay Ceza Kurulu da bir kararında "suçtan zarar gören her şahıs, 
soruşturmanın her anında müdahale yoluyla kamu davasına katılabilir" diyerek bu görüşe katılmış
tır. Bu nedenle; baroların, kadın ayrımcılığını önlemek amacıyla çalışan kadın derneklerinin Ye 
bağımsız adalet organı olarak avukat kadınların, suçtan zarar görenler olarak ilgili davalarda 
müdahil olabilmeleri yönünde CMK'da yasal düzenleme yapılması gerekmektedir. 

"Yetkili hâkim ve savcı kararı olmaksızın, kişiyi genital muayeneye gönderen veya bu 
muayeneyi yapan fail hakkında üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur." şeklindeki 
TCK'nın 287. maddesi, muayene için kişinin rızasının alınıp alınmayacağı konusunu cevapsız 
bırakmaktadır. Kişinin nzası dışında vücuduna bir müdahale yapılması ve kadının vücut bütün
lüğüne karşı bir saldırının zar kontrolüne indirgenmesi kabul edilemez. Bu nedenle bu maddede 
"kişinin rızası dahilinde" şeklinde bir düzenleme yapılmalıdır. 

Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Türk Medeni 
Kanununun lOuncu maddesi uyarınca "yürürlüğe girdiği tarihten önce evlenmiş olan eşler arasında 
bu tarihe kadar tabi oldukları mal rejimi devam eder" şeklinde düzenlenmiştir. 1 Ocak 2002 tarihin
den önce yapılmış olan evliliklerde yasal mal rejimi olarak edinilmiş mallara katılma kabul edil
memiş, seçimlik hak olarak tanınmıştır. Bunun anlamı 1 Ocak 2002 tarihinden önce evlenmiş olan 
çiftlerin resmî kurumlar aracılığı ile edinilmiş mallara katılım rejimini yasal mal rejimi olarak 
seçebilecekleridir. Tüm bu nedenlerle Türk Medeni Kanununun yürürlülük 10. maddesinin 1. fık
rası, "Yürür lüğe girdiği tarihten önce evlenmiş olan eşler kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
geçerli olarak bir yıl içinde başka bir mal rejimi seçmemişlerse yasal mal rejimini seçmiş 
sayılırlar" şeklinde; 2. fıkrası ise "Davanın reddi ile sonuçlanması halinde, eşler karar ın kesin
leşmesini izleyen bir yıl içinde, başka bir mal rejimini seçmedikleri takdirde, evlenme tarihin
den geçerli olmak üzere yasal mal rejimini seçmiş sayılırlar" şeklinde değiştirilmelidir. 

Türk Medeni Kanununda yer alan "Kadınlar isterse eşlerinin soyadıyla birlikte kızlık soyadını 
da kullanabilir" maddesi, kadınların taleplerini karşılamamaktadır. Kadının evlilik sonrası kocasının 
kütüğüne kaydolması boşanınca tekrar babasının kütüğüne geri dönmesi gibi işlemlerin sadece 
kadınlar için geçerli olması açık bir ayrımcılıktır. Kadının evlenme nedeniyle soyadını değiştirmesi, 
bu soyadı ile tanındıktan sonra boşanma sonrasında eski soyadına dönmesi, kadınlar için son derece 
zor şartlar yaratmaktadır. Bu işlemlerin tümü kadının kimliksizleştirilmesine yol açmaktadır. Tüm 
bu nedenlerle; Türk Medeni Kanununun 187. maddenin başlığının aile adı, evlilik adı veya sonad 
olarak değiştirilmesi ve eşlerin istedikleri soyadını seçme özgürlüğünün olması, evlilik durumunda 
çocukların soyadlarımn anneden de gelebilmesi gibi değişikliklerin yapılması gerekmektedir. 

N. Gaye Erbatur 
Adana 
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MUHALEFET ŞERHİ 

TÖRE VE NAMUS CİNAYETLERİ İLE KADINLARA VE ÇOCUKLARA YÖNELİK 
ŞİDDETİN SEBEPLERİNİN ARAŞTIRILARAK, ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN 
BELİRLENMESİ AMACIYLA KURULAN MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYON 

BAŞKANLIĞINA 

Töre ve Namus Cinayetleri ile Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araş
tırılarak, Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komis
yonunun hazırlamış olduğu rapora aşağıdaki görüşlerin eklenmesini talep ederiz. 

Cumhuriyetimizin kumlusu ile gerçekleştirilen devrimler ve çıkarılan yasalar kadınları ikinci 
sınıf vatandaş olmaktan kurtarmayı amaçlamıştır. 

Atatürk Devrimlerinin en büyük özelliği, kadın-erkek eşitliğinin güvencesini oluşturan bir 
hukuk düzeninin kurulması olmuştur. 

600 yıllık Osmanlı döneminde her türlü yasal, siyasal, eğitsel, sosyal ve ekonomik haklardan 
mahrum, kafeslerin ve peçelerin ardında erkeğin kulu, kölesi olarak yaşamaya mahkum edilen 
kadınımız Cumhuriyet Devrimleri sayesinde yurttaş konumuna geçerek erkeklerle eşit İnsan hak
larına sahip olmuştur. Bu büyük uygarlık devrimi; döneminde dünyanın bir çok ülkesine ömek ve 
önder olmuştur. 

Laik, demokratik Cumhuriyet rejimimizde kadınlarımız siyasal, yasal, eğitsel, sosyal ve 
ekonomik haklarını kullanarak erkeklerle eşit bir konumda ülkemizin kalkınmasına, ilerlemesine, 
çağdaşlaşmasına katkı koymuşlardır. Bugün Türk kadınları Cumhuriyet ile elde ettiği kazanından 
geliştirme ve İlerletme göreviyle karşı karşıyadır. Kadınlarımızı siyasetten, eğitimden, çalışma 
yaşamından, toplumsal hayattan uzaklaştırmaya ve kadm-erkek eşitliğini ortadan kaldırmaya dönük 
anlayış ve uygulamaların değiştirilmesi bir zorunluluktur. Kadına yönelik şiddetin esas nedeni 
kadının toplumda eşit olmayan konumudur. Kadınları toplumsal hayattan dışlayan anlayış ve uy
gulamalar sona erdikçe kadınlar şiddete maruz kalmaya devam edeceklerdir. 

Araştırma komisyonu raporunda erkek egemen, ataerkil yapı ve yasaların düzeltilmesini sağ
layacak kadın bedenini kontrol altında tutmayı amaçlayan yasal düzenlemeleri ortadan kaldıracak, 
kadını güçlendirecek, statüsünü yükseltecek eşitsizliği giderecek çözüm önerileri eksiktir. Komis
yonun birçok ilde yaptığı alan çalışmalannda tespit edilen gerçekler, komisyona davet edilen 
akademisyenler, sivil toplum örgütü temsilcileri ve hatta devlet görevlilerinin görüş ve önerileri bile 
tam ve gerçekçi olarak rapora yansıtılmamıştır. 

Yukarıdaki nedenlerden dolayı tasanda aşağıdaki görüşlerin yer alması gerekmektedir: 

"Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla 
yükümlüdür." şeklindeki ekle son halini alan anayasanın 10. maddesi, kadınların toplumsal hayatta 
yaşadığı aynmcılığı önlemeye yetmemektedir. Bu nedenle somut ve tekili çözümler getirebilmek 
adına ilgili madde, "Kadın erkek eşitliğini sağlamak yönünde alınacak geçici önlemler aynmcılık 
ve imtiyaz sayılamaz." şeklinde bir fıkra eklenmelidir. Veya bu çerçevede, kadın erkek eşitliğinin 
fiilen gerçekleşmesi için pozitif ayrımcılık, Anayasa güvencesi altına alınmalı ve var olan soyut 
eşitlik "Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması 
için geçici özel tedbirler dahil gerekli tüm önlemleri alır" şeklinde somut bir düzenlemeye kavuş
turulmalıdır. 

Kadını birey olarak kabul eden 5237 sayılı Türk Ceza Kanunundaki düzenlemede namus ve 
töre cinayetlerinin içerik olarak farklı anlamlar taşıdığı göz ardı edilmektedir. Hem töre hem de 
namus saikiyle işlenen cinayetler ataerkil toplum düzeninin; kadınların namusunu ailenin namusu 
ve erkeklerin şerefi sayarak kadının cinsel dokunulmazlığına dayanmaktadır. Namus cinayetleri 
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uluslararası hukuk terminolojisinde ve Birleşmiş Milletlerin ilgili tüm kararlarında "namus adına iş
lenen cinayetler" olarak yer almaktadır. Bu nedenlerle, Türk Ceza Kanununun 82 inci maddesine 
namus saiki ile işlenen cinayetlerin de "namus adına işlenen cinayetler" veya "namus cinayetleri" 
şeklinde, bu tip suçların nitelikli adam öldürme kapsamına mütalaa edilebilmesi için bir bend ek
lenmesi gerekmektedir. 

Ceza muhakemeleri kanunu Madde 365 "Suçtan zarar gören her şahıs tahkikatın her halinde 
müdahale yolu ile hukuku kamu davasına iltihak edebilir" şeklinde düzenlenmiştir. Bu maddeye 
göre fiilen zarar gören kişi mağdur olarak nitelendirilmiştir. Ancak zaman zaman fiilden zarar gören 
kişi mağdur ile aynı olmayabilmektedir. Bu amaçla kanun koyucu mağdur ve zarar gören kavram
larını farklı düzenlemiştir. Yargıtay Ceza Kurulu da bir kararında "suçtan zarar gören her şahıs, 
soruşturmanın her anında müdahale yoluyla kamu davasına katılabilir" diyerek bu görüşe katılmış
tır. Bu nedenle; baroların, kadın ayrımcılığını önlemek amacıyla çalışan kadın derneklerinin ve 
bağımsız adalet organı olarak avukat kadınların, suçtan zarar görenler olarak ilgili davalarda 
müdahil olabilmeleri yönünde CMK' da yasal düzenleme yapılması gerekmektedir. 

"Yetkili hâkim ve savcı karan olmaksızın, kişiyi genital muayeneye gönderen veya bu 
muayeneyi yapan fail hakkında üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur." şeklindeki 
TCK'mn 287. maddesi, muayene için kişinin rızasının alınıp alınmayacağı konusunu cevapsız 
bırakmaktadır. Kişinin nzası dışında vücuduna bir müdahale yapılması ve kadının vücut bütün
lüğüne karşı bir saldırının zar kontrolüne indirgenmesi kabul edilemez. Bu nedenle bu maddede 
"kişinin aydınlatılmış onamı alınarak" şeklinde bir düzenleme yapılmalıdır. 

Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Türk Medeni 
Kanununun 10 uncu maddesi uyannca "yürürlüğe girdiği tarihten önce evlenmiş olan eşler arasın
da bu tarihe kadar tabi oldukları mal rejimi devam eder" şeklinde düzenlenmiştir. 1 Ocak 2002 
tarihinden önce yapılmış olan evliliklerde yasal mal rejimi olarak edinilmiş mallara katılma kabul 
edilmemiş, seçimlik hak olarak tanınmıştır. Bunun anlamı 1 Ocak 2002 tarihinden önce evlenmiş 
olan çiftlerin resmî kurumlar aracılığı ile edinilmiş mallara katılım rejimini yasal mal rejimi olarak 
seçebilecekleridir. Tüm bu nedenlerle Türk Medeni Kanununun yürürlülük 10 maddesinin 1. fık
rası, "Yürür lüğe girdiği tarihten önce evlenmiş olan eşler kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
geçerli olarak bir yıl içinde başka bir mal rejimi seçmemişlerse yasal mal rejimini seçmiş 
sayılırlar" şeklinde; 2. fıkrası ise "Davanın reddi ile sonuçlanması halinde, eşler karar ın kesin
leşmesini izleyen bir yıl içinde, başka bir mal rejimini seçmedikleri takdirde, evlenme tar ihin
den geçerli olmak üzere yasal mal rejimini seçmiş sayılırlar" şeklinde değiştirilmelidir. 

Türk Medeni Kanununda yer alan "Kadınlar isterse eşlerinin soyadıyla birlikte kızlık soyadını 
da kullanabilir" maddesi, kadınların taleplerini karşılamamaktadır. Kadının evlilik sonrası kocasının 
kütüğüne kaydolması, boşanınca tekrar babasının kütüğüne geri dönmesi gibi işlemlerin sadece 
kadınlar için geçerli olması açık bir ayrımcılıktır. Kadının evlenme nedeniyle soyadını değiştim 1 esi, 
bu soyadı ile tanındıktan sonra boşanma sonrasında eski soyadına dönmesi, kadınlar için son derece 
zor şartlar yaratmaktadır. Bu işlemlerin tümü kadının kimliksizleştirilmesine yol açmaktadır. Tüm 
bu nedenlerle; Türk Medeni Kanunu'nun 187. maddenin başlığının aile adı, evlilik adı veya sonad 
olarak değiştirilmesi ve eşlerin istedikleri soyadını seçme özgürlüğünün olması, evlilik durumunda 
çocukların soyadlarının anneden de gelebilmesi gibi değişikliklerin yapılması gerekmektedir. 

Kadına yönelik şiddeti önlemek için kadının toplumdaki eşsiz konumu giderilmelidir. Bunun 
da ilk şartı siyasal temsilde eşitliği sağlamaktır. Siyasal temsilde eşitsizliği gidermek için siyasi par
tiler ve seçim yasalarında "Cinsiyet Kotası" uygulaması sağlayacak yasal değişiklikler yapılmalıdır. 

Namus ve töre cinayetlerinde, bazı bölgelerimizde yaşanan kadın intiharlannda kadının özgür-
leştirilmesini, birey olmasını ve insan haklannı kullanmasını engelleyen aşiret yapılanması ve 
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feodal düzenin hazırlayıcı ve hatta azmettirici rolü bilimsel ve toplumsal bir gerçektir. Komisyonun 
bölgede mağdur aileleri ve suçun failleri ile yaptığı görüşmelerde de bu durum tespit edilmiştir. 
Bireyin en öncelikli İnsan hakkı olan yaşam hakkını elinden alacak kadar ileri düzeydeki şiddetin 
önlenmesi için bu tür erkek egemen, ataerkil yapıların ortadan kaldırılması gereklidir. 

Yukarıda özetlemeye çalıştığım çözüm önerilerinin Araştırma Komisyonu raporunda yer al
maması nedeniyle muhalefet şerhi yazımı komisyona iletirim. 

Saygılarımla. 

Güldal Okuducu 
İstanbul 

MUHALEFET ŞERHİ 

TÖRE VE NAMUS CİNAYETLERİ İLE KADINLARA VE ÇOCUKLARA YÖNELİK 
ŞİDDETİN SEBEPLERİNİN ARAŞTIRILARAK, ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN 
BELİRLENMESİ AMACIYLA KURULAN MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYON 

BAŞKANLIĞINA 

Töre ve Namus Cinayetleri ile Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araş
tırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kumlan Meclis Araştırması Komis
yonunun hazırlamış olduğu rapora aşağıdaki görüşlerin eklenmesini talep ederiz. 

Cumhuriyetimizin kumlusu ile gerçekleştirilen devrimler ve çıkarılan yasalar kadınları ikinci 
sınıf vatandaş olmaktan kurtarmayı amaçlamıştır. 

Atatürk Devrimlerinin en büyük özelliği, kadın-erkek eşitliğinin güvencesini oluşturan bir 
hukuk düzeninin kurulması olmuştur. 

600 yıllık Osmanlı döneminde her türlü yasal, siyasal, eğitsel, sosyal ve ekonomik haklardan 
mahrum, kafeslerin ve peçelerin ardında erkeğin kulu, kölesi olarak yaşamaya mahkum edilen 
kadınımız Cumhuriyet Devrimleri sayesinde yurttaş konumuna geçerek erkeklerle eşit insan hak
larına sahip olmuştur. Bu büyük uygarlık devrimi; döneminde dünyanın birçok ülkesine örnek ve 
önder olmuştur. 

Laik, demokratik Cumhuriyet rejimimizde kadınlarımız siyasal, yasal, eğitsel, sosyal ve 
ekonomik haklarını kullanarak erkeklerle eşit bir konumda ülkemizin kalkınmasına, ilerlemesine, 
çağdaşlaşmasına katkı koymuşlardır. Bugün Türk kadınları Cumhuriyet ile elde ettiği kazanından 
geliştirme ve ilerletme göreviyle karşı karşıyadır. Kadınlarımız! siyasetten, eğitimden, çalışma 
yaşamından, toplumsal hayattan uzaklaştırmaya ve kadın-erkek eşitliğini ortadan kaldırmaya dönük 
anlayış ve uygulamalann değiştirilmesi bir zorunluluktur. Kadına yönelik şiddetin esas nedeni 
kadının toplumda eşit olmayan konumudur. Kadınları toplumsal hayattan dışlayan anlayış ve uy
gulamalar sona ermedikçe kadınlar şiddete maruz kalmaya devam edeceklerdir. 

Araştırma komisyonu raporunda erkek egemen, ataerkil yapı ve yasaların düzeltilmesini sağ
layacak, kadın bedenini kontrol altında tutmayı amaçlayan yasal düzenlemeleri ortadan kaldıracak, 
kadını güçlendirecek, statüsünü yükseltecek, eşitsizliği giderecek çözüm önerileri eksiktir. Komis
yonun birçok ilde yaptığı alan çalışmalannda tespit edilen gerçekler, komisyona davet edilen 
akademisyenler, sivil toplum örgütü temsilcileri ve hatta devlet görevlilerin görüş ve önerileri bile 
tam ve gerçekçi olarak rapora yansıtılmamıştır. 

Yukandaki nedenlerden dolayı tasarıda aşağıdaki görüşlerin yer alması gerekmektedir: 

"Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla 
yükümlüdür." şeklindeki ekle son halini alan Anayasanın 10. maddesi, kadınların toplumsal hayat-
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ta yaşadığı ayrımcılığı önlemeye yetmemektedir. Bu nedenle somut ve etkili çözümler getirebilmek 
adına ilgili madde, "Kadın erkek eşitliğini sağlamak yönünde alınacak geçici önlemler ayrımcılık 
ve imtiyaz sayılamaz." şeklinde bir fıkra eklenmelidir veya bu çerçevede, kadın erkek eşitliğinin 
fiilen gerçekleşmesi için pozitif ayrımcılık, Anayasa güvencesi altına alınmalı ve var olan soyut 
eşitlik "Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması 
için geçici özel tedbirler dahil gerekli tüm önlemleri alır" şeklinde somut bir düzenlemeye kavuş
turulmalıdır. 

Kadını birey olarak kabul eden 5237 sayılı Türk Ceza Kanunundaki düzenlemede namus ve 
töre cinayetlerinin içerik olarak farklı anlamlar taşıdığı göz ardı edilmektedir. Hem töre hem de 
namus saikiyle işlenen cinayetler ataerkil toplum düzeninin; kadınların namusunu ailenin namusu 
ve erkeklerin şerefi sayarak kadının cinsel dokunulmazlığına dayanmaktadır. Namus cinayetleri 
uluslararası hukuk terminolojisinde ve Birleşmiş Milletlerin ilgili tüm kararlarında "namus adına iş
lenen cinayetler" olarak yer almaktadır. Bu nedenlerle, Türk Ceza Kanununun 82 nci maddesine 
namus saiki ile işlenen cinayetlerinde "namus adına işlenen cinayetler" veya "namus cinayetleri" 
şeklinde, bu tip suçların nitelikli adam öldürme kapsamına mütalaa edilebilmesi için bir bend ek
lenmesi gerekmektedir. 

Ceza muhakemeleri kanunu Madde 365 "Suçtan zarar gören her şahıs tahkikatın her halinde 
müdahale yolu ile hukuku kamu davasına iltihak edebilir" şeklinde düzenlenmiştir. Bu maddeye 
göre fiilen zarar gören kişi mağdur olarak nitelendirilmiştir. Ancak zaman zaman fiilden zarar gören 
kişi mağdur ile aynı olmayabilmektedir. Bu amaçla kanun koyucu mağdur \e zarar gören kavram
larını farklı düzenlemiştir. Yargıtay Ceza Kurulu da bir kararında "suçtan zarar gören her şahıs, 
soruşturmanın her anında müdahale yoluyla kamu davasına katılabilir" diyerek bu görüşe katılmış
tır. Bu nedenle; baroların, kadın ayrımcılığını önlemek amacıyla çalışan kadın derneklerinin Ye 
bağımsız adalet organı olarak avukat kadınların, suçtan zarar görenler olarak ilgili davalarda 
müdahil olabilmeleri yönünde CMK'da yasal düzenleme yapılması gerekmektedir. 

"Yetkili hâkim ve savcı kararı olmaksızın, kişiyi genital muayeneye gönderen veya bu 
muayeneyi yapan fail hakkında üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur." şeklindeki 
TCK'nın 287. maddesi, muayene için kişinin rızasının alınıp alınmayacağı konusunu cevapsız 
bırakmaktadır. Kişinin rızası dışında vücuduna bir müdahale yapılması ve kadının vücut bütün
lüğüne karşı bir saldınnm zar kontrolüne indirgenmesi kabul edilemez. Bu nedenle bu maddede 
"kişinin aydınlatılmış onamı alınarak" şeklinde bir düzenleme yapılmalıdır. 

Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Türk Medeni 
Kanununun 10 uncu maddesi uyarınca "yürürlüğe girdiği tarihten önce evlenmiş olan eşler arasın
da bu tarihe kadar tabi oldukları mal rejimi devam eder" şeklinde düzenlenmiştir. 1 Ocak 2002 
tarihinden önce yapılmış olan evliliklerde yasal mal rejimi olarak edinilmiş mallara katılma kabul 
edilmemiş, seçimlik hak olarak tanınmıştır. Bunun anlamı 1 Ocak 2002 tarihinden önce evlenmiş 
olan çiftlerin resmî kurumlar aracılığı ile edinilmiş mallara katılım rejimini yasal mal rejimi olarak 
seçebilecekleridir. Tüm bu nedenlerle Türk Medeni Kanununun yürürlülük 10 maddesinin 1. fık
rası, "Yürür lüğe girdiği tarihten önce evlenmiş olan eşler kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
geçerli olarak bir yıl içinde başka bir mal rejimi seçmemişlerse yasal mal rejimini seçmiş 
sayılırlar" şeklinde; 2. fıkrası ise "Davanın reddi ile sonuçlanması halinde, eşler karar ın kesin
leşmesini izleyen bir yıl içinde, başka bir mal rejimini seçmedikleri takdirde, evlenme tarihin
den geçerli olmak üzere yasal mal rejimini seçmiş sayılırlar" şeklinde değiştirilmelidir. 

Türk Medeni Kanununda yer alan "Kadınlar isterse eşlerinin soyadıyla birlikte kızlık soyadını 
da kullanabilir" maddesi, kadınların taleplerini karşılamamaktadır. Kadının evlilik sonrası kocasının 
kütüğüne kaydolması, boşanınca tekrar babasının kütüğüne geri dönmesi gibi işlemlerin sadece 
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kadınlar için geçerli olması açık bir ayrımcılıktır. Kadının evlenme nedeniyle soyadını değiştirmesi, 
bu soyadı ile tanındıktan sonra boşanma sonrasında eski soyadına dönmesi, kadınlar için son derece 
zor şartlar yaratmaktadır. Bu işlemlerin tümü kadının kimliksizleştirilmesine yol açmaktadır. Tüm 
bu nedenlerle; Türk Medeni Kanunu'nun 187. maddenin başlığının aile adı, evlilik adı veya sonad 
olarak değiştirilmesi ve eşlerin istedikleri soyadını seçme özgürlüğünün olması, evlilik durumunda 
çocukların soyadlarının anneden de gelebilmesi gibi değişikliklerin yapılması gerekmektedir. 

Kadına yönelik şiddeti önlemek için kadının toplumdaki eşsiz konumu giderilmelidir. Bunun 
da ilk şartı siyasal temsilde eşitliği sağlamaktır. Siyasal temsilde eşitsizliği gidermek için siyasi par
tiler ve seçim yasalarında "Cinsiyet Kotası" uygulaması sağlayacak yasal değişiklikler yapılmalıdır 

Namus ve töre cinayetlerinde, bazı bölgelerimizde yaşanan kadın intiharlarında kadının özgür
leşmesini, birey olmasını ve insan haklarını kullanmasını engelleyen aşiret yapılanması ve feodal 
düzenin hazırlayıcı ve hatta azmettirici rolü bilimsel ve toplumsal bir gerçektir. Komisyonun böl
gede mağdur aileleri ve suçun failleri ile yaptığı görüşmelerde de bu durum tespit edilmiştir. Bireyin 
en öncelikli İnsan hakkı olan yaşam hakkını elinden alacak kadar ileri düzeydeki şiddetin önlenmesi 
için bu tür erkek egemen, ataerkil yapıların ortadan kaldırılması gereklidir. 

Yukarıda özetlemeye çalıştığım çözüm önerilerinin Araştırma Komisyonu raporunda yer al
maması nedeniyle muhalefet şerhi yazımı komisyona iletirim. 

Saygılarımla. 
Canan Arıtman 

İzmir 

MUHALEFET ŞERHİ 

TÖRE VE NAMUS CİNAYETLERİ İLE KADINLARA VE ÇOCUKLARA YÖNELİK 
ŞİDDETİN SEBEPLERİNİN ARAŞTIRILARAK, ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN 
BELİRLENMESİ AMACIYLA KURULAN MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYON 

BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulacak Komisyon raporuna aşağıda belirttiğim 
görüşlerin eklenmesini talep ederim. 

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi, Türkiye'de de yıllardan beri çocuklann ve kadınların 
her türlü şiddete maruz kaldıklannı ve bu şiddetin, özellikle de kadınların yaşam haklarını elinden 
alan cinayetlerle gerçekleştiğini biliyoruz. Son yıllarda, başta basın yayın kuruluşları olmak üzere, 
sivil toplum kuruluşları ve tüm ülke kamuoyunda artan tepkiler karşısında, bu çağdışı davranış 
biçiminin nedenlerinin araştınlması ve başta cinayetler olmak üzere her türlü şiddetin önlenmesi 
için TBMM'nce de bir araştırma komisyonu kurulmuş ve bu komisyon dört aylık süre sonunda 
çalışmalarını tamamlayarak raporunu TBMM Başkanlığına sunmak üzeredir. 

Komisyon Raporunun, Araştırma Konusu Başlıklı önerge özetlerinin yer aldığı bölümün beşin
ci paragrafında "Ülkemizin bazı yörelerinde namus (töre cinayetlerinin tüyler ürperten bir sıklıkta 
tekrarlandığı, söz konusu yöre insanlarının bu geleneği göç ettikleri yerlere de taşıdığı," ifadesi yer 
almaktadır. Komisyonun araştırmasını tamamladıktan sonra bu ifadeye raporda yer vermemesi 
gerekirken, böyle bir yola gidilmemiş olması kadınların yaşam hakkını ortadan kaldıran gerekçesi 
töre ya da namus olar k gösterilemeyen aile için şiddet nedeniyle ölen kadınların dummunun izahını 
güçleştirmektedir. Aynca, bu tür kadın cinayetlerinin ülke izin sadece belli bir bölgesinde yaşayan 
insanların bir sorunun olduğu görüntüsü vermektedir. 

Halbuki komisyon çalışmalarının başından itibaren, gerek güvenlik görevlilerinin görüşleri, 
gerekse ülkemizin çeşitli bölgelerinde yapılan inceleme ve mağdur veya faillerle yapılan birebir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1140) 



- 233 -

görüşmeler sonucunda, özellikle cinayetlerin, ülkemizin belli bir yöresine özgü bir olgu olmadığı, 
ülkemizin bütün bölgelerinde aynı olaylarla karşılaşılabildiği, nedenlerinin de biri birine benzediği 
ve daha çok alt gelir grubuna ait, eğiti siz kesimlerde işlendiği tespit edilmiştir. 

Şiddet bir eylem biçimi olarak yaşamın her alanından soyutlanmalı ve hiç bir argümanla meş-
rulaştırılmamalıdır. Şiddetin her türü ile mücadele edilmelidir. Erkek egemen toplumsal yapıdan 
kaynaklanan erkeğin kadına göre üstün konumu eşit olmayan güç ilişkileri gibi nedenlerle kadınlar 
şiddete uğramakta çoğu kez de yaşamlarını yitirmektedir. Ülkemizde namus meselesi, aile içi anlaş
mazlıklar, kan davası ve bunun gibi gerekçelerle cinayetler işlenmektedir. Bu cinayetlerin hedefini 
çoğu kez kadınlar oluşturmaktadır. Ancak bu cinayetleri töre kavramıyla açıklamaya çalışmak bizi 
toplumsal cinsiyet eşitliği sorunundan uzaklaştırarak kadına yöneltilen şiddetin bir mazereti olarak 
gösterilen bir noktaya odaklayacak ve sorunu bir bütün olarak görmemizi engelleyecektir. Bir sos
yal sorun olan kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için gerçek nedenlerinden uzaklaşmadan 
olayın bir bütün olarak ele alınıp değerlendirilmesi gerekmektedir. Komisyon çalışmaları esnasında 
da bu görülmüştür. Gerek raporda yer alan tablolar incelendiğinde gerekse dünyadaki duruma bakıl
dığında bunun namus kavramının kadının bedenine indirgenmesinden kaynaklandığı açıktır. 

TBMM İçtüzüğüne göre, Araştırma Komisyonu raporlarının bir yaptırım veya uygulamayı em
redici bir gücü yoktur. Ancak özellikle toplumumuzun tamamını ilgilendiren kadına ve çocuğa 
yönelik bir rapor, sivil veya resmî olsun tüm kurumlan yakından ilgilendireceği ve uygulamalanna 
yön vereceğinden, çözüm önerileri yaparken, öncelik sırasının iyi tespit edilmesi gerekmektedir. 

Kadına ve çocuğa yönelik şiddetin nedenlerinin en başında, komisyon raporunun içinde de 
belirtildiği gibi, eğitimsizlik gelmektedir. Ülkemizin, kız ve erkek çocuklarının eğitim sorununu 
çözmedikçe, bazen cinayetle sonlanan şiddeti durdurması mümkün değildir. Ülkemizde hala 
sayıları yüz binlerle ifade edilen sayıda kız ve erkek çocuk ilköğretimini dahi tamamlayamamak-
tadır. Tarımsal faaliyetlerin başladığı bu günlerde, ülkemizde binlerce çocuk şuanda ilköğretimlerini 
yarıda bırakarak aileleriyle birlikte geçici tarım işçisi olarak çalışmaktadırlar. 

Kadının siyasal, yasal, eğitsel, sosyal ve ekonomik haklar bakımından erkekler ile eşit bir 
konumda olmasından daha doğal bir durum olamaz. Kadının sosyal yaşamda ve siyasette görünür 
kılınabilmesi için gerekli düzenlemeler mutlaka yapılmalıdır. Fakat salt yasal düzenlemeler ile 
kadının karşı karşıya olduğu sorunların aşılacağını sanmak sadece yanılsama olur. 

Kadınların eğitim düzeyinin yükseltilmesi ile ekonomik bağımsızlığın kazanılması, kadının 
statüsünün yükselmesinde bir ön koşuldur, ancak ülkemizde yoksulluğun giderek kadınlaştığı da bir 
gerçektir. Raporun D. 5 Başlığı altındaki Çözüm Önerileri Koruyucu ve Önleyici Tedbirler kısmın
da "Kadınların istihdam olanakları ve iş kurmak için gereksinim duydukları kredi almalarını kolay
laştıracak düzenlemeler yapılmalıdır. " şeklinde bir öneri bulunmaktadır. Ancak bu yeterli değildir. 
Kadının güçlü kendi ayakları üzerinde durabilen bireyler olabilmesi ve toplumsal yaşamda güçlü bir 
şekilde var olabilmesinin temel koşulu kadının çalışma yaşamında var olabilmesinden geçmektedir. 
Bunu da sadece temennilerle sağlayabilmenin olanağı yoktur. İstihdam alanında iki cins de eşit 
oluncaya kadar, kadının çalışma yaşamına katılımı geçici önlemlerle desteklenmelidir. Bu da ancak 
kamuda ve özel sektörde kadın kotası uygulaması ile gerçekleştirilebilir. 

Kadın sorunu başta olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin kullanımının önünde engel teşkil 
eden yapılar mutlaka ortadan kaldırılmalıdır. Ancak topyekun bir seferberlik ile ülkemizi daha çağ
daş ve yaşanabilir bir düzeye ulaşabilir. Bunu sağlayabildiğimiz taktirde kadının maruz kaldığı ay
rımcılığı ve buna bağlı olarak da şiddeti ortadan kaldırabiliriz. Türkiye bir kültür devrimini başar
mak zorundadır. 

M. Vedat Melik 

Şanlıurfa 
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E K L E R 
Çocuk, Kadın, Töre ve Namus Cinayetlerine İlişkin Çözüm Önerilerinin Yaşama 

Geçirilmesinde Koordineli Çalışması Gereken Kurumlar (Ek.l) 

a. Çocuğa Yönelik Şiddet Konusundaki Çözüm Önerilerinin Yaşama Geçirilmesinde 
Koordineli Çalışması Gereken Kurumlar 

Öneriler Sorumlu kurum İşbirliği yapılacak 

kurum/kuruluş 

Koruyucu ve önleyici tedbirler 

1. Sağlık görevlileri, yargı mensupları, 

öğretmenler, sosyal hizmet uzmanları, psikologlar, 

çocuk gelişimi uzmanları, kolluk kuvvetleri ve 

diğer meslek gruplarının hizmet içi eğitim 

programlarında çocuklara karşı şiddete yaklaşım 

konusu yer almalıdır. 

Adalet Bakanlığı, Sağlık 

Bakanlığı, Milli Eğitim 

Bakanlığı, İçişleri 

Bakanlığı, Sosyal 

Hizmetler ve Çocuk 

Esirgeme Kurumu Genel 

Müdürlüğü, Üniversiteler 

Kadının Statüsü Genel 

Müdürlüğü, Aile ve Sosyal 

Araştırmalar Genel 

Müdürlüğü, Üniversiteler 

2. Emniyet ve jandarma birimlerinde daha fazla 

kadın memurun görevlendirilmesi ve bu 

memurların kadına ve çocuğa yönelik şiddet 

konusunda özel eğitim almış olması sağlanmalıdır. 

İçişleri Bakanlığı Kadının Statüsü Genel 

Müdürlüğü, Sosyal 

Hizmetler ve Çocuk 

Esirgeme Kurumu Genel 

Müdürlüğü, Üniversite 

Kadın Sorunları Araştırma 

ve Uygulama Merkezleri 

3. Emniyet ve jandarma birimlerinde, çocuğa 

yönelik şiddet olgularım doğru tanımlanarak 

değerlendirmesini sağlayacak eğitim çalışmaları 

yapılmalıdır. 

İçişleri Bakanlığı Aile ve Sosyal Araştırmalar 

Genel Müdürlüğü, Sosyal 

Hizmetler ve Çocuk 

Esirgeme Kurumu Genel 

Müdürlüğü, Üniversiteler 

4. Diyanet İşleri Başkanlığı, çocuğa yönelik şiddet 

konusunda; toplumu bilinçlendirmek üzere hutbe 

ve vaazlar vermeli, yazılı ve görsel yayınlar 

yapmalı ve çeşitli etkinlikler düzenlemelidir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Sosyal Araştırmalar 

Genel Müdürlüğü, Sosyal 

Hizmetler ve Çocuk 

Esirgeme Kurumu Genel 

Müdürlüğü, Aile ve Sosyal 

Araştırmalar Genel 

Müdürlüğü, Üniversiteler 

5. Mülki idare amirlikleri ve yerel yönetimlerce, Valilikler, Belediyeler Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
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çocuğa yönelik şiddetle ilgili broşürler ve diğer 

tanıtıcı materyaller hazırlanarak, halka açık 

alanlarda ve kamu hizmet birimlerinde dağıtımı 

sağlanmalıdır. 

Esirgeme Kurumu Genel 

Müdürlüğü, Aile ve Sosyal 

Araştırmalar Genel 

Müdürlüğü, Üniversiteler 

6. Kent yapılanmasında sadece okul çocuklarının 

değil, değişik yaş gruplarındaki gençlerin de çeşitli 

faaliyetlerde bulunabileceği sosyal tesisler 

kurulmalı, var olanlar aktif hale getirilmelidir. 

Bayındırlık ve İskan 

Bakanlığı, Valilikler, 

Belediyeler 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk 

Esirgeme Kurumu Genel 

Müdürlüğü, Aile ve Sosyal 

Araştırmalar Genel 

Müdürlüğü, Üniversiteler, 

İlgili Meslek örgütleri ve 

İlgili Sivil Toplum 

Kuruluşları 

Kurumsal hizmetler 

1. Devlet, çocuklara yönelik her türlü şiddet 

eylemini ortadan kaldıracak önlemlerin bir devlet 

politikası olarak uygulanmasını sağlamalıdır. Bu 

alana yönelik bîr bütçe oluşturulmalı, söz konusu 

bütçenin etki ve sonuçlan görünür kılınmalıdır. 

TBMM, Başbakanlık ve 

diğer İlgili Tüm Kamu 

Kurum ve Kuruluşları 

Üniversiteler, Sivil Toplum 

Kuruluşları 

2. Çocuğa yönelik şiddetin önlenebilmesi için 

sorunun temeline inilerek, ekonomik, yasal, 

kurumsal, eğitsel ve kültürel alanlara yönelik 

olarak eş zamanlı, paralel düzenlemeler 

yapılmalıdır. 

Başbakanlık ve diğer ilgili 

tüm kamu kurum ve 

kuruluşlar 

Kadının Statüsü Genel 

Müdürlüğü, Aile ve Sosyal 

Araştırmalar Genel 

Müdürlüğü, Yerel 

Yönetimler, Üniversiteler, 

İlgili Meslek örgütleri ve 

İlgili Sivil Toplum 

Kuruluşları 

3. Çocuğa yönelik şiddete karşı alınacak önlemler 

ulusal plan çerçevesinde ve kapsamlı olarak 

belirlenmelidir. Söz konusu planın hazırlanırken, 

toplumsal cinsiyet bakış açısına sahip olması 

sağlanmalıdır. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk 

Esirgeme Kurumu Genel 

Müdürlüğü 

4. Toplumsal cinsiyete duyarlı politikaların ana 

plan ve programlara entegrasyonu, sektörler ve 

disiplinler arası işbirliğinin sağlanması, 

programlann ve sonuçların izlenme ve 

değerlendirilmesi için gerekli mekanizmaların 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk 

Esirgeme Kurumu Genel 

Müdürlüğü, Kadının 

Statüsü Genel Müdürlüğü 

İlgili Tüm Kamu Kurum ve 

Kuruluşları,Yerel 

Yönetimler, Üniversite 

Kadın Sorunları Araştırma 

ve Uygulama Merkezleri, 
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oluşturulması, mevcut mekanizmaların işler hale 

gelmesi sağlanmalıdır. 

İlgili Meslek Örgütleri ve 

İlgili Sivil Toplum 

Kuruluşları 

5. Ülke çapında ilgili tüm sivil ve resmi kuruluşları 

kapsayacak "2006-2010 Çocuğa Yönelik Şiddetin 

önlenmesi Eylem Planı" hazırlanmalı ve 

uygulamaları takip edilmelidir. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk 

Esirgeme Kurumu Genel 

Müdürlüğü 

İlgili Tüm Kurum ve 

Kuruluşlar, Yerel 

Yönetimler, Üniversiteler, 

İlgili Meslek örgütleri ve 

İlgili Sivil Toplum 

Kuruluştan 

6. SHÇEK bünyesinde hizmet veren "183 Aile, 

Çocuk, Kadın ve Sosyal Hizmet ve özürlü Çağrı 

Merkezi" nin daha işlevsel kılınması ve bunun için 

gerekli tedbirlerin alınması sağlanmalıdır. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk 

Esirgeme Kurumu Genel 

Müdürlüğü 

içişleri Bakanlığı, Adalet 

Bakanlığı, Sağlık 

Bakanlığı, Üniversite ve 

özel Sektöre Ait Sağlık 

Kuruluşları, Barolar 

7. Ülke genelinde 24 saat hizmet verecek ücretsiz 

"ALO ŞİDDET HATTT" oluşturulmalıdır. Bu 

hatlarda şiddet konusunda eğitim almış personelin 

görev yapması sağlanmalıdır. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk 

Esirgeme Kurumu Genel 

Müdürlüğü 

İçişleri Bakanlığı, Adalet 

Bakanlığı, Sağlık 

Bakanlığı, Üniversite ve 

Özel sektöre ait Sağlık 

Kuruluşları, Barolar 

8. Ülkemizde aile içinde şiddete uğramış (fiziksel, 

ruhsal, cinsel) çocuklara yönelik hizmetlerin 

sunulabileceği kurumlar ve acil yardım hatları 

henüz tam olarak kurumsallaştırılamamıştır. Bu 

nedenle bu alanlarda kurumsallaşma ivedilikle 

sağlanmalıdır. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk 

Esirgeme Kurumu Genel 

Müdürlüğü 

İçişleri Bakanlığı, Adalet 

Bakanlığı, Sağlık 

Bakanlığı, Üniversite ve 

Özel Sektöre ait Sağlık 

Kuruluşları, BarolaT 

9. Çocuğa yönelik şiddet konusunda ulusal bir veri 

tabanı bulunmamaktadır. Eldeki veriler de çok 

yetersizdir. Bu nedenle bu konularla ilgili 

Bakanlıkların veri toplaması ve toplumun 

kullanımına açık veri tabanları oluşturması 

sağlanmalıdır. Tarama sonuçlarının sağlıklı 

olabilmesi için, toplanmak istenen istatistiğe 

yönelik soru setleri hazırlanmalı ve sonuçların tek 

elden (Türkiye İstatistik Kurumu) toplanarak 

değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Türkiye İstatistik Kurumu İlgili Tüm Kamu Kurum ve 

Kuruluşlan (İçişleri 

Bakanlığı, Adalet 

Bakanlığı, Sağlık 

Bakanlığı, Milli Eğitim 

Bakanlığı, Devlet 

Planlama Teşkilatı, Aile ve 

Sosyal Araştırmalar Genel 

Müdürlüğü, Sosyal 

Hizmetler ve Çocuk 

Esirgeme Kurumu Genel 

Müdürlüğü, Üniversiteler 

v.b.) 
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10. Çocuk ıslahevlerinin amacına uygun 

çalışmasını engelleyen eksikliklerin giderilmesi, 

daha etkin hizmet verebilmesi için denetimlerin 

yapılması sağlanmalı ve çocukların yetişkinlere 

Özgü tutukevlerinde tutulmamalan için gerekli alt 

yapı oluşturulmalıdır. 

Adalet Bakanlığı İlgili Kamu Kurum ve 

Kuruluşlar, İlgili Sivil 

Toplum Kuruluşları 

Eğitim 

1. Zorunlu eğitimin 11 (on bir) yıla çıkarılmalıdır. 

Söz konusu zorunlu eğitimden ülke genelinde tüm 

çocuklann yararlanması için gerekli tüm tedbirler 

alınarak, bu konuda denetimlerin yapılması 

sağlanmalıdır. 

Milli Eğitim Bakanlığı Valilikler, Yerel 

Yönetimler, ilgili Sivil 

Toplum Kuruluşları 

2. ilköğretimin zorunlu olması nedeniyle, bu 

zorunluluğun ihlali durumunda ilgililer hakkında 

yasal prosedür titizlikle işletilmelidir. Gerek bu 

konuda gerekse ekonomik yönden istismar edilen 

çocuklann takibi ve gerekli önlemlerin alınması 

konusunda ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile yerel 

yönetimler koordîneli olarak çalışmalıdır. 

Milli Eğitim Bakanlığı, 

Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı 

Valilikler, Yerel 

Yönetimler, İlgili Sivil 

Toplum Kuruluşları, Sosyal 

Yardımlaşma ve 

Dayanışmayı Teşvik Fonu, 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk 

Esirgeme Kurumu Genel 

Müdürlüğü 

3. Kız çocuklarının eğitimlerini tamamlamaları 

büyük önem taşımaktadır, özellikle kız 

çocuklarının okullaşma oranlarının artırılmasına 

yönelik olarak yapılan kampanyaların sürekliliği 

sağlanarak, sonuçlarının izlenmesine önem 

verilmeli ve kızların kesintisiz olarak 

öğrenimlerine devam etmelerini sağlayıcı önlemler 

alınmalıdır. 

Milli Eğitim Bakanlığı Valilikler, Yerel 

Yönetimler, İlgili Sivil 

Toplum Kuruluşları, Medya 

4. Özellikle ekonomik yönden geri, geleneksel 

değerlerin hakim olduğu kırsal bölgelerde kız 

çocuklarının eğitime katılmaların sağlamaya 

yönelik olarak yatılı kız bölge okullarının 

(ilköğretim ve ortaöğretim) açılması ve 

yaygınlaştırılması gerekmektedir. 

Milli Eğitim Bakanlığı Bayındırlık ve İskan 

Bakanlığı, Valilikler, Yerel 

Yönetimler, Özel Sektör 

Kuruluşları, Sivil Toplum 

Kuruluşları 

5. Geçici tarım işçisi olan ailelerin çocuklarının 

ilköğretim eğitimi almaları ve eğitimlerini 

tamamlamaları sağlanmalıdır. Bu yönde mobil 

Milli Eğitim Bakanlığı Valilikler, Yerel 

Yönetimler, Sivil Toplum 

Kuruluşları 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1140) 



— 243 — 

eğitim ve benzeri projeler geliştirilmelidir. Yerel 

yöneticiler bu konuyu takip etmeli ve 

uygulanmasını sağlamalıdır. 

6. Eğitim materyallerinde kadın ve erkek eşitliğini 

yok sayan, görmezden gelen ya da zedeleyen 

anlayışları ortadan kaldıran öğelerinden 

ayıklanması gerekmektedir. 

Milli Eğitim Bakanlığı Kadının Statüsü Genel 

Müdürlüğü, Aile ve Sosyal 

Araştırmalar Genel 

Müdürlüğü 

7. İlköğretimden başlayarak eğitimin her 

aşamasında (örgün ve yaygın eğitim de dahil olmak 

üzere) şiddet ve toplumsal cinsiyet duyarlılığı 

konularını içeren ve çocuklara kendi bedenlerini 

tanımayı öğreten eğitim programları hazırlanarak 

uygulamaya konulmalıdır. 

Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık Bakanlığı, Kadının 

Statüsü Genel Müdürlüğü, 

Üniversiteler 

8. Okul yönetimleri, sınıf öğretmenlerinin ve 

rehber öğretmenlerin çocuğa yönelik şiddetin 

tanınması ve yetkili makamlara bildirilmesi 

konusunda duyarlılıkları artırılmalıdır. 

Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık Bakanlığı, Kadının 

Statüsü Genel Müdürlüğü, 

Aile ve Sosyal Araştırmalar 

Genel Müdürlüğü, 

Üniversiteler 

9. Çocuğa yönelik şiddetle ilgili yasaların ve 

Çocuk Hakları Sözleşmesinin okullarda öğretilmesi 

ve okullardaki şiddeti ortadan kaldırmak için çok 

yönlü bir kampanya başlatılması ve bu 

kampanyanın toplumsal seferberliğe 

dönüştürülmesi gerekmektedir. 

Milli Eğitim Bakanlığı İlgili tüm kamu kurum ve 

kuruluşları, Görsel-İşitsel 

Medya Kuruluşları (Ulusal, 

Bölgesel ve Yerel), Sivil 

Toplum Kuruluşları 

10. Ailelere çocuk eğitimi ve çocuk yetiştirme 

yöntemlerin verildiği "Ana-Baba Okulları" 

programları yaygınlaştırılarak kurumsal alt yapı 

oluşturulmalıdır. 

Aile ve Sosyal Araştırmalar 

Genel Müdürlüğü 

Milli Eğitim Bakanlığı, 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk 

Esirgeme Kurumu Genel 

Müdürlüğü, Sivil Toplum 

Kuruluşlan, Üniversiteler, 

Yerel Yönetimler 

11. Ülkemizde tecavüz ve ensest gibi konuların 

ciddi sorunlar arasında yer almasına rağmen hâlâ 

bunların tabu sayılmasıyla mücadele edilerek, 

cinsel şiddet türleri, nedenleri, önleme yolları 

konusunda halkın, bilinçlendirilmesine yönelik 

Aile ve Sosyal Araştırmalar 

Genel Müdürlüğü, Kadının 

Statüsü Genel Müdürlüğü, 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk 

Esirgeme Kurumu Genel 

İlgili tüm kamu kurum ve 

kuruluşları, Görsel-İşitsel 

Medya Kuruluşlan (Ulusal, 

Bölgesel ve Yerel), Sivil 

Toplum Kuruluşlan, 
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çalışmalar yapılmalıdır. Müdürlüğü Üniversiteler 

12. Çocuğa yönelik şiddet konusunda ame babalar 

ve bakım veren kişilerin çocuğa yaklaşım ve çocuk 

terbiyesi alanlarında zihniyet dönüşümünü 

sağlayacak eğitim programlarına öncelikle yer 

verilmelidir. 

Aile ve Sosyal Araştırmalar 

Genel Müdürlüğü 

Milli Eğitim Bakanlığı, 

Sağlık Bakanlığı, Kadının 

Statüsü Genel Müdürlüğü, 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk 

Esirgeme Kurumu Genel 

Müdürlüğü, Sivil Toplum 

Kuruluşları, Üniversiteler, 

Yerel Yönetimler 

13. Çocuğa yönelik şiddet konusunda zararlı 

gelenek ve görenekler tespit edilerek ayıklanmalı 

ve kişilerin söz konusu davranış şekillerini 

değiştirmelerini sağlayıcı eğitim programları 

hazırlanmalıdır. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı İlgili Tüm Kamu Kurum ve 

Kuruluşları, Üniversiteler, 

Sivil Toplum Kuruluşları 

14. Çocuğa yönelik şiddetle ilgili bilgilendirici spot 

eğitim filmlerin, görsel medyada sık aralıklarla 

gösterilmesi sağlanmalıdır. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk 

Esirgeme Kurumu Genel 

Müdürlüğü 

Görsel-tşitsel Medya 

Kuruluşları (Ulusal, 

Bölgesel ve Yerel) 

Sağlık 

1. Sağlıkla ilgili yüksek öğrenim kurumlarında 

mezuniyet öncesi eğitim programlarına çocuğa 

yönelik şiddeti tanıma, gerekli müdahaleleri 

yapabilme ve şiddet gören çocuğu korumak 

amacıyla gerekli mekanizmaları çalıştırabilme 

konularında dersler konulmalıdır. 

Üniversitelerarası Eğitim 

Komisyonu, Üniversitelerin 

Eğitim Müfredat 

Komisyonları 

Kadının Statüsü Genel 

Müdürlüğü, Aile ve Sosyal 

Araştırmalar Genel 

Müdürlüğü, Sosyal 

Hizmetler ve Çocuk 

Esirgeme Kurumu Genel 

Müdürlüğü 

2. Sağlık kuruluşlarına başvuran şiddet mağduru 

çocuklara sunulacak koruyucu ve tedavi edici 

sağlık hizmetleri planlanırken, tüm sağlık 

kurumlarında hizmet sunucu olan hekim ve 

hemşire gibi sağlık çalışanlarının yanı sıra çocuğa 

yönelik şiddeti tanıma, tespit etme ve bildirim 

konusunda eğitilmiş sosyal hizmet uzmanı ve 

psikologların yer alacağı bir modelin oluşturulması 

sağlanmalıdır. 

Sağlık Bakanlığı, 

Üniversite ve özel Sektöre 

Ait Sağlık Kuruluşları 

İlgili Tüm Kamu Kurum 

ve Kuruluşları 

Hukuk 

1. S39S sayılı Çocuk Koruma Kanununa ilişkin alt 

yapıların ivedilikle oluşturulması yönündeki 

Adalet Bakanlığı İlgili Tüm Kamu Kurum ve 

Kuruluşları, 
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çalışmalar hızlandırılmalıdır. 

2. CMK'nun "tanıkların dinlenmesi" başlıklı 52 

inci maddesinin (3). fıkrasında çocuk mağdurların 

tanık olarak dinlenmeleri sırasındaki görüntü ve 

seslerin kayda alınmasının zorunlu olduğuna dair 

hükmün, "5320 sayılı Ceza Muhakemesi 

Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında 

Kanunun 12 inci maddesinin ikinci fıkrası" 

uyarınca, bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinin 1 

Temmuz 2006 tarihinde yürürlüğe gireceği 

yönündeki düzenleme gözetilerek anılan yasal 

düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesi için 

alt yapının ivedilikle oluşturulması gerekmektedir. 

Adalet Bakanlığı İçişleri Bakanlığı 

3. Şiddet ve özellikle ensest faillerinin 

rehabilitasyona tabi tutulmalarının yasal bir 

zorunluluk haline getirilmesi ve masrafların failler 

tarafından karşılanması yönünde yasal 

düzenlemelere gidilmelidir. 

Adalet Bakanlığı Sağlık Bakanlığı, Sosyal 

Hizmetler ve Çocuk 

Esirgeme Kurumu Genel 

Müdürlüğü, Barolar 

4. Hak arama sürecindeki yasal prosedür mağdurlar 

lehine basitleştirilmeli, sağlıkla ilgili kayıtlar başta 

olmak üzere gerekli belge ve kayıtların ücretsiz 

hazırlanması sağlanmalı ve bunun için gerekli 

yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 

Adalet Bakanlığı, Sağlık 

Bakanlığı 

ilgili Tüm Kamu Kurum ve 

Kuruluşları 

5. Çocuğun beden muayenesinde, çocuğun 

"aydınlatılmış onanımın" alınması yönünde yasal 

düzenlemeler yapılmalıdır. 

Adalet Bakanlığı İlgili Tüm Kamu Kurum ve 

Kuruluşları, Üniversiteler, 

Sivil Toplum Kuruluşları 

b. Kadına Yönelik Şiddet Konusundaki Çözüm önerilerinin Yaşama 

Geçirilmesinde Koordineli Çalışması Gereken Kurumlar 

Öneriler Sorumlu kurum İşbirliği yapılacak 

kurum/kuruluş 

Koruyucu ve önleyici tedbirler 

1. Devlet, kadın ve erkek arasındaki ekonomik eşitsizliğin ortadan 

kaldırılması için gerekli tedbirleri almalıdır. 

Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı 

İlgili Tüm Kurum ve 

Kuruluşlar, Özel Sektör, 
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Üniversiteler 

2. İşe alınmada eşitliği sağlayıcı önlemler alınmalı, işyerinde 

cinsiyete dayalı ayrımcılığın olmaması için işverederin ve 

yöneticilerin gerekirse pozitif ayrımcılık yapmaları 

gerekmektedir. 

Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı 

İlgili Tüm Kurum ve 

Kuruluşlar, özel Sektör 

3. Kadınların istihdam olanakları ve iş kurmak için gereksinim 

duydukları kredi almalarını kolaylaştıracak düzenlemeler 

yapılmalıdır. 

Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik 

Bakanlığı, Kamu 

ve Özel Sektör 

Bankaları 

Kadının Statüsü Genel 

Müdürlüğü, Sivil 

Toplum Kuruluşları 

4.4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunun tanıtımı 

yönünde çok yönlü çalışmalar yapimalıdır. 

Aile ve Sosyal 

Araştırmalar Genel 

Müdürlüğü, 

Kadının Statüsü 

Genel Müdürlüğü, 

Sosyal Hizmetier 

ve Çocuk Esirgeme 

Kurumu Genel 

Müdürlüğü 

İlgili Tüm Kurum ve 

Kuruluşlar, 

Üniversiteler, Sivil 

Toplum Kuruluşları 

5. Evlilik öncesi çiftlerin yardım amaları konusunda "Evlilik ve 

Evlilik Danışmanlığı" hizmetlerinin kurumsallaşması ve 

yaygınlaştırılması gerekmektedir. 

Aile ve Sosyal 

Araştırmalar Genel 

Müdürlüğü, Yerel 

Yönetimler 

ilgili Tüm Kurum ve 

Kuruluşlar, 

Üniversiteler, Sivil 

Toplum Kuruluşları 

6. Kadın-erkek eşitliğini önemseyen, kadın haklarının gelişmesi 

konusunda destek veren erkek gruplarının sayısının artırılması 

konusunda gerekli önlemler alınmalıdır. 

Aile ve Sosyal 

Araştırmalar Genel 

Müdürlüğü, 

Kadının Statüsü 

Genel Müdürlüğü 

Sivil Toplum 

Kuruluşları 

7. Eğitimini yanda bırakmış kadınlann eğitimlerini 

tamamlayabilmeleri ve aktif olarak iş yaşamına katılmaları için 

İhtiyaç duydukları destek hizmetleri (yuva, kreş, gündüz bakımevi 

gibi) sağlanmalıdır. 

Sosyal Hizmeüer 

ve Çocuk Esirgeme 

Kurumu Genel 

Müdürlüğü 

Milli Eğitim Bakanlığı, 

Yerel Yönetimler, Sivil 

Toplum Kuruluşları, 

özel Sektör 

8- Aile Mahkemeleri ve Çocuk Mahkemelerinde görev yapacak 

yargı mensuplarının, pedagogların, sosyal hizmet uzmanlarının, 

psikologların toplumsal cinsiyet bakış açısı eğitimi alması ve 

4787 s. Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama 

Usullerine Dair Kanunu uyarınca bu mahkemelerde görev alacak 

Adalet Bakanlığı Kadının Statüsü Genel 

Müdürlüğü, 

Üniversiteler 
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pedagogların, sosyal hizmet uzmanlarının, psikologların 

kadrolarına atanmaları en kısa sürede yapılmalıdır. 

9. Belediyelerin ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın Halk Eğitim 

Merkezleri ile SHÇEK'in Toplum Merkezleri'nde kadın 

çalışmaları yapılmalıdır. Sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği 

sağlanarak söz konusu merkezlerde okur-yazarlık, kadının insan 

hakları, toplumsal cinsiyet rolleri, özgüven gibi kadına yönelik 

güçlendirici çalışmalar yapılmalıdır. 

Milli Eğitim 

Bakanlığı, Yerel 

Yönetimler, Sosyal 

Hizmetler ve 

Çocuk Esirgeme 

Kurumu Genel 

Müdürlüğü 

Kadının Statüsü Genel 

Müdürlüğü, Aile ve 

Sosyal Araştırmalar 

Genel Müdürlüğü, Sivil 

Toplum Kuruluşları 

10. Kadına yönelik şiddetle ilgili spot filmler üretilmeli, ulusal, 

bölgesel ve yerel medyada ulusal bir kampanya çerçevesinde 

gösterilmesi sağlanmalıdır. 

Kadının Statüsü 

Genel Müdürlüğü 

Görsel-İşitsel Medya 

Kuruluşları (Ulusal, 

Bölgesel ve Yerel) 

11. Kadına yönelik şiddettin önlenmesine ilişkin mülki idare 

amirlikleri ve yerel yönetimlerce broşürler hazırlanmalı, 

hazırlanacak bu broşürlerin, halka açık alanlarda ve kamu hizmet 

birimlerinde dağıtımı sağlanmalıdır. 

Valilikler, Yerel 

Yönetimler 

Sağlık Bakanlığı, Milli 

Eğitim Bakanlığı, 

Kadının Statüsü Genel 

Müdürlüğü, Aile ve 

Sosyal Araştırmalar 

Genel Müdürlüğü, 

Üniversiteler, Sivil 

Toplum Kuruluşları, 

12. Diyanet İşleri Başkanlığı, kadına yönelik şiddetin önlenmesi 

konusunda; toplumu bilinçlendirmek üzere hutbe ve vaazlar 

vermeli, yazılı ve görsel yayınlar yapmalı ve çeşitli etkinlikler 

düzenlemelidir. 

Diyanet İşleri 

Başkanlığı 

Kadının Statüsü Genel 

Müdürlüğü, Aile ve 

Sosyal Araştırmalar 

Genel Müdürlüğü, 

Görsel-İşitsel Medya 

Kuruluştan (Ulusal, 

Bölgesel ve Yerel) 

13. Bütün kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum 

kuruluşlarında kadına yönelik şiddet konusunda duyarlığını ve 

sorumluluğunu artırıcı bir kampanya düzenlenmeli bu alanda 

yapılmış olumlu girişimlerin duyurulması sağlanmalıdır. 

Özel Sektör 

Kuruluşları, 

Sendikalar 

İlgili Tüm Kamu Kurum 

ve Kuruluşları, 

Üniversiteler, Sivil 

Toplum Kuruluşlan 

14. Kent planlamasında, sokak ve parkların iyi aydınhtılması ve 

kadınların acil telefon hatlarına kolay ulaşabilmesini sağlamak 

amacıyla telefon kulübelerinin sayılarının artırılması gibi kadına 

yönelik şiddetin önlenmesi konusunda gerekli hizmetlerin 

sunulması sağlanmalıdır. 

Bayındırlık ve 

İskan Bakanlığı, 

Yerel Yönetimler 

Ulaştırma Bakanlığı, 

Özel Sektör 
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Hizmet Kurumları 

1. TBMM bünyesinde "Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu" adı ile 

daimi bir komisyon oluşturulmalıdır. 

TBMM İlgili Tüm Kamu Kurum 

ve Kuruluşları, 

Üniversiteler, Sivil 

Toplum Kuruluşları 

2. Şiddete uğrayan ve özellikle sığınma evlerindeki ihtiyacı olan 

kadınları danışma merkezleri ile sığmaklara başvuran kadınları 

ekonomik olarak güçlendirmek, yeniden ev kurmalarını sağlamak 

amacıyla bir "Kadın Destek Fonu" oluşturulmalı ve kadınların 

uygun işlere yerleştirilmesi sağlanmalıdır. 

Başbakanlık İlgili Tüm Kamu Kurum 

ve Kuruluşlan, Özel 

Sektör, Sivil Toplum 

Kuruluşlan 

3. Avrupa Birliği bünyesinde yürütülmekte olan çocuklar, gençler 

ve kadınlara karşı şiddetin önlenmesine yönelik DAPHNE 11 

(2004-2008) programını ülkemiz de imzalamalıdır. 

Başbakanlık Kadının Statüsü Genel 

Müdürlüğü, Devlet 

Planlama Teşkilatı, 

Sosyal Hizmetler ve 

Çocuk Esirgeme 

Kurumu Genel 

Müdürlüğü, Aile ve 

Sosyal Araştırmalar 

Genel Müdürlüğü .Yerel 

Yönetimler, 

Üniversiteler, Sivil 

Toplum Kuruluşlan 

4. Kadın erkek eşitliğine aykırı politikalar, yasal düzenlemeler ve 

uygulamalar kaldırılmalı, toplumda kadın ve erkek eşitliği 

sağlanıncaya kadar, kadınlara pozitif ayrımcılık yapılması bir 

devlet politikası olarak kabul edilmejidir. 

Başbakanlık ve 

Diğer İlgili Tüm 

Kamu Kurum ve 

Kuruluşları 

Üniversiteler, Sivil 

Toplum Kuruluşları 

5. Yasa koyucuların, kadınları doğrudan ilgilendiren kanunların 

yapım sürecinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra, 

sivil toplum kuruluşlarının ve üniversitelerin kadın araştırma ve 

uygulama merkezlerinin de görüş ve önerilerini alınmalıdır. 

Başbakanlık ve 

Diğer İlgili Tüm 

Kamu Kurum ve 

Kuruluşları 

6. Devlet kadınlara yönelik her türlü şiddet eyleminin önlenmesini 

bir devlet politikası olarak kabul etmelidir. Bu alana yönelik bir 

bütçe oluşturularak, toplumsal cinsiyet rolleri açısından bütçelerin 

etki ve sonuçları görünür kılınarak, toplumsal cinsiyete dayalı 

bütçe analizleri yapılmalıdır. 

Kadının Statüsü 

Genel Müdürlüğü 

İlgili Tüm Kamu Kurum 

ve Kuruluşları, 

Üniversiteler, Sivil 

Toplum Kuruluşları 

7. KSGM koordinatörlüğünde bir "Kadma Yönelik Şiddet İzleme Kadının Statüsü İlgili Tüm Kamu Kurum 
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Komitesi" kurulmalıdır. Genel Müdürlüğü ve Kuruluşlan, 

Üniversiteler, Sivil 

Toplum Kuruluşlan 

8. Toplumsal cinsiyete duyarlı politikaların devletin bütün ana 

plan ve programlarının içine entegre edilmesi, ilgili kurum ve 

kuruluşlar arasında işbirliğinin sağlanması, programların ve 

sonuçların izlenme ve değerlendirilmesi için gerekli 

mekanizmaların oluşturulması ve var olan mekanizmaların işler 

hale getirilmesi sağlanmalıdır. 

Kadının Statüsü 

Genel Müdürlüğü 

Üniversiteler, Sivil 

Toplum Kuruluşları 

9. Kadına yönelik şiddete karşı alınacak önlemler bir ulusal plan 

çerçevesinde yasal, kurumsal, eğitsel ve kültürel alanlara yönelik, 

kapsamlı olarak belirlenmelidir. Bu plan hazırlanırken toplumsal 

cinsiyet bakış açısına sahip bir plan olması sağlanmalıdır. 

Kadının Statüsü 

Genel Müdürlüğü, 

Devlet Planlama 

Teşkilau 

İlgili Tüm Kamu Kurum 

ve Kuruluşlan, 

Üniversiteler, Sivil 

Toplum Kuruluştan 

10. Ülke genelinde tüm kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler 

ve özel sektör çalışanlarına yönelik "toplumsal cinsiyet eşitliği" 

eğitimi verilmesinin zorunlu hale getirilmesi sağlanmalıdır. 

Kadının Statüsü 

Genel Müdürlüğü 

ilgili Tüm Kamu Kurum 

ve Kuruluşları, Yerel 

Yönetimler, 

Üniversitelerin Kadın 

Sorunları Araştırma 

Merkezleri, özel Sektör 

11. Kadından Sorumlu Devlet Bakanlığı koordinasyonunda bütün 

kamu kurum ve kuruluşları, Üniversiteleri, sivil toplum 

kuruluşlarını, özel sektör ve yerel yönetimleri de kapsayacak 

"2006-2010 Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Eylem Planı" 

hazırlanmalı ve uygulamaları takip edilmelidir. 

Kadının Statüsü 

Genel Müdürlüğü 

İlgili Tüm Kamu Kurum 

ve Kuruluşları, Yerel 

Yönetimler, 

Üniversitelerin Kadın 

Sorunları Araştırma 

Merkezleri, Sivil 

Toplum Kuruluşlan, 

özel Sektör 

12. Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde çalışmalar yapmakta 

olan tüm kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, 

üniversitelerin kadın çalışması yapan araştırmamerkezleri ve 

yerel yönetimler arasında koordinasyonun sağlanarak, ortak bir 

"hizmet ağı modeli" oluşturulmalıdır. 

Kadının Statüsü 

Genel Müdürlüğü 

İlgili Tüm Kamu Kurum 

ve Kuruluşlan, Yerel 

Yönetimler, 

Üniversitelerin Kadın 

Sorunları Araştırma 

Merkezleri, Sivil 

Toplum Kuruluşları 

13. SHÇEK bünyesinde hizmet veren "183 Aile, Çocuk, Kadın ve 

Sosyal Hizmet ve Özürlü Çağrı Merkezi"nin çalışmasındaki 

sorunların giderilmesi, daha işlevsel kılınması ve bunun için 

gerekli tedbirlerin alınması sağlanmalıdır. 

Sosyal Hizmetler 

ve Çocuk Esirgeme 

Kurumu Genel 

Müdürlüğü 

İçişleri Bakanlığı, Adalet 

Bakanlığı, Sağlık 

Bakanlığı, Üniversite ve 

Özel Sektöre Ait Sağlık 
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Kuruluşları, Barolar 

14. Ülke genelinde 24 saat hizmet verecek ücretsiz "ALO 

ŞtDDET HATTİ" oluşturulmalıdır. Bu hat da şiddet konusunda 

eğitim almış personelin görev yapması sağlanmalıdır. 

Sosyal Hizmetler 

ve Çocuk Esirgeme 

Kurumu Genel 

Müdürlüğü 

İçişleri Bakanlığı, Adalet 

Bakanlığı, Sağlık 

Bakanlığı, Kadının 

Statüsü Genel 

Müdürlüğü, Üniversite 

ve Özel Sektöre Ait 

Sağlık Kuruluşları, 

Barolar 

15.4320 saydı Ailenin Korunmasına Dair Kanun'un uygulanması 

aşamasında daha etkili bir sonuca ulaşmak için şiddet uygulayan 

bireylerin rehabilitasyona tabi tutulmaları konusunda gerekli 

bütün yasal ve kurumsal alt yapı oluşturulmalıdır. 

Sosyal Hizmetler 

ve Çocuk Esirgeme 

Kurumu Genel 

Müdürlüğü 

Adalet Bakanlığı, Sağlık 

Bakanlığı 

16. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) için 

bütçeden ayrılan pay artırılmalı, kadın sığınma evleri/kadın 

konukevleri nitelik ve nicelik açısından Avrupa Birliği 

standartlarına uygun hale getirilmeli ve hizmet sunacak personelin 

kadın bakış açısına sahip olması sağlanmalı, anılan merkezlerin 

gizlilik ilkesine uygun olarak hizmet vermeleri konusunda gerekli 

Özen gösterilmelidir. 

Sosyal Hizmetler 

ve Çocuk Esirgeme 

Kurumu, Devlet 

Planlama Teşkilatı, 

Yerel Yönetimler 

Üniversiteler, Sivil 

Toplum Kuruluşları 

17. Kadın sığınma/konuk evlerinin kuruluşu ve işletilmesi ile ilgili 

mevzuatın gözden geçirilerek Avrupa Birliği standartları 

doğrultusunda yeniden hazırlanması ve yerel yönetimlere kadın 

sığınma/konuk evi açma konusunda zorunluluk getirilmesi 

sağlanmalıdır. Açılan kadın sığınma/konuk evlerinin mevzuatta 

belirtilen standartlara uygunluğu düzenli olarak denetlenmelidir. 

Sosyal Hizmetler 

ve Çocuk Esirgeme 

Kurumu Genel 

Müdürlüğü 

Yerel Yönetimler, 

Üniversiteler, Sivil 

Toplum Kuruluşları 

18. Hak arama sürecindeki yasal prosedür mağdurlar lehine 

basitleştirilmeli, sağlıkla ilgili kayıtlar başta olmak üzere gerekli 

belge ve kayıtların ücretsiz hazırlanması sağlanmalıdır. Bu sürecin 

her aşaması kadının özel hayatına saygılı, kadını koruyucu 

olmalıdır. 

Adalet Bakanlığı, 

Sağlık Bakanlığı, 

İlgili Tüm Kamu Kurum 

ve Kuruluşları 

19. Şiddet mağduru kadına emniyet birimlerinde uygulanacak 

prosedür ve atılacak adımlarla ilgili olarak genel broşür 

hazırlanmalıdır. 

İçişleri Bakanlığı Barolar, İlgili Sivil 

Toplum Kuruluşları 

20. Sivil toplum kuruluşları tarafından kurulmuş ve kurulacak 

olan bağımsız kadın sığınma evi ve kadın danışma merkezlerini 

açma ve işletme girişimleri yerel yönetimler ve İl özel İdareleri 

Valilikler, Sosyal 

Hizmetler ve 

Çocuk Esirgeme 

Sivil Toplum 

Kuruluşları 
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tarafından malî destek de dahil olmak Üzere çok yönlü 

desteklenmelidir. 

Kurumu Genel 

Müdürlüğü, Yerel 

Yönetimler 

21. Şiddet gördüğü için kadın sığınma/konuk evine yerleştirilen 

kadınların buradan çıktıktan sonra kendi ayakları üzerinde 

durmayı başarmalarını sağlamak ve desteklemek için kadınlara 

devletin sahip olduğu kaynaklardan geçici konut tahsisi 

yapılmalıdır. 

Yerel Yönetimler, 

Toplu Konut 

İdaresi 

Sosyal Hizmetler ve 

Çocuk Esirgeme 

Kurumu Genel 

Müdürlüğü, Sivil 

Toplum Kuruluşlan 

22. Kadına yönelik şiddet konusunda ulusal bir veri tabanı 

bulunmamaktadır. Mevcut veriler de sağlıklı ve yeterli değildir. 

Bu nedenle bu konularla ilgili Bakanlıkların sağlıklı veri 

oluşturabilmeleri için toplanacak verilere yönelik standart soru 

formları hazırlanmak ve sonuçları tek elde (Türkiye İstatistik 

Kurumu) toplanarak ulusal veri tabam oluşturulmalıdır. 

Türkiye İstatistik 

Kurumu 

İlgili Tüm Kamu Kurum 

ve Kuruluşlan, 

Üniversiteler, özel 

Sektör, Sivil Toplum 

Kuruluşlan 

23. Kadına yönelik şiddetin neden ve sonuçları ile toplumsal 

maliyetinin araştırılması ve şiddetin önlenmesine ilişkin projelerin 

üretilmesi ve gerçekleştirilmesi yönünde ilgili kuruluşlara destek 

verilmelidir. 

Kadının Statüsü 

Genel Müdürlüğü, 

Devlet Planlama 

Teşkilatı, Sosyal 

Hizmetler ve 

Çocuk Esirgeme 

Kurumu Genel 

Müdürlüğü, Aile ve 

Sosyal Araştırmalar 

Genel Müdürlüğü 

Yerel Yönetimler, 

Üniversiteler, Sivil 

Toplum Kuruluşlan 

24. Ülke içinde politika, program geliştirmeyi teşvik edecek 

bilgilerin daha hızlı üretebilmesi için üniversitelerin Kadın 

Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezleri teşvik edilerek 

araştırma yapmaları ve yayınlamaları sağlanmalıdır. 

Üniversiteler Kadının Statüsü Genel 

Müdürlüğü, Devlet 

Planlama Teşkilatı, 

Sosyal Hizmetler ve 

Çocuk Esirgeme 

Kurumu Genel 

Müdürlüğü, Aile ve 

Sosyal Araştırmalar 

Genel Müdürlüğü, Yerel 

Yönetimler, Sivil 

Toplum Kuruluşları 

Eğitim 

1. Kadına yönelik şiddet konusunda zararlı gelenek ve 

göreneklerin tespit edilerek buna yönelik tutum ve davranış 

Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, Milli 

Üniversiteler, Sivil 

Toplum Kuruluşlan 
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biçimlerini değiştirmelerini sağlayıcı eğitim programlan 

hazırlanmalıdır. Kadına yönelik aile içi şiddetin önlenmesine 

yönelik olarak başta erkekler olmak üzere ailenin tüm bireylerinin 

eğitilmesi ve özellikle öfkenin kontrolü ve kişiler arasında sağlıklı 

iletişim becerileri konusunda yaygın eğitim programlarının 

hazırlanmasında devletin gerekli çalışmaları yapması 

gerekmektedir. 

Eğitim Bakanlığı, 

Sağlık Bakanlığı, 

Kadının Statüsü 

Genel Müdürlüğü, 

Aile ve Sosyal 

Araştırmalar Genel 

Müdürlüğü 

2. özellikle ekonomik yönden geri, geleneksel değerlerin hakim 

olduğu kırsal bölgelerde kız çocuklarının eğitime katılmaların 

sağlamaya yönelik olarak kız yatılı ilköğretim ve ortaöğretim 

bölge okullarının açılması ve yaygınlaştırılması gerekmektedir. 

Milli Eğitim 

Bakanlığı 

Sivil Toplum 

Kuruluşlan, özel Sektör 

3. Askerlik eğitiminde, camilerde, kahvehanelerde, çok sayıda 

erkek çalışan istihdam eden kuruluşlarda kadına yönelik şiddet 

konusunda erkeklere yönelik zihniyet dönüşümünü sağlayacak 

eğitim programlan düzenlenmelidir. 

Milli Savunma 

Bakanlığı, Valililer, 

Sosyal Hizmetler 

ve Çocuk Esirgeme 

Kurumu Genel 

Müdürlüğü, 

Diyanet işleri 

Başkanları 

Kadının Statüsü Genel 

Müdürlüğü, Aile ve 

Sosyal Araştırmalar 

Genel Müdürlüğü, Sivil 

Toplum Kuruluşlan 

4. Şiddete uğrayan kadınların başvurabilecekleri, rehberlik ve 

danışmanlık hizmeti alabilecekleri merkezlerin tanıtımı ile 

kadınlara yönelik bilinç yükseltme ve eğitim çalışmaları 

konusunda ulusal bir bilgilendirme kampanyası yürütülmelidir. 

Kadının Statüsü 

Genel Müdürlüğü, 

Valilikler, Diyanet 

İşleri Başkanlığı, 

Yerel Yönetimler 

Sivil Toplum 

Kuruluşlan, Görsel-

İşitsel Medya 

Kuruluşlan (Ulusal, 

Bölgesel ve Yerel) 

6. Sağlık görevlileri, yargı mensupları, kolluk kuvvetleri, 

öğretmenler, sosyal hizmet uzmanları, psikologlar, çocuk gelişimi 

uzmanları, ve diğer meslek gruplarının lisans ve hizmet içi eğitim 

programlarında kadına yönelik şiddet konusu yer almalıdır. 

Üniversitelerarası 

Eğitim Komisyonu, 

Üniversitelerin 

Eğitim Müfredat 

Komisyonlan 

Kadının Statüsü Genel 

Müdürlüğü, Aile ve 

Sosyal Araştırmalar 

Genel Müdürlüğü, 

Sosyal HizmetleT ve 

Çocuk Esirgeme 

Kurumu Genel 

Müdürlüğü 

Sağlık 

1. Sağlık hizmeti sunan kurumlarda çalışan sağlık personelinin 

kadma yönelik şiddeti tanıması, tespit etmesi, gerekli 

müdahaleleri yapabilmesi ve şiddete uğrayan kadınları uygun 

kuruluşlara yönlendirmeleri için gerekli alt yapının olışturulması 

ve sağlık çalışanlarının mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim 

programlarında kadına yönelik şiddet konusuna yer verilmelidir. 

Sağlık Bakanlığı, 

Üniversitelerarası 

Eğitim Komisyonu, 

Üniversitelerin 

Eğitim Müfredat 

Komisyonları 

Üniversite ve özel 

İlgili Tüm Kamu 

Kurum ve Kuruluşlan 
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Sektöre Ait Sağlık 

Kuruluşları 

2. Tüm sağlık kuruluşlarında şiddet mağduru kadınlara yönelik 

özel birimlerin oluşturulması zorunlu hale getirilmelidir. Bu 

birimlerde hekim ve hemşire gibi sağlık çalışanlarının yanı ara 

kadına yönelik şiddet konusuna duyarlı sosyal hizmet uzmanı ve 

psikologların çalışması sağlanmalıdır. Bu birimde çalışanların 

kadma yönelik şiddeti tanıma, ve şiddet gören kadına yönelik 

hizmet veren mekanizmaları harekete geçirebilmek için gerekli 

bildirimi yapmaları sağlanmalıdır. 

Sağlık Bakanlığı, 

Üniversite ve özel 

Sektöre Ait Sağlık 

Kuruluşlan 

İlgili Tüm Kamu Kurum 

ve Kuruluşları 

3. Aile planlaması hizmetleri başta olmak üzere bütün üreme 

sağlığı hizmetlerinin özellikle birinci basamak sağlık 

kuruluşlarında kadınlar için ücretsiz, ulaşılabilir ve kaliteli bir 

şekilde verilmesi sağlanmalıdır. 

Sağlık Bakanlığı 

Hukuk 
l."Çerçeve Eşitlik Yasası" nın ivedilikle çıkarılması 

gerekmektedir. 

Adalet Bakanlığı Kadının Statüsü Genel 

Müdürlüğü, Aile ve 

Sosyal Araştırmalar 

Genel Müdürlüğü, 

Üniversiteler ve İlgili 

Tüm Kamu Kurum ve 

Kuruluşları ile Sivil 

Toplum Kuruluşlan 

2. Anayasamızın "Kanun önünde eşitlik" başlıklı 10. maddesine 

göre; "Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, 

din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun 

önünde eşittir. 

Adalet Bakanlığı İlgili Tüm Kamu Kurum 

ve Kuruluşları 

(Ek fıkra:7/5/2004-5170/l.md.; Kadınlar ve erkekler eşit haklara 

sahiptir.Devlet, bu eşitliğin yaşama geçirilmesini sağlamakta 

yükümlüdür..:' 

hükmünün gereği olarak devlet bu amir hükmü hayata geçirecek 

başta yasal düzenlemeler olmak üzere gerekli her türlü tedbiri 

almalıdır. 

3. Yürürlükteki mevzuatımızdaki kadın-erkek eşitliğini zedeleyen 

düzenlemelerin ayıklanması yönünde gerekli çalışmaların 

yapılması gerekmektedir. 

Adalet Bakanlığı Kadının Statüsü Genel 

Müdürlüğü, Aile ve 

Sosyal Araştırmalar 

Genel Müdürlüğü, 

Üniversiteler ve İlgili 
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Tüm Kamu Kurum ve 

Kuruluşları ile Sivil 

Toplum Kuruluşları 

4.4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun'un 1. maddesinde 

geçen "kusurlu eş" ibaresinin "şiddet uygulayan birey" şeklinde 

düzeltilmesi; hakimin anılan yasa kapsamında hükmdebileceği 

tedbirlere ilişkin olarak yasanın 1. maddesinin (f) bendinde geçen 

"ortak konut" ibaresinin yanına "veya şiddete maruz kalan 

bireyin işyerine gelmemesi" ibaresinin de eklenmesinin, ayrıca 

4320 sayılı Kanunun korunma kapsamına mahkemece ayrılık 

kararı verilen veya yasal olarak ayn yaşama hakkı olan eşlerden 

birinin veya çocuklarının da dahil edilmesinin ve mahkemenin 

vermiş olduğu tedbir hükmünün infazına ilişkin icra işlemlerinin 

de harçtan muaf tutulması yönünde yasal düzenleme yapılmasının 

uygun olacağı düşünülmektedir 

Adalet Bakanlığı Kadının Statüsü Gene) 

Müdürlüğü, Aile ve 

Sosyal Araşhrmalar 

Genel Müdürlüğü, 

Üniversiteler ve İlgili 

Tüm Kamu Kurum ve 

Kuruluşları ile Sivil 

Toplum Kuruluşlan 

5. Mevcut yasalarımızda halen kadın bedenini kontrol altında 

tutmayı amaçlayan, kadının insan haklarının ihlaline neden olan 

hukuki düzenlemeler ivedilikle yapılmalıdır. 

Adalet Bakanlığı Kadının Statüsü Genel 

Müdürlüğü, Aile ve 

Sosyal Araştırmalar 

Genel Müdürlüğü, 

Üniversiteler ve İlgili 

Tüm Kamu Kurum ve 

Kuruluşları ile Sivil 

Toplum Kuruluşları 

6. Siyasi Partiler Yasasında kadınların siyasete katılımını 

destekleyen düzenlemeler yapılmalıdır. 

Adalet Bakanlığı Kadının Statüsü Genel 

Müdürlüğü, Aile ve 

Sosyal Araştırmalar 

Genel Müdürlüğü, Siyasi 

Partiler, Üniversiteler ve 

İlgili Tüm Kamu Kurum 

ve Kuruluşları ile Sivil 

Toplum Kuruluşlan 

7. "Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 

Müdürlüğü Ayni ve Nakdi Yardım Yönetmeliğinde"sivil toplum 

kuruluşlan tarafından açılmış olan sığınma evlerinde kalan 

kadınlara kaldıkları süre içinde ayni ve maddi yardım konusunda 

gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 

Sosyal Hizmetler ve 

Çocuk Esirgeme 

Kurumu Genel 

Müdürlüğü 
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c. Töre/Namus Cinayetleri Konusundaki Çözüm Önerilerinin Yaşama Geçirilmesinde 
Koordineli Çalışması Gereken Kurumlar 

öneriler Sorumlu kurum İşbirliği yapılacak 

kurum/kuruluş 

Koruyucu ve önleyici tedbirler 

1. Sistematik bir zihniyet dönüşümü için ders 

kitaplarında, günlük konuşmalarda, görsel ve 

yazılı basında, sinema filmlerinde hatta 

akademik çalışmalarda, vaaz ve hutbelerde 

kullanılan geleneksel cinsiyet rol ve 

kalıplarını.Erkek egemen zihniyetin hakim 

olduğu toplumsal yapının yarattığı 

olumsuzlukları vurgulayan bir söylem 

geliştirilmelidir. 

Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür 

ve Turizm Bakanlığı, Türk Dil 

Kurumu, Radyo Televizyon 

Üst Kurulu, Yüksek öğrenim 

Kurulu, Diyanet İşleri 

Başkanlığı 

Kadının Statüsü Genel 

Müdürlüğü, Aile ve Sosyal 

Araştırmalar Genel Müdürlüğü, 

Üniversiteler ve İlgili Tüm Kamu 

Kurum ve Kuruluşları ile Sivil 

Toplum Kuruluşlan, Görsel-

İşitsel Medya Kuruluşları 

(Ulusal, Bölgesel ve Yerel) 

2. Diyanet İşleri Başkanlığı, töre/namus 

cımyetlermin önlenmesi konusunda; toplumu 

bilinçlendirmek üzere hutbe ve vaazlar 

vermeli, yazılı ve görsel yayınlar yapmalı ve 

çeşitli etkinlikler düzenlemelidir. Bu 

etkinliklerinde Diyanet İşleri Başkanlığı 

geleneksel cinsiyet rol ve kalıplarını, ataerkil 

yapının yarattığı olumsuzlukları vurgulayan 

ahlaki söyleme sahip bir dil kullanmalıdır. 

Diyanet İşleri Başkanlığı Kadının Statüsü Genel 

Müdürlüğü, Aile ve Sosyal 

Araştırmalar Genel Müdürlüğü, 

Sosyal Hizmeder ve Çocuk 

Esirgeme Kurumu Genel 

Müdürlüğü 

3. Töre/namus cinayetleri konusunda Devlet, 

sivil toplum kuruluşlan ve yerel yönetimler 

ortak kampanyalar düzenlemelidir. Bu 

kampanyalarda kadınların yanı sıra erkeklerin 

de şiddete karşı bilinç yükseltici eğitim 

almalan sağlanmalıdır. Erkek ve kadınların 

alternatif davranış biçimleri geliştirmelerine 

destek veren programlar oluşturulmalı, 

kendini ifade yollarını bulmak ve iletişim 

kurma olanaklarını anırmak için sorun çözme 

tekniklerini anlatan programlar 

geliştirilmelidir. 

Kadının Statüsü Genel 

Müdürlüğü 

Aile ve Sosyal Araştırmalar 

Genel Müdürlüğü, Üniversiteler 

ve İlgili Tüm Kamu Kurum ve 

Kuruluşları ile Sivil Toplum 

Kuruluşları, Görsel-İşitsel 

Medya Kuruluşları (Ulusal, 

Bölgesel ve Yerel) 
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4. Töre/namus cinayetlerinin önlenmesine 

yönelik bilgilendirici spot filmlerin üretilerek, 

görsel medyada sık aralıklarla gösterilmesi 

sağlanmalıdır. 

Kadının Statüsü Genel 

Müdürlüğü, Aile ve Sosyal 

Araştırmalar Genel 

Müdürlüğü 

Üniversiteler ve İlgili Tüm Kamu 

Kurum ve Kuruluşları ile Sivil 

Toplum Kuruluşları, Televizyon 

Kuruluşları (Ulusal, Bölgesel 

ve Yerel) 

Kurumsal Hizmetler 

1. Töre ve namus konusunda toplumda 

yerleşik ön kabullerin veya geleneksel 

anlayışın tersine çevrilmesi sağlanmalıdır. 

İlgili Tüm Kamu Kurum ve 

Kuruluşları 

Üniversiteler, Sivil Toplum 

Kuruluşları, Görsel-İşitsel Medya 

Kuruluşlan (Ulusal, Bölgesel ve 

Yerel) 

2. Devletin yasalardan ve uluslararası 

sözleşmelerden doğan yükümlülükler 

doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yapması, 

yasalardaki anlayış değişikliğinin uygulamaya 

yansıtılabilmesi için gerekli mesleki eğitim 

çalışmalarının yapılması ve yasaların sıfır 

toleransla uygulanması sağlanmalıdır. 

Adalet Bakanlığı, Kadının 

Statüsü Genel Müdürlüğü, 

Aile ve Sosyal Araştırmalar 

Genel Müdürlüğü, Sosyal 

Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 

Kurumu Genel 

MüdÜrlügÜ,Üniversiteler 

İlgili Tüm Kamu Kurum ve 

Kuruluşlan, Sivil Toplum 

Kuruluşlan, Görsel-İşitsel 

Medya Kuruluşlan (Ulusal, 

Bölgesel ve Yerel) 

3. Ülke çapında ilgili tüm sivil ve resmi 

kuruluşları kapsayacak "2006-2010 Töre/ 

Namus Cinayetlerinin önlenmesine Yönelik 

Eylem Planı" hazırlanmalı ve uygulamaları 

takip edilmelidir. 

Kadının Statüsü Genel 

Müdürlüğü 

İlgili Tüm Kamu Kurum ve 

Kuruluşlan, Yerel Yönetimler, 

Üniversitelerin Kadın Sorunları 

Araştırma Merkezleri, Sivil 

Toplum Kuruluşlan 

4. Ülke genelinde 24 saat hizmet verecek 

ücretsiz "ALO ŞİDDET HATTI" 

oluşturulmalıdır. Bu hatlarda şiddet 

konusunda eğitim almış personelin görev 

yapması sağlanmalıdır. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk 

Esirgeme Kurumu Genel 

Müdürlüğü 

İçişleri Bakanlığı, Adalet 

Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, 

Üniversite ve özel Sektöre Ait 

Sağlık Kuruluşları, Barolar 

5. Töre/namus cinayetlerinin önlenmesine 

yönelik olarak yerel düzeyde Valilik, 

Emniyet, Jandarma, Belediye, Müftülük, 

Üniversite, sivil toplum kuruluşlarının 

temsilcilerinin katılımıyla komiteler 

oluşturulmalıdır. 

Valilikler 11 Emniyet Müdürlüğü, İl 

Jandarma Komutanlığı, 

Belediyeler, Müftülük, 

Üniversiteler, Sivil Toplum 

Kuruluşlan 

6. Töre/namus cinayetleri konusunda ulusal 

düzeyde veriler bulunmamaktadır. Mevcut 

veriler de sağlıklı ve yeterli değildir. Bu 

nedenle bu konularla ilgili Bakanlıkların 

sağlıklı veri oluşturabilmeleri için toplanacak 

Türkiye İstatistik Kurumu İlgili Tüm Kamu Kurum ve 

Kuruluşları, Yerel Yönetimler, 

Üniversitelerin Kadın Sorunları 

Araştırma Merkezleri, Sivil 

Toplum Kuruluşları 
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verilere yönelik standart soru formları 

hazırlanarak sonuçlan tek elde (Türkiye 

İstatistik Kurumu) toplanmalı ve kadına 

yönelik şiddet konusunda oluşturulacak 

veriler ulusal veri tabanına entegre 

edilmelidir. 

7. Töre/namus cinayetlerinin nedenlerine, 

sonuçlarına, maliyetine ve önleme 

yöntemlerine ilişkin projelerin üretilmesi ve 

gerçekleştirilmesi yönünde ilgili kuruluşlara 

destek verilmelidir. 

Devlet Planlama 

Teşkilatı.Kadının Statüsü 

Genel Müdürlüğü, Sosyal 

Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 

Kurumu Genel Müdürlüğü, 

Aile ve Sosyal Araştırmalar 

Gene] Müdürlüğü 

Yerel Yönetimler, Üniversiteler, 

Sivil Toplum Kuruluşları 

8. Kadın ve erkek arasındaki eşitsizliklerin 

giderilebilmesi için kadının her alanda 

güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla 

üniversitelerin Kadın Sorunları Araştırma ve 

Uygulama Merkezlerinin teşvik edilerek, 

araştırma yapmaları ve yayınlamaları 

sağlanmalıdır. 

Üniversiteler Devlet Planlama Teşkilatı, 

Sosyal Hizmetler Çocuk 

Esirgeme Kurumu Genel 

Müdürlüğü, Kadının Statüsü 

Genel Müdürlüğü, Aile ve 

Sosyal Araştırmalar Genel 

Müdürlüğü 

Eğitim 

1. özellikle ekonomik yönden geri, 

geleneksel değerlerin hakim olduğu kırsal 

bölgelerde kız çocuklarının eğitime 

katılmaların sağlamaya yönelik olarak yatılı 

kız bölge okullanmn (ilköğretim ve 

ortaöğretim) açılması ve yaygınlaştırılması 

gerekmektedir. 

Milli Eğitim Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 

Valilikler, Yerel Yönetimler, 

Özel Sektör Kuruluşları, Sivil 

Toplum Kuruluşlan 

d. Medya Ve Şiddet Konusundaki Çözüm önerilerinin Yaşama Geçirilmesinde 

Koordineli Çalışması Gereken Kurumlar 

Öneriler Sorumlu kurum İşbirliği yapılacak 

kurum/kuruluş 

1. Ülkemizde mevcut medya hukukunun 
öncelikle 3986 Sayılı Radyo ve 
Televizyonların Kuruluş ve Yayınlarına 
İlişkin Kanunun ile bu Kanuna uygun olarak 
çıkarılan Yönetmeliklerin teknolojik 
gelişmelere uygun olarak güncelleştirilmesi 
"cinsiyet aynmcılıgı","çocuk istisman" ve 
"şiddet" içerikli yayınlara uygulanan 

TBMM, İlgili Devlet Bakanlığı 
RTÜK 

İlgili Kurum ve Kuruluşlar, 
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müeyyidelerin caydırıcılıktan uzak kaldığı 
göz önünde bulundurularak yaptırım gücünün 
arttırılmasına ve güncelliklerini yitirmeden 
uygulanabilmelerine yönelik düzenlemelerin 
yapılması, uygulanabilir bir mevzuatın 
yaratılması, 

2. Avrupa Birliği MUktesebatının 
üstlenilmesine ilişkin (24 Temmuz 2003 tarih 
ve 25178 Mükerrer sayılı Resmi Gazete) 
Türkiye Ulusal Programında Kültür ve 
Görsel İşitsel Politikanın öncelikler 
bölümünde da yer alan; Küçüklerin ve insan 
onurunun korunmasında güçlü ve etkili bir 
seviyenin elde edilmesine yönelik ulusal 
çerçeveleri geliştirerek Avrupa görsel-işitsel 
ve bilgi hizmetleri endüstrisinin rekabet 
edebilirliğinin geliştirilmesi hakkındaki 24 
Eylül 1998 tarihli Konsey Tavsiye Kararı 
(31998H0560) Yeni medya hizmetlerinin 
selisimi çerçevesinde öz-denetimin rolü 

Yazılı ve Görsel-işitsel Medya 
Kuruluşları,(Kamu-Özel Ulusal 
Bölgesel ve Yerel), Yazılı 
Basın, Bilgi Hizmetleri ve 
Haber Ajansları 

Avrupa Birliği Genel 
Sekreterliği 

ilgili Kurum ve Kuruluşlar 

hakkındaki 27 Eylül 1999 tarihli Konsey 
Sonuç Kararı (31999Y 1006(02) İlişkin olarak 
yayın kuruluşlarının kendi öz-denetim 
birimlerini kurarak bir an önce kamusal 
yayıncılığın gereği kendi sorumlu yayıncılık 
ilkelerini yerleştirmeleri, 

Yazılı ve Görsel-işitsel Medya 
Kuruluşları,(Kamu-Özel Ulusal 
Bölgesel ve Yerel), Yazılı 
Basın, Bilgi Hizmetleri ve 
Haber Ajansları 

Avrupa Birliği Genel 
Sekreterliği 

ilgili Kurum ve Kuruluşlar 

3., Yayın planlamasında, yayın genel akışı 
içinde,yayın içeriğinde, çocuk istismarı ile 
cinsiyet ayırımı, şiddet, pornografi, kadını 
küçültücU, incitici ve önyargılı yayınların 
yapılmaması için yayın kanallarının kendi 
"ETİK" değerlerini yerleştirmeleri ve yayın 

kimliğini öne çıkarmalarının sağlanması, 

Yazılı ve Görsel-işitsel Medya 
Kuruluşları,(Kamu-Özel Ulusal 
Bölgesel ve Yerel), Yazılı 
Basın, Bilgi Hizmetleri ve 
Haber Ajansları 

İlgili Kurum ve Kuruluşlar 

4 özellikle radyonun yaygm gücü ve tüm 
ailenin birlikte olduğu, televizyon izlediği 
saatlerde ve yayının genel akışında "Çocuk 
programları" özellikle "REKLAM 
KUŞAKLARPnda çocuk istismarının 
önlenmesi, 

Yazılı ve Görsel-işitsel Medya 
Kuruluşlan,(Kamu-Özel Ulusal 
Bölgesel ve Yerel), Bilgi 
Hizmetleri ve Haber Ajansları 

ilgili Kurum ve Kuruluşlar 

5. Tüm Yayın Kanallarında, yayın içeriği ve 
planlamasında; evde ve çalışan kadına 
yönelik hedef kitlesi belirlenen, kadmın 
toplumsal dönüşümünü sağlayacak, 
bilgilendirici programların öne çıkarılarak 
çok sayıda izleyiciye, kadına ulaşması için 
izlenebilirliği yüksek zaman diliminin 
belirlenmesi, uygulanması, 

Yazılı ve Görsel-işitsel Medya 
Kuruluşları,(Kamu-Özel Ulusal 
Bölgesel ve Yerel), Bilgi 
Hizmetleri ve Haber Ajansları 

Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğü, 
Aile ve Sosyal Araştırmalar 
Genel Müdürlüğü, 
Üniversiteler Kadın Araştırma 
ve Uygulama Merkezleri, 
ilgili Sivil Toplum Kuruluşlan, 

6. Mevcut Yasa kapsamında, televizyonlarda 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından 
yayından kaldırılan programlar yerine şiddete 
karşı duyarlılığı artırıcı, kaliteli ve olumlu 
mesajlar veren eğitici ikame programların 
oluşturulması konusunda çalışmalar 
yapılması, 

RTÜK 

Görsel- Medya Kuruluşlan, 
(Kamu-Özel Ulusal Bölgesel 
ve Yerel), Bilgi Hizmetleri 

İlgili Kamu Kurum ve 
Kuruluşları 
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7. Başta program yapım ve yöneticileri 
olmak Üzere televizyon programlarının 
Üretiminin her aşamasında yer alan medya 
çalışanlarının "şiddete" ilişkin duyarlılıklarını 
arttırıcı "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" 
eğitimi almalarının sağlanması, 

Yazılı ve Görsel Medya 
Kuruluşları;( Kamu ve Özel 
Ulusal, Bölgesel ve Yerel) 
)Yayın Kuruluşları, 

Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğü 

8. İzleyiciye medya karşısında 
"farkındahk" kazandırılması ve bilinçli 
izleyiciler (öncelikle ebeveynler) 
oluşturulması konusunda çalışmalar 
yapılması ve izleyiciye medya okup 
yazarlığının kazandırılması için eğitim 
programlarının düzenlenmesi, 

RTÜK, 

Yazılı ve Görsel-işitsel Medya 
Kuruluşları,(Kamu-Özel Ulusal 
Bölgesel ve Yerel), Bilgi 
Hizmetleri ve Haber Ajansları 

İlgili Kamu Kurum ve 
Kuruluşları 

Sivil Toplum Örgütleri 

9.ÜIkemizde medyada karar 
mekanizmalarında cinsiyetçiliğin ortadan 
kaldırılması ve eşitliğin sağlanması, 

Yazılı ve Görsel-işitsel Medya 
Kuruluşları, (Kamu ve Özel 
Ulusal, Bölgesel, Yerel Yayın 
Kuruluşları), Haber Ajansları 
Basın Meslek örgütleri 

10. Medyan uı kadın ve çocuğa yönelik 
"şiddetin" pekiştirilmesi ve ortadan 
kaldırılmasına ilişkin etkisini araştıran ve 
günümüzde büyük eksiklik olan 
araştırmaların yapılması 

RTÜK, 
Görsel-işitsel Medya 
Kuruluşları, (Kamu ve özel 
Ulusal, Bölgesel, Yerel Yayın 
Kuruluşları) 

Üniversiteler, 
Sivil Toplum Kuruluşları, 
Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğü, 
Aile ve Sosyal Araştırmalar 
Genel Müdürlüğü, 
DİE, 
TRT, 

11. Sivil Toplum Kuruluşlarının "Medya 
izleme Grupları" oluşturması ve medyanın 
günü gününe izlenmesi oto kontrolün 
sağlanması, 

Basın Meslek örgütleri, Sivil 
Toplum örgütleri 

İlgili kuruluşlar 
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ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ (Ek: 2) 

Birleşmiş Milletler Genel Kumlu Tarafından 20 Kasım 1989 Tarihinde Kabul Edilmiştir. 
Bu Sözleşmenin Ülkemizdeki uygulamalarının izlenmesi ve koordinasyonundan SHÇEK Genel 
Müdürlüğü sorumludur. 

ÖNSÖZ 

Bu Sözleşmeye Taraf Devletler: 

Birleşmiş Milletler Andlaşmasında ilan edilen ilkeler uyarınca insanlık ailesinin tüm 
üyelerinin, doğuştan varlıklarına özgü bulunan haysiyetle birlikte eşit ve devredilemez haklara 
sahip olmalarının tanınmasının, dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu düşünerek, 

Birleşmiş Milletler halklarının, insanın temel haklarına ve bireyin, insan olarak taşıdığı hay
siyet ve değere olan kesin inançlarını Birleşmiş Milletler Andlaşmasında 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 Haklan Evrensel Bildirisinde ve Uluslararası İnsan Hakları Söz
leşmelerinde 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 ayırımlar dahil, hiçbir ayınm 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 esenlik
leri 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 sürdürebilmesi için her yönüyle hazırlanmasının ve Bir
leşmiş Milletler Andlaşmasında ilan edilen ülküler ve özellikle barış, değerbilirlik, hoşgörü, özgür
lük, eşitlik ve dayanışma ruhuyla yetiştirilmesinin gerekliliğini gözönünde bulundurarak, 

Ç O C U K HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME 

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 Hak
ları Bildirisinde belirtildiğini ve İnsan Hakları Evrensel Bildirisinde, Medeni ve Siyasi Haklar Ulus
lararası Sözleşmesi'nde (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 kumcu ve ilgili belgelerinde tanındığını hatırda 
tutarak, Çocuk Hakları Bildirisinde de belirtildiği gibi "çocuğun gerek bedensel gerek zihinsel 
bakımdan tam erginliğe ulaşmamış olması nedeniyle doğum sonrasında olduğu kadar, doğum ön
cesinde 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 İlişkin Toplumsal ve Hukuksal İlkeler Bil
dirisi; Çocuk Mahkemelerinin Yönetimi Hakkında Birleşmiş Milletler Asgari Standart Kuralları 
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(Beijing Kuralları) ve Acil Durumlarda ve Silahlı Çatışma Halinde Kadınların ve Çocukların 
Korunmasına ilişkin Bildirinin hükümlerini anımsayarak, Dünyadaki ülkelerin tümünde çok güç 
koşullar altında yaşayan ve bu nedenle özel bir ilgiye gereksinimi olan çocukların bulunduğu bilin
ci içinde,Çocuğun korunması ve uyumlu gelişmesi bakımından her halkın kendine özgü gelenek
lerinin ve kültürel değerlerinin taşıdığı önemi gözönünde tutarak, Her ülkedeki, özellikle gelişmek
te olan ülkelerdeki çocuklann yaşama koşullarının iyileştirilmesi için uluslararası işbirliğinin 
taşıdığı önemin bilincinde olarak, 

Aşağıdaki kurallar üzerinde anlaşmaya varmışlardır: 

I. KISIM 

Madde 1 

Bu Sözleşme uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma 
durumu hariç, onsekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır. 

Madde 2 

1. Taraf Devletler, bu Sözleşmede 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 ederler. 

3. Taraf Devletler, çocuğun ana-babasının, yasal vasilerinin veya ailesinin öteki üyelerinin 
durumları, faaliyetleri, açıklanan düşünceleri veya inançları nedeniyle her türlü ayınma veya cezaya 
tabi tutulmasına karşı etkili biçimde korunması için gerekli tüm uygun önlemi alırlar. 

Madde 3 

1. Kamusal ya da özel sosyal yardım kuruluşları, mahkemeler, idari makamlar veya yasama or
ganları tarafından yapılan ve çocukları ilgilendiren bütün faaliyetlerde, çocuğun yaran temel düşün
cedir. 

2. Taraf Devletler, çocuğun ana-babasının, vasilerinin ya da kendisinden hukuken sorumlu olan 
diğer kişilerin hak ve ödevlerini de gözönünde tutarak, esenliği için gerekli bakım ve korumayı sağ
lamayı üstlenirler ve bu amaçla tüm uygun yasal ve 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 açısın
dan, yetkili makamlarca konulan ölçülere uymalarını taahhüt ederler. 

Madde 4 

Taraf Devletler, bu Sözleşmede 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 uluslararası işbirliği çerçevesinde bu tür 
önlemler alırlar. 

Madde 5 

Taraf Devletler, bu Sözleşmenin çocuğa tanıdığı haklar doğrultusunda çocuğun yeteneklerinin 
geliştirilmesi ile uyumlu olarak, çocuğa yol gösterme ve onu yönlendirme konusunda ana-babanın, 
yerel gelenekler öngörüyorsa uzak aile veya topluluk üyelerinin, yasal vasilerinin veya çocuktan 
hukuken sorumlu öteki kişilerin sorumluluklanna, haklarına ve ödevlerine saygı gösterirler. 
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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 gös
terirler. 

Madde 7 
1. Çocuk doğumdan hemen sonra derhal nüfus kütüğüne kaydedilecek ve doğumdan itibaren 

bir isim hakkına, bir vatandaşlık kazanma hakkına ve mümkün olduğu ölçüde ana-babasını bilme 
ve onlar tarafından bakılma hakkına sahip olacaktır. 

2. Taraf Devletler, özellikle 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 bağları 

dahil, koruma hakkına saygı göstermeyi ve bu konuda yasa dışı müdahalelerde bulunmamayı taah
hüt 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 ve temyiz yolu açık olarak, ayrılığın 

çocuğun yüksek yararına olduğu yolunda karar vermedikçe, Taraf Devletler, çocuğun; ana-babasm-
dan, onların rızası dışında ayrılmamasını güvence altına alırlar. Ancak, ana-babası tarafından 
çocuğun kötü muameleye maruz bırakılması ya da ihmal edilmesi durumlarında; ya da ana-babanın 
birbirinden ayn yaşaması nedeniyle çocuğun ikametgahının belirlenmesi amacıyla karara varılması 
gerektiğinde, bu tür bir ayrılık kararı verilebilir. 

2. Bu maddenin birinci fıkrası uyarınca girişilen her işlemde, ilgili bütün taraflara işleme katıl
ma ve görüşlerini bildirme olanağı tanınır. 

3. Taraf Devletler, ana-babasından veya bunlardan birinden ayrılmasına karar verilen çocuğun, 
kendi yüksek yararına aykırı olmadıkça, ana-babanın ikisiyle de düzenli bir biçimde kişisel ilişki 
kurma ve doğrudan görüşme hakkına saygı gösterirler. 

4. Böyle bir aynlık, 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 dahil
dir) tevlit eden herhangi benzer bir işlem sonucu olmuşsa, bu Taraf Devlet, istek üzerine ve çocuğun 
esenliğine zarar vermemek koşulu ile; ana-babaya, 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 istemin başlı başına sunulmasının ilgili kişi veya kişiler 
bakımından aleyhe hiç bir sonuç yaratmamasını ayrıca taahhüt ederler. 

Madde 10 

1. 9 uncu Maddenin 1 inci fıkrası uyarınca Taraf Devletlere düşen sorumluluğa uygun olarak, 
çocuk veya ana-babası tarafından, ailenin birleşmesi amaçlarıyla yapılan bir Taraf Devlet ülkesine 
girme ya da onu terketme konusundaki her başvuru, Taraf Devletlerce olumlu, insani ve ivedi bir 
tutumla ele alınacaktır. Taraf Devletler, bu tür bir başvuru yapılmasının başvuru sahipleri veya aile 
üyeleri aleyhine sonuçlar yaratmamasını taahhüt ederler. 
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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 neden
le ve 9 uncu maddenin 1 inci fıkrasına göre Taraf Devletlere düşen sorumluluğa uygun olarak, Taraf 
Devletler çocuğun ve ana-babasının Taraf Devletlerin ülkeleri dahil herhangi bir ülkeyi terketmeye 
ve kendi ülkelerine dönme hakkına saygı gösterirler. Herhangi bir ülkeyi terketme hakkı, yalnızca 
yasada öngörüldüğü gibi ve ulusal güvenliği, kamu düzenini, kamu sağlığı ve ahlâk veya baş
kalarının hak ve özgürlüklerini korumak amacı ile ve işbu Sözleşme ile tanınan öteki haklarla bağ
daştığı ölçüde kısıtlamalara konu olabilir. 

Madde 11 

1. Taraf Devletler, çocuklann yasadışı yollarla ülke dışına çıkarılıp geri döndürülmemesi hal
leriyle mücadele için önlemler alırlar. 

2. Bu amaçla Taraf Devletler iki ya da çok taraflı anlaşmalar yapılmasını ya da mevcut anlaş
malara katılmayı teşvik ederler. 

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 doğ
rudan 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 sınırları ile bağlı olmak
sızın; 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) Millî 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 geliş
mesiyle 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 başkalannın temel haklan ve 
özgürlüklerini korumak gibi amaçlarla sınırlandırılabilir. 

Madde 15 

1. Taraf Devletler, çocuğun demek kurma ve barış içinde toplanma özgürlüklerine ilişkin hak
larını kabul ederler. 

2. Bu hakların kullanılması, ancak yasayla zorunlu kılınan ve demokratik bir toplumda gerek
li olan ulusal güvenlik, kamu güvenliği, kamu düzeni yararına olarak ya da kamu sağlığı ve ahlâkın 
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ya da başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amaçlarıyla yapılan sınırlamalardan baş
kalarıyla kısıtlandınlamaz. 

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 saldınlara karşı yasa tarafından korunmaya hakkı vardır. 

Madde 17 

Taraf Devletler, kitle iletişim araçlannın önemini kabul ederek çocuğun; 

özellikle toplumsal, ruhsal ve ahlâki esenliği ile bedensel ve zihinsel sağlığını geliştirmeye 
yönelik çeşitli ulusal ve uluslararası kaynaklardan bilgi ve belge edinmesini sağlarlar. Bu amaçla 
Taraf Devletler: 

a) Kitle iletişim araçlarını çocuk bakımından toplumsal ve kültürel yararı olan ve 29 uncu mad
denin ruhuna uygun bilgi ve belgeyi yaymak için teşvik ederler; 

b) Çeşitli kültürel, ulusal ve uluslararası kaynaklardan gelen bu türde bilgi ve belgelerin 
üretimi, değişimi ve yayımı amacıyla uluslararası işbirliğini teşvik ederler; 

c) Çocuk kitaplarının üretimini ve yayılmasını teşvik ederler; 

d) Kitle iletişim araçlarını azınlık grubu veya bir yerli ahaliye mensup çocukların dil gerek
sinimlerine özel önem göstermeleri konusunda teşvik ederler; 

e) 13 ve 18 inci maddelerde yer alan kurallar gözönünde tutularak çocuğun esenliğine zarar 
verebilecek bilgi ve belgelere karşı korunması için uygun yönlendirici ilkeler geliştirilmesini teşvik 
ederler. 

Madde 18 

1. Taraf Devletler, çocuğun yetiştirilmesinde ve gelişmesinin sağlanmasında ana-babanın bir
likte sorumluluk taşıdıkları ilkesinin tanınması için her türlü çabayı gösterirler. Çocuğun yetiştiril
mesi ve geliştirilmesi sorumluluğu ilk önce ana-babaya ya da durum gerektiriyorsa yasal vasilere 
düşer. Bu kişiler her şeyden önce çocuğun yüksek yararını gözönünde tutarak hareket ederler. 

2. Bu Sözleşmede belirtilen hakların güvence altına alınması ve geliştirilmesi için Taraf Dev
letler, çocuğun yetiştirilmesi konusundaki sorumluluklarını kullanmada ana-baba ve yasal vasilerin 
durumlarına uygun yardım yapar ve çocukların bakımı ile görevli kuruluşların, faaliyetlerin ve hiz
metlerin gelişmesini sağlarlar. 

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-babasının ya da onlardan yalnızca birinin, 
yasal vasi veya vasilerinin ya da bakımını üstlenen herhangi bir kişinin yanında iken bedensel veya 
zihinsel saldırı, şiddet veya suistimale, ihmal ya da ihmalkar muameleye, ırza geçme dahil her tür
lü 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 olaylannın ön
lenmesi, belirlenmesi, bildirilmesi, yetkili makama havale edilmesi, soruşturulması, tedavisi ve iz
lenmesi için gerekli başkaca yöntemleri ve uygun olduğu takdirde adliyenin işe el koyması olduğu 
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kadar durumun gereklerine göre çocuğa ve onun bakımını üstlenen kişilere, gereken desteği sağ
lamak 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 ortam
da bırakılması kabul edilmeyen her çocuk, Devletten özel korama 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, bakıcı aile yanına verme, İslam Hukukunda 
kefalet (kafalah), evlat edinme ya da gerekiyorsa çocuk bakımı amacı güden uygun kuruluşlara yer
leştirmeyi de içerir. Çözümler düşünülürken, çocuğun yetiştirilmesinde sürekliliğin korunmasına ve 
çocuğun etnik, dinsel, kültürel ve dil kimliğine gereken saygı gösterilecektir. 

Madde 21 

Evlat edinme sistemini kabul eden ve/veya buna izin veren Taraf Devletler, çocuğun en yük
sek yararlarının temel düşünce olduğunu kabul edecek ve aşağıdaki ilkeleri gerçekleştireceklerdir: 

a) Bir çocuğun evlat 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 gözönüne alarak ve gereken durumlarda tüm ilgililerle yapılacak görüşme 
sonucu onların da evlat edinme konusundaki onaylarını alma zorunluluğuna uyarak, kararını verir. 

b) Çocuğun kendi ülkesinde elverişli biçimde bakılması mümkün olmadığı veya evlat edinecek 
veya yanına yerleştirilecek aile bulunmadığı taktirde/ülkelerarası evlat edinmenin çocuk bakımın
dan uygun bir çözüm olduğunu kabul ederler. 

c) Başka bir ülkede evlat edinilmesi düşünülen çocuğun, kendi ülkesinde mevcut evlat edinme 
durumuyla eşdeğer olan güvence ve ölçülerden yararlanmasını sağlarlar. 

d) Ülkelerarası evlat edinmede, yerleştirmenin ilgililer bakımından yasadışı para kazanma 
konusu olmaması için gereken bütün önlemleri alırlar. 

e) Bu maddedeki amaçları, uygun olduğu ölçüde, ikili ya da çok taraflı düzenleme veya anlaş
malarla 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, ister tek başına olsun isterse ana babası veya herhangi bir başka kimse ile 
birlikte bulunsun, mülteci statüsü kazanmaya çalışan ya da uluslararası veya iç hukuk kural ve usul
leri 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 haklan kullanması amacıyla korama ve insani yardımdan 
yararlanması için gerekli bütün önlemleri alırlar. 

2. Bu nedenle, Taraf Devletler, uygun gördükleri ölçüde, Birleşmiş Milletler Teşkilatı ve onun
la işbirliği yapan hükümetler arası ve hükümet dışı yetkili başka kuruluşlarla bu durumda olan bir 
çocuğu korumak, ona yardım etmek, herhangi bir mülteci çocuğun ailesi ile yeniden bir araya 
gelebilmesi için ana-babası veya ailesinin başka üyeleri hakkında bilgi toplamak amacıyla işbir
liğinde bulunurlar. Herhangi bir nedenle kendi aile çevresinden sürekli ya da geçici olarak ayn düş
müş bir çocuğa bu Sözleşmeye göre tanınan korama, aynı esaslar içinde, ana-babası ya da ailesinin 
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başkaca üyelerinden hiçbirisi bulunmayan çocuğa da tanınacaktır. 

Madde 23 

1. Taraf Devletler zihinsel ya da bedensel özürlü çocukların saygınlıklarını güvence altına alan, 
özgüvenlerini geliştiren ve toplumsal yaşama etkin biçimde katılmalarını kolaylaştıran şartlar altın
da eksiksiz bir yaşa ma sahip olmalannı kabul ederler. 

2. Taraf Devletler, özürlü çocukların özel bakımdan yararlanma hakkını tanırlar ve eldeki kay-
naklann yeterliliği ölçüsünde ve yapılan başvuru üzerine, yardımdan yararlanabilecek durumda 
olan çocuğa ve onun bakımından sorumlu olanlara, çocuğun durumu ve ana-babanın veya çocuğa 
bakanlann 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 (malı) durumları gözönüne alınarak, olanaklar ölçüsünde ücretsiz sağlanır. Bu yardım; özür
lü 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 bütün
leşmesi yanında, kültürel ve ruhsal yönü dahil bireysel gelişmesini gerçekleştirme amacını güder. 

4. Taraf Devletler, uluslararası işbirliği ruhu içinde, özürlü çocuklann 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 
şekilde ve Taraf Devletlerin bu alanlardaki güçlerini, anlayışlarını geliştirmek ve deneyimlerini zen
ginleştirmek amacıyla bilgi dağıtımını ve bu bilgiden yararlanmayı teşvik ederler. Bu bakımdan, 
gelişmekte olan ülkelerin gereksinimleri, özellikle gözönüne 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 bırakılmamasını 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 geliş
tirilmesine önem verilerek sağlanması; 

c) Temel sağlık hizmetleri çerçevesinde ve başka olanakların yanısıra, kolayca bulunabilen tek
niklerin kullanılması ve besleyici yiyecekler ve temiz içme suyu sağlanması yoluyla ve çevre kir
lenmesinin tehlike ve zararlarını gözönüne alarak, hastalık ve yetersiz beslenmeye karşı mücadele 
edilmesi; 

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 bilgileri kullanmalarına yardımcı olunması; 

f) Koruyucu sağlık bakımlarının, ana-babaya rehberliğini, aile planlanması eğitimi ve hizmet
lerinin geliştirilmesi; amaçlarıyla uygun önlemleri alırlar. 
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3. Taraf Devletler, çocuklann sağlığı için zararlı geleneksel uygulamaların kaldırılması 
amacıyla uygun ve etkili her türlü önlemi alırlar. 

4. Taraf Devletler, bu maddede tanınan hakkın tam olarak gerçekleştirilmesini tedricen sağ
lamak amacıyla uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi ve teşviki konusunda karşılıklı olarak söz 
verirler. Bu konuda gelişmekte olan ülkelerin gereksinimleri özellikle gözönünde tutulur. 

Madde 25 

Taraf Devletler, yetkili makamlarca korunma ve bakım altına alma, bedensel ya da ruhsal 
tedavi amaçlarıyla hakkında bir yerleştirme tedbiri uygulanan çocuğun, gördüğü tedaviyi ve yerleş
tirilmesine 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 tam olarak gerçekleşmesini sağlamak için ulusal hukuklarına uygun, gerekli ön
lemleri alırlar. 

2. Sosyal Güvenlik, çocuğun ve çocuğun bakımından sorumlu olanların kaynaklan ve koşul
ları gözönüne alınarak ve çocuk tarafından ya da onun adına yapılan sosyal güvenlikten yararlanma 
başvurusuna ilişkin başkaca durumlar da gözönünde 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 olduklan 
imkânlar ve mali güçleri çerçevesinde öncelikle çocuğun ana-babasına veya çocuğun bakımını üst
lenen diğer kişilere düşer. 

3. Taraf Devletler, ulusal durumlarına göre ve olanakları ölçüsünde, ana-babaya ve çocuğun 
bakımını üstlenen diğer kişilere, çocuğun bu hakkının uygulanmasında yardımcı olmak amacıyla 
gerekli önlemleri alır ve gereksinim olduğu takdirde özellikle beslenme, giyim ve barınma 
konularında maddi yardım ve destek programlan 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 başka bir ülkede yaşaması halinde, Taraf Devletler bu konuya ilişkin 
uluslararası anlaşmalara katılmayı veya bu tür anlaşmalar akdinin yanısıra başkaca uygun düzen
lemelerin 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 malı yardım yapılması ve öğretimi parasız kılmak gibi uygun önlemleri alırlar; 

c) Uygun bütün araçları kullanarak, yüksek öğretimi yetenekleri doğrultusunda herkese açık 
hale getirirler; 
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d) Eğitim ve meslek seçimine ilişkin bilgi ve rehberliği bütün çocuklar için elde edilir hale 
getirirler; 

e) Okullarda düzenli biçimde devamın sağlanması ve okulu terketme 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 gözönünde tutulur. 

Madde 29 

1. Taraf Devletler çocuk eğitiminin aşağıdaki amaçlara yönelik olmasını kabul ederler; 

a) Çocuğun kişiliğinin, yeteneklerinin, zihinsel ve bedensel yeteneklerinin mümkün olduğun
ca geliştirilmesi; 

b) İnsan haklarına ve temel özgürlüklere, Birleşmiş Milletler Andlaşmasında benimsenen il
kelere 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 dostluk ruhuyla, özgür bir toplumda, 
yaşantıyı, sorumlulukla üstlenecek şekilde hazırlanması; 

e) Doğal çevreye saygısının geliştirilmesi, 

2. Bu maddenin veya 28 inci maddenin hiçbir hükmü gerçek ve tüzel kişilerin öğretim kurum
ları kurmak ve yönetmek özgürlüğüne, bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen ilkelere saygı gös
terilmesi ve bu kurumlarda yapılan eğitimin Devlet tarafından konulmuş olan asgari kurallara uy
gun olması koşuluyla, aykın 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 kullan
ma hakkından yoksun bırakılamaz. 

Madde 31 

1. Taraf Devletler çocuğun dinlenme, boş zaman değerlendirme, oynama ve yaşına uygun eğ
lence (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. 

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 zarar
lı olabilecek nitelikte çalıştınlmasına karşı korunma hakkını kabul ederler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1140) 



— 269 — 

2. Taraf Devletler, bu maddenin uygulamaya konulmasını sağlamak için yasal, idari, toplumsal 
ve eğitsel her önlemi alırlar. Bu amaçlar ve öteki uluslararası belgelerin ilgili hükümleri gözönün
de tutularak, Taraf Devletler özellikle şu önlemleri alırlar: 

a) İşe kabul için bir ya da birden çok asgari yaş sının 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 yaptırım
lar öngörürler. 

Madde 33 

Taraf Devletler, çocukların uluslararası 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 suistimale karşı koruma güvencesi 
verirler. Bu amaçla Taraf Devletler özellikle: 

a) Çocuğun yasadışı bir cinsel faaliyete girişmek üzere kandınlması veya zorlanmasını; 

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

c) Çocukların pornografik nitelikli gösterilerde ve malzemede kullanılarak sömürülmesini, 

önlemek amacıyla ulusal düzeyde ve ikili ile çok taraflı ilişkilerde gerekli her türlü önlemi alır
lar. 

Madde 35 

Taraf Devletler, her ne nedenle ve hangi biçimde olursa olsun, çocuklann kaçınlmalan, satıl
maları veya fuhuşa konu olmalannı önlemek için ulusal düzeyde ve ikili ve çok yanlı ilişkilerde 
gereken her türlü önlemleri alırlar. 

Madde 36 

Taraf Devletler, esenliğine herhangi bir biçimde zarar verebilecek başka her türlü sömürüye 
karşı çocuğu korurlar. 

Madde 37 

Taraf Devletler aşağıdaki hususlan sağlarlar: 

a) Hiçbir çocuk, işkence veya diğer zalimce, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele ve cezaya 
tabi tutulmayacaktır. Onsekiz yaşından küçük olanlara, işledikleri suçlar nedeniyle idam cezası 
verilemiyeceği 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 gereği 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 gözönünde tutularak davranılacaktır. 
Özgürlüğünden yoksun olan her çocuk, kendi yüksek yararı aksini gerektirmedikçe, özellikle yetiş
kinlerden ayn tutulacak ve olağanüstü durumlar dışında ailesi ile yazışma ve görüşme yoluyla iliş
ki kurma hakkına sahip olacaktır. 
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d) Özgürlüğünden yoksun bırakılan her çocuk, kısa zamanda yasal ve uygun olan diğer yar
dımlardan yararlanma hakkına sahip olacağı gibi özgürlüğünden yoksun bırakılmasının yasaya ay
kırılığını bir mahkeme veya diğer yetkili, bağımsız ve tarafsız makam önünde iddia etme ve böy
lesi bir işlemle ilgili olarak ivedi karar verilmesini isteme hakkına da sahip olacaktır. 

Madde 38 

1. Taraf Devletler, silahlı çatışma halinde kendilerine uygulanabilir olan uluslararası hukukun, 
çocukları da kapsayan insani kurallarına uymak ve uyulmasını sağlamak yükümlülüğünü üstlenirler. 

2. Taraf Devletler, onbeş yaşından küçüklerin çatışmalara doğrudan katılmaması 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 alınmaları gereken durumlarda, 
önceliği yaşça büyük olanlara vermek için çaba gösterirler. 

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 amacıyla mümkün olan her türlü önlemi alırlar. 

Madde 39 

Taraf Devletler, her türlü ihmal, sömürü ya da suistimal, işkence ya da her türlü zalimce, insan
lık 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 bütün
leşebilmesini 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 ihlal ettiği iddia edilen ve bu nedenle itham edilen 
ya da ihlal ettiği kabul edilen her çocuğun; çocuğun yaşı ve yeniden topluma kazandırılmasının ve 
toplumda yapıcı rol üstlenmesinin arzu edilir olduğu hususları gözönünde bulundurularak, taşıdığı 
saygınlık ve değer duygusunu geliştirecek ve başkalarının da insan haklarına ve temel özgürlük
lerine 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 uluslararası hukukça yasaklanmamış bir eylem ya da ihmal 
nedeniyle hiçbir çocuk hakkında ceza yasasını ihlal ettiği iddiası ya da ithamı öne sürülemeyeceği 
gibi böyle bir ihlalde bulunduğu da kabul edilmeyecektir. 

b) Hakkında ceza kanununu ihlal 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 yararlan
mak; 

iii) Yetkili, bağımsız ve yansız bir makam ya da mahkeme önünde adli ya da başkaca uygun 
yardımdan yararlanarak ve özellikle çocuğun yaşı ve durumu gözönüne alınmak suretiyle ken-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1140) 



— 271 — 

dişinin yüksek yararına aykırı olduğu saptanmadığı sürece, ana-babası veya yasal vasisi de hazır 
bulundurularak yasaya uygun biçimde adil bir duruşma ile konunun gecikmeksizin karara bağlan
masının sağlanması; 

iv) Tanıklık etmek ya da suç ikrarında bulunmak için zorlanmamak; aleyhine olan tanıkları sor
guya çekmek veya sorguya çekmiş olmak ve lehine olan tanıkların hazır bulunmasının ve sorgulan
masının eşit koşullarda sağlanması; 

v) Ceza yasasını ihlal 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 veya konuşamaması halinde çocuğun parasız çevirmen yar
dımından yararlanması; 

vii) Kovuşturmanın her aşamasında özel hayatının gizliliğine tam saygı gösterilmesine hakkı 
olmak; 

3. Taraf Devletler, hakkında ceza yasasını ihlal ettiği iddiası ileri sürülen, bununla itham edilen 
ya da ihlal ettiği kabul olunan çocuk bakımından, yalnızca ona uygulanabilir yasaların, usullerin, 
onunla ilgili makam ve kuruluşların oluşturulmasını teşvik edecek ve özellikle şu konularda çaba 
göstereceklerdir: 

a) Ceza Yasasını ihlal konusunda asgari bir yaş sınırı belirleyerek, bu yaş sınırının altındaki 
çocuğun ceza ehliyetinin olmadığının kabulü; 

b) Uygun bulunduğu ve istenilir olduğu takdirde, insan hakları ve yasal güvencelere tam say
gı gösterilmesi koşulu ile bu tür çocuklar için adli kovuşturma olmaksızın önlemlerin alınması. 

4. Koruma tedbiri, yönlendirme ve gözetim kararları, danışmanlık, şartlı salıverme, bakım için 
yerleştirme, eğitim ve meslek öğretme programları ve diğer kurumsal bakım seçenekleri gibi çeşit
li düzenlemelerin uygulanmasında, çocuklara durumları ve suçları ile orantılı ve kendi esenliklerine 
olacak biçimde muamele edilmesi sağlanacaktır. 

Madde 41 

Bu Sözleşmede yer alan hiçbir husus, çocuk haklarının gerçekleştirilmesine daha çok yardım
cı olan ve; 

a) Bir Taraf Devletin yasasında; veya 

b) Bu Devlet bakımından yürürlükte olan uluslararası hukukta yer alan hükümleri et
kilemeyecektir. 

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 
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olarak görev yapmak üzere, adil bir coğrafi dağdımı sağlama gereği ve başlıca hukuk sistemleri 
gözönünde tutularak seçilirler. 

3. Komite üyeleri, Taraf devletlerce gösterilen kişiler listesinden gizli oyla seçilirler. Her Taraf 
Devlet, vatandaşları arasından bir uzmanı aday gösterebilir. 

4. Komite için ilk seçim, bu Sözleşmenin yürürlüğe girişini izleyen altı ay içinde yapılır. Son
raki seçimler iki yılda bir yapılır. Her seçim tarihinden en az dört ay önce, Birleşmiş Milletler Teş
kilatı 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 toplan
tılarda, hazır bulunan ve oy kullanan Devletlerin salt çoğunluğuyla en fazla oy alan kişiler 
Komiteye seçilir. 

6. Komite üyeleri dört yıl için seçilir. Aday gösterildikleri 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 Devlet, 
Komitenin onaylaması koşuluyla, böylece boşalan yerdeki görev süresi doluncaya kadar, kendi 
vatandaşları arasından başka bir uzmanı atayabilir. 

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 araçlan ve personeli bu Sözleş
me ile kendisine verilen görevleri etkili biçimde görebilmesi amacıyla, Komite emrine verir. 

12. Bu Sözleşme uyarınca oluşturulan Komitenin üyeleri, Genel Kumlun 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 haklan yürürlüğe koymak için, aldıkları önlemleri 
ve bu haklardan yararlanma konusunda gerçekleştirilen ilerlemeye ilişkin raporlan: 

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 uyannca hazırlanan raporlarda, bu Sözleşmeye göre üstlenilen sorumluluklann, 
şayet varsa, yerine getirilmesini etkileyen nedenler ve güçlükler belirtilecektir. Raporlarda aynca, 
ilgili ülkede Sözleşmenin uygulanması hakkında Komiteyi etraflıca aydınlatacak biçimde yeterli 
bilgi de bulunacaktır. 
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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 hak
kında bir rapor sunar. 

6. Taraf Devletler kendi raporlarının ülkelerinde geniş biçimde yayımını sağlarlar. 

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 Söz
leşmenin kendi yetki alanlarına ilişkin olan hükümlerinin uygulanmasının incelenmesi sırasında, 
temsil edilmek hakkına sahiptirler. Komite; uzmanlaşmış kurumları, UNICEF'i ve uygun bulduğu 
öteki yetkili kuruluşlan, kendi yetki alanlannı ilgilendiren konularda uzman olarak görüş vermeye 
davet edebilir. Komite, uzmanlaşmış kurumları, UNICEF'i ve Birleşmiş Milletler Teşkilatının öteki 
organlarını kendi faaliyet alanlarına ilişkin kesimlerde Sözleşmenin uygulanması hakkında rapor 
sunmaya davet edebilir; 

b) Komite, uygun bulduğu takdirde, Taraf Devletlerce sunulmuş, bir istem içeren ya da teknik 
danışma veya yardım ihtiyacını belirten her raporu, gerekiyorsa Komitenin bu istek veya ihtiyaca 
ilişkin tavsiye ve gözlemlerini de ekleyerek, uzmanlaşmış kurumlara, UNICEF'e ve öteki yetkili 
kuruluşlara gönderir; 

c) Komite, Genel Kurula Genel Sekreterden Komite adına çocuk haklanna 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 yorumları ile birlikte Genel Kurulun dik
katine 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 Millet
ler 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. 

2. Yirminci onay ya da katılma belgesinin tevdiinden sonra bu Sözleşmeyi onaylayacak ya da 
ona katılacak Devletlerin her biri için, bu Sözleşme, sözkonusu Devletin onay ya da katılma bel
gesini tevdi tarihinden sonraki otuzuncu gün yürürlüğe girecektir. 
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Madde 50 

1. Bu Sözleşmeye Taraf herhangi bir Devlet bir değişiklik önerisinde bulunabilir ve buna iliş
kin 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 Dev
letlerin çoğunluğu tarafından kabul edilen her değişiklik, onay için Birleşmiş Miletler Genel 
Kuruluna sunulur. 

2. Bu maddenin 1 inci fıkrasında yer alan hükümlere uygun olarak kabul edilen bir değişiklik, 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca onaylandığı 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 bağ
layıcılık 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 ya da katılma anında yapılabilecek çekin
celerin 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 bil
dirimde 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 Milletler Teşkilatı Genel Sekreterine vereceği 
yazılı bildirim yoluyla feshedebilir. Fesih, bildirimin Genel Sekreter tarafından alınması tarihinden 
bir yıl sonra geçerli olur. 

Madde 53 

Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Sekreteri, bu Sözleşmenin tevdi makamı olarak belirlen
miştir. 

Madde 54 

İngilizce, Arapça, Çince, İspanyolca, 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 imzaları bulunan Temsilciler, yukarıdaki 

kuralların ışığında, bu Sözleşmeyi imzalamışlardır. 
"İhtirazi 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 hüküm
lerine ve ruhuna uygun olarak yorumlama hakkını saklı tutmaktadır." 
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Başlıca hükümlerin gayri resmî özetleri 

ÖNSÖZ 

Önsöz bölümü, Birleşmiş Milletler'in temel İlkeleri ve insan haklan anlaşmalarının ve bildir
gelerinin bazı özel hükümlerine atıfta bulunmaktadır. Bu bölüm, savunmasız konumları nedeniyle 
çocukların özel bir duyarlılığa ve korunmaya muhtaç olduklarını teyid etmekte, çocuğa ilk elde 
bakım ve koruma sağlayacak olan ailenin bu konudaki sorumluluğunu vurgulamaktadır. Çocuğun 
gerek dünyaya gelmeden önce gerekse sonrasında yasal açıdan ve diğer açılardan korunması gerek
tiği, çocuğun içinde yaşadığı toplumun kültürel değerlerine saygının önemi ve çocuk haklanmn 
güvenceye alınmasında uluslararası işbirliğinin belirleyici rolü, gene aynı bölümde değinilen husus
lar arasındadır. 

Çocuğun tanımı Ulusal yasalarca daha genç bir yaşta reşit sayılma hariç, 18 yaşın altındaki her 
insan çocuk sayılır. 

Ayırım gözetmeme 

Hakların hepsi, istisnasız bütün çocuklar için geçerlidir. Çocuğun hangi biçimde olursa olsun 
ayırımcılıktan korunması ve haklarının savunulması için yapıcı girişimlerde bulunulması, Devletin 
yükümlülüğüdür. 

Çocuğun yüksek yararı 

Çocukla ilgili bütün girişimlerde, çocuğun yüksek yararı tam olarak gözetilecektir. Ana-
babalar ya da sorumluluk taşıyan diğer kişiler bu sorumluluğu yerine getiremedikleri taktirde, Dev
let, çocuğa yeterli dikkati ve desteği gösterecektir. 

Hakların uygulanması 

Devlet, Sözleşme'de yer alan hakların uygulanması için bütün imkânları kullanmalıdır. 

Ana-babanın yönlendiriciliği ve çocuğun yeteneklerinin gelişimi 

Devlet, ana-babaların ve geniş ailenin, çocuğun yeteneklerinin gelişmesi açısından uygun 
biçimde yönlendiricilik yapma hak ve sorumluluklarına saygı göstermelidir. 

Yaşam ve gelişme 

Her çocuk temel yaşam hakkına sahiptir. Devlet, çocuğun yaşamını ve gelişmesini güvence al
tına almakla yükümlüdür. 

İsim ve vatandaşlık 

Çocuk, doğuştan itibaren bir isim alma hakkına sahiptir. Ayrıca, çocuk, vatandaşlık edinme, 
ana-babasını mümkün olduğu ölçüde tanıyıp bilme ve onlar tarafından bakılma hakkına sahiptir. 

Kimliğin korunması 

Devlet, çocuğun kimliğini korumakla, eğer gerekiyorsa bu kimliğin temel öğelerini yeniden 
oluşturmakla yükümlüdür. 

Ana-babadan ayırma 

Çocuğun yüksek yararına aykırılığı belirlenmediği sürece, çocuk, kendi ana-babasıyla birlikte 
yaşama hakkına sahiptir. Ayrıca çocuk anasından ve babasından veya bunların herhangi birinden 
ayrılmışsa, ayrıldığı kişilerle temas, çocuğun hakkıdır. 

Ailenin yeniden birleşmesi 

Çocuk ile ana-babası, yeniden birleşme ya da çocuk/ana-baba ilişkisinin tesisi amacıyla her
hangi bir ülkeyi terkedip kendi ülkelerine dönme hakkına sahiptirler. 
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Yasa dışı yollarla ülke dışına çıkarma ve geri döndürmeme 

Devlet, çocuklann ana-babadan herhangi biri tarafından ya da üçüncü bir taraf eliyle ülke 
dışına kaçınlıp burada alıkonulmasını önlemek ve vuku bulan bu tür olayların çözümü için yol bul
makla yükümlüdür. 

Çocuğun görüşü 

Çocuk, görüşlerini serbestçe ifade etme, kendisini ilgilendiren herhangi bir konu ya da işlem 
sırasında görüşlerinin dikkate alınmasını isteme hakkına sahiptir. 

İfade özgürlüğü 

Çocuk, ülke sınırlarına bağlı olmaksızın görüşlerini ifade etme, bilgi edinme, sahip olduğu 
görüşleri ve edindiği bilgileri başkalanna aktarma hakkına sahiptir. 

Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü 

Devlet, ana-babanın uygun biçimde yönlendiriciliğine tabi olarak, çocuğun düşünce, vicdan ve 
din özgürlüğüne saygı gösterecektir. 

Dernek kurma özgürlüğü 

Çocuklar, başkalarıyla biraraya gelme, demek kurma ve kurulu derneklere katılma hakkına 
sahiptirler. 

Özel yaşantının korunması 

Çocukların, özel, aile ve ev içi yaşantıları ile kurdukları iletişime yönelik dış müdahalelerden, 
iftira ve haksız suçlamalardan korunma haklan vardır. 

Gerekli bilgilere ulaşma 

Devlet, değişik kaynaklardan bilgilerin ve yayınlanan çocuklara ulaşmasını sağlayacak, kitle 
iletişim araçlarının çocuklar açısından sosyal ve kültürel yarar sağlayacak bilgiler yaymasını teşvik 
edecek, buna karşılık çocuklan zararlı yayınlardan koruyacaktır. 

Ana-babanın sorumlulukları 

Ana-baba, çocuğun yetiştirilmesinde ortak ve birinci elden sorumluluk taşımaktadır. Devlet, 
çocuk yetiştirme alanında gerekli desteği ana-babaya sağlayacaktır. 

Suiistimal ve ihmalden korunma 

Devlet, çocuğu, ana-babanın ya da çocuğun bakımından sorumlu başka kişilerin her türlü kötü 
muamelesinden koruyacak, çocuk suistimalini önleyecek ve bu tür davranışlara maruz kalan çocuk
lann tedavisini amaçlayan sosyal programlar hazırlayacaktır. 

Ailesiz çocuğun korunması 

Devlet, aile ortamından yoksun çocuğu özel olarak korumak, bu tür durumlarda uygun alter
natif aile bulmak ya da kurumlar aracılığıyla çocuğun bakımını sağlamakla yükümlüdür. Bu yüküm
lülüğün yerine getirilmesi doğrultusundaki çabalarda, çocuğun kültürel kimliğine gerekli dikkat 
gösterilecektir. 

Evlat edinme 

Çocuk evlat edinmenin tanındığı ve/veya serbest bırakıldığı ülkelerde, bu uygulama, yalnızca 
çocuğun yüksek yararına olacak şekilde, konunun uzmanı yetkililerin izniyle ve çocuk için gerekli 
güvenceler sağlandıktan sonra gerçekleştirilebilecektir. 
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Mülteci çocuklar 

Mülteci durumunda olan ya da mülteci statüsüne alınmak isteyen çocuklara özel koruma sağ
lanacaktır. Devlet, çocuklara bu anlamda koruma ve yardım sağlayan yetkili kuruluşlarla işbirliği 
yapmakla yükümlüdür. 

Özürlü çocuklar 

Özürlü çocuk, saygınlık içinde eksiksiz ve onurlu bir yaşantı sürdürmek için özel bakım, eğitim 
ve kurs görme; mümkün olan en üst düzeyde özgüvene ve sosyal bütünleşmeye kavuşma hakkına 
sahiptir. 

Sağlık ve sağlık hizmetleri 

Çocuk, mümkün olan en üst düzeyde sağlık ve tıbbi bakım standardına ulaşma hakkına sahip
tir. Devletler, temel ve koruyucu sağlık bakımı, halk sağlığı eğitimi ve bebek ölümlerinin azaltıl
ması konularına önem verecek, bu amaca yönelik uluslararası işbirliğini teşvik edecek ve etkin sağ
lık hizmetlerinden yoksun tek bir çocuk kalmaması için çaba göstereceklerdir. 

Yerleştirme uygulamasının düzenli denetimi 

Devlet tarafından, gerekli ilgi, koruma ve bakımın gösterilmesi için belirli bir yere yerleştirilen 
çocuk, bu tedbirin sonuçlarının düzenli olarak denetlenmesini isteme hakkına sahiptir. 

Sosyal güvenlik 

Çocuk, sosyal sigorta dahil, sosyal güvenlik imkânlarından yararlanma hakkına sahiptir. 

Yaşam standardı 

Her çocuk, fiziksel, zihinsel, ruhsal, ahlâki ve sosyal gelişmesi açısından yeterli yaşam stan
dardına ulaşma hakkına sahiptir. Çocuğun yeterli bir yaşam standardına sahip olmasını sağlamak, 
en başta ana-babanm sorumluluğudur. Devletin görevi bu sorumluluğun yerine getirilmesine imkân 
tanıyacak koşulları yaratmaktır. Devletin sorumluluk alanı, ana-babalara ve çocuklarına maddi yar
dım yapılmasını da kapsayabilir. 

Eğitim 

Çocuk, eğitim hakkına sahiptir. Devletin görevi, ilköğretimin zorunlu ve parasız olmasını sağ
lamak, her çocuğun yararlanabileceği değişik ortaöğretim kanallarını teşvik etmek ve yeteneklerine 
göre herkesi yüksek öğrenim imkânlarına kavuşturmaktır. Okul disiplini, çocuğun haklarına ve say
gınlığına uyumlu olmalıdır. Devlet, bu hakkın uygulanabilmesi için başka ülkelerle işbirliği içinde 
olacaktır. 

Eğitim hedefleri 

Eğitim, çocuğun kişiliğinin, becerilerinin, zihinsel ve fiziksel yeteneklerinin mümkün olduğun
ca geliştirilmesini hedefleyecektir. Eğitim, çocuğu, özgür bir toplumda faal bir yetişkin yaşam için 
hazırlayacak; ana-babasına, kültürel kimliğine, kendi dili ve değerleriyle başkalarının kültürel kim
liklerine ve değerlerine saygıyı geliştirecektir. 

Azınlıklara ve yerli halklara mensup çocuklar 

Azınlık topluluklarla yerli halklara mensup çocuklar kendi kültürlerinden yararlanma, kendi 
dinlerinin gereklerini yerine getirme ve kendi dillerini kullanma hakkına sahiptirler. 

Dinlenme, boş zaman değerlendirme ve kültürel etkinlikler 

Çocuk, dinlenme, boş zaman değerlendirme, oyun oynama, kültürel ve sanatsal etkinliklere 
katılma hakkına sahiptir. 
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Çocuk işçiler 

Çocuk, sağlığı, eğitimi ve gelişmesi açısından tehlike teşkil eden işlere karşı korunma hakkına 
sahiptir. Devlet, işe kabul için asgari bir yaş sının tesbit etmek ve çalışma koşullarını düzenlemek 
zorundadır. 

Uyuşturucu kullanımı 

Çocukların uyuşturucu ve psikotrop madde kullanımından; bu tür maddelerin üretimine ve 
kaçakçılığına alet olmaktan korunma hakları vardır. 

Cinsel sömürü 

Devlet, fuhuş ve pornografi dahil, çocuğu cinsel sömürü ve suistimalden koruyacaktır. 

Çocukların satılmaları, kaçırılmaları ve fuhuşa zorlanmaları 

Çocuklann, satışa, kaçırmaya ve fuhuşa konu olmalarını önlemek üzere her tür çabayı göster
mek Devletin görevidir. 

Sömürünün diğer biçimleri 

Çocuk, esenliğiyle ilgili olup 32, 33, 34 ve 35. maddelerde yer alan hususlara zarar verecek her 
tür kullanımdan korunma hakkına sahiptir. 

İşkence ve özgürlükten yoksun bırakma 

Hiçbir çocuk, işkenceye, zalimce davranışlara ya da cezaya, yasa dışı tutuklamaya tabi tutul
mayacak ve keyfi biçimde özgürlüğünden yoksun bırakılmayacaktır. 18 yaşından küçük olanlara, 
idam ya da salıverilme koşulu bulunmayan ömür boyu hapis cezası verilmeyecektir. Özgürlüğün
den yoksun bırakılan herhangi bir çocuk, kendi yüksek yararı aksini gerektirmedikçe yetişkinlerden 
ayrı tutulacaktır. Gözetim altında tutulan çocuğa hukuki ve diğer gerekli yardımlar sağlanacak, 
çocuk ailesiyle temas edebilecektir. 

Silâhlı çatışma 

Taraf Devletler, 15 yaşından küçük çocukların çatışmalara katılmamalarını sağlamak için 
mümkün olan her tür önlemi alacaklardır. 15 yaşından küçük hiç bir çocuk askere alınmayacaktır. 
Devletler, ayrıca, silahlı çatışmaların etkilediği çocuklara, ilgili uluslararası yasada belirtilen şekil
lerde koruma ve bakım sağlayacaklardır. 

Yeniden sağlığa kavuşturucu bakım 

Devlet, silâhlı çatışma, işkence, ihmal, kötü muamele ve sömürü mağduru çocukların sağlık
larına kavuşturulmaları ve toplumla bütünleşmelerini sağlama amacıyla uygun önlemleri almakla 
yükümlüdür. 

Çocukların yargılanmaları 

Yasalara aykırı iş yapan çocuk, saygınlık ve değer anlayışını geliştiren, yaş durumunu gözeten 
ve toplumla yeniden bütünleşmesini hedefleyen tarzda muamele görme hakkına sahiptir. Çocuğa, 
temel güvencelerin yanısıra, savunması için hukuki ve diğer her tür yardım sağlanacaktır. Mümkün 
olan her durumda, adli kovuşturmadan ve kurumlara yerleştirme yolundan kaçınılmalıdır. 

Üstün standartlara uyma 

Çocuğun haklarıyla ilgili olarak geçerli ulusal ve uluslararası yasalarda yer alan standartların, 
işbu Sözleşme'de yer alanlardan daha üstün olmaları halinde, her durumda, daha üstün standartlar 
geçerli olacaktır. 
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Uygulama ve yürürlüğe giriş 

42'den 45'e kadar olan maddelerde yer alan hükümler, başlıca şu hususları öngörmektedir: 

(i) Devletin, işbu Sözleşme'de yer alan hakların gerek yetişkinler gerekse çocuklar tarafından 
yaygın biçimde bilinmesini sağlama yükümlülüğü vardır. 

(ii) Sözleşmeye Taraf Devletlerin, onaydan iki yıl sonra ve ardından her beş yılda bir sunacak
ları raporları incelemekle görevli, 10 uzmandan oluşan bir Çocuk Hakları Komitesi'nin kurulması. 
Onaycı ülke sayısı 20'ye ulaştığında Sözleşme yürürlüğe girecek, dolayısıyla Komite de kurulmuş 
olacaktır. 

(iii) Taraf Devletler, hazırladıkları raporları kamuoyuna yaygın biçimde duyuracaklardır. 

(iv) Komite, çocuk haklarına ilişkin belirli konularda özel araştırmalar yapılmasını isteyebilir; 
değerlendirmelerini Taraf Devletlerden her birine ve BM Genel Kurulu'na iletebilir. 

(v) BM' in, ILO, WHO, UNESCO ve UNICEF gibi uzmanlaşmış kuruluşları, Sözleşmenin "et
kin biçimde uygulanmasını ve uluslararası işbirliğini sağlama" amacıyla Komite toplantılarına 
katılabilirler. Bu kuruluşlar, BM' e ve BM' in örneğin Mülteciler Yüksek Komiserliği gibi danış
man statüsü taşıyan HDK' 1ar dahil, alanında "yetkili" bilinen başka herhangi bir kuruluşla birlikte 
Komiteye bilgi aktarabilirler; 

gene aynı kuruluşlardan, Sözleşmenin en iyi biçimde uygulanması konusunda tavsiye görüşler 
alınabilir. 
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KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ 
SÖZLEŞMESİ (Ek: 3) 

Bu sözleşmeye taraf olan Devletler, 

Birleşmiş Milletler Yasasının temel insan haklarına, insan itibar ve kıymetine ve erkeklerle 
kadınların eşit haklara sahip olmaları gerektiğine inancı tekrar teyid ettiğini kaydederek, 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin, insanlara karşı aynmcılığın kabul edilemezliği pren
sibini teyid ettiğini ve tüm insanların özgür doğduğunu ve eşit itibar ve haklara sahip olduklarını ve 
bu Beyannamede böylece öne sürülen tüm haklar ve hürriyetlerin cinsiyete dayalı olanlar dahil hiç
bir ayırıma tabi kılınmaksızın herkes tarafından kullanılabileceğini beyan ettiğini kaydederek, 

İnsan Hakları Sözleşmelerine Taraf Devletlerin, kadınlar ile erkeklerin tüm ekonomik, sosyal, 
kültürel, medeni ve siyasi haklardan eşit olarak yararlanmalarını temin mükellefiyeti bulunduğunu 
kaydederek, 

Birleşmiş Milletler ve ona bağlı ihtisas kuruluşları nezaretinde kabul edilmiş ve erkeklerle 
kadınların eşitliğini sağlamaya çalışan uluslararası sözleşmeleri göz önünde tutarak; 

Ayrıca Birleşmiş Milletler ve ona bağlı ihtisas teşekküllerinin kabul ettiği erkek ve kadınların 
haklarının eşitliğini sağlamayı amaçlayan kararları, beyanları ve tavsiyeleri de dikkate alarak; 

Ancak, bu çeşitli belgelere rağmen kadınlara karşı aynmcılığın hala devam etmekte oluşundan 
endişe duyarak, 

Kadınlara karşı ayrımcılığın, hak eşitliği ve insan şeref ve haysiyetine saygı ilkelerini ihlal et
tiğini, kadınların erkeklerle eşit olarak ülkelerin siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel hayatlarına 
katılmalarını engellediğini, toplumun ve ailenin refahının artmasına engel teşkil ettiğini ve kadın
ların ülkeleri ve insanlık hizmetinde kullanabilecekleri olanaklarını geliştirmelerini zorlaştıracağını 
kaydederek, 

Yoksulluk hallerinde kadınların yiyecek, sağlık, eğitim, öğretim ve iş bulma ve sair ihtiyaç
larının karşılanması bakımından en az imkâna sahip olduklarından endişe duyarak; 

*) 1 Mart 1980 tarihinde imzaya açılan ve 3 Eylül 1981 tarihinde yürürlüğe giren Kadınlara 
Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesine katılmamız 11.6.1985 tarih ve 3232 Sayılı 
Kanunla uygun bulunmuş, Bakanlar Kurulunca 24.7.1985 tarihinde 85/9722 sayılı kararla onaylan
mış ve 14 Ekim 1985 tarih ve 18898 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. 

Hakkaniyet ve adalete dayalı yeni uluslararası ekonomik düzenin kurulmasının, 
kadınlarla erkekler arasındaki eşitliği sağlamak için önemli bir aşama teşkil edeceğine 

inanarak; 

Apartheid'in, ırkçılığın her şeklinin, ırk ayırımının, sömürgeciliğin, yeni sömürgeciliğin, sal
dırganlığın, yabancı devlet işgal ve hakimiyetinin ve ülkelerin iç işlerine müdahale etmenin ortadan 
kaldınlmasının, erkekler ile kadınların eşit haklardan yararlanmaları için gerekli olduğunu önemle 
belirterek; 

Uluslararası barış ve güvenliğin güçlendirilmesinin, uluslararası gerilimin azaltılmasının, sos
yal ve ekonomik sistemlerine bakılmaksızın bütün ülkeler arasında karşılıklı işbirliğinin, genel ve 
tam silahsızlanmanın ve özellikle sıkı ve etkili bir uluslararası denetim altında nükleer silahsızlan
manın, ülkeler arasındaki ilişkilerde, adalet, eşitlik ve karşılıklı menfaat ilkelerinin teyidinin ve 
yabancı ve sömürge yönetimi veya yabancı işgali altında bulunan yerlerdeki halkların kendi kader
lerini tayin ve bağımsızlık elde etme hakları kadar ulusal hükümranlık ve toprak bütünlüklerine say-
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gının gerçekleşmesinin, sosyal gelişme ve kalkınmaya ve bunun bir sonucu olarak da, erkeklerle 
kadınlar arasında tam bir eşitliğin elde edilmesini katkıda bulunacağını teyid ederek, 

Bir ülkenin tam ve eksiksiz kalkınmasının, dünyada refahın ve barışın elde edilmesinin, kadın
ların erkeklerle eşit şartlarda her alanda azami katkılarının gerektirdiğine inanarak, 

Kadınların ailenin refahına ve toplumun kalkınmasına yaptıkları büyük katkının henüz tam 
olarak algılanmadığını, analığın sosyal önemi ve ana ve babanın aile içinde ve çocukların büyütül-
mesindeki rollerini göz önünde bulundurarak ve kadınların nesillerin üremesindeki önemli rolünün 
aile içinde ayınma neden olmaması gerektiğini, nitekim çocuklann yetiştirilmelerinin kadın ve er
kek ile toplumun tamamının sorumluluk paylaşmalarını gerektirdiğini vakıf olarak, 

Erkeklerle kadınlar arasında tam bir eşitliğin gerçekleşmesi için kadınlar ile erkeklerin toplum
daki geleneksel rollerinde bir değişiklik ihtiyacı bulunduğunu vakıf olarak, 

Kadınlara Karşı Ayırımcılığın Ortadan Kaldırılması Beyannamesinde yer alan ilkeleri uy
gulamaya ve bu maksatla bu nevi ayırımcılığın her şekli ve tezahürünün ortadan kaldırılması için 
gerekli tedbirleri almaya kararlı olarak, 

Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır: 

BÖLÜM I 

Madde 1-

İşbu Sözleşmeye göre, "kadınlara karşı ayırım" deyimi kadınlann, medeni durumlanna bakıl
maksızın ve kadın ile erkek eşitliğine dayalı olarak politik, ekonomik, sosyal, kültürel, medeni ve 
diğer sahalardaki insan hakları ve temel özgürlüklerinin tanınmasını, kullanılmasını ve bunlardan 
yararlanılmasını engelleyen veya ortadan kaldıran veya bunu amaçlayan ve cinsiyete bağlı olarak 
yapılan herhangi bir ayırım, mahrumiyet veya kısıtlama anlamına gelecektir. 

Madde 2-

Taraf Devletler, kadınlara karşı her türlü ayrımı kınar, tüm uygun yollardan yararlanarak ve 
gecikmeksizin kadınlara karşı ayınmı ortadan kaldıncı bir politika izlemeyi kabul eder ve bu amaç
la aşağıdaki hususları taahhüt ederler: 

a) Kadın ile erkek eşitliği ilkesini kendi ulusal anayasalarına ve diğer ilgili yasalara, henüz gir-
memişse dahil etmeyi ve yasalar ile ve diğer uygun yollarla bu ilkenin uygulanmasını sağlamayı, 

b) Kadınlara karşı her türlü ayırımı yasaklayan ve gerekli yerlerde müeyyideler de ihtiva eden 
yasal ve diğer uygun önlemleri kabul etmeyi, 

c) Kadın haklannın erkeklerle eşit olarak yasal himayesini tesis etmeyi ve yetkili ulusal mah
kemeler ve diğer kamu kuruluşları aracılığıyla kadınların her türlü ayınma karşı etkin himayesini 
sağlamayı, 

d) Kadınlara karşı herhangi bir ayırımcı hareket yapılmasından veya uygulanmasından kaçın
mayı ve kamu yetkilileri ile kuruluşlarının bu yükümlülüğe uyumlu olarak hareket etmelerini sağ
lamayı, 

e) Herhangi bir kişi, kuruluş veya teşebbüsün kadınlara karşı ayırım yapmasını önlemek için 
bütün uygun önlemleri almayı, 

f) Kadınlara karşı ayırımcılık teşkil eden mevcut yasa, yönetmelik, adet ve uygulamaları, tadil 
veya feshetmek için yasal düzenlemeler de dahil gerekli bütün uygun önlemleri almayı, 

g) Kadınlara karşı ayırımcılık teşkil eden bütün ulusal cezai hükümleri ilga etmeyi. 
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Madde 3-

Taraf Devletler özellikle politik, sosyal, ekonomik ve kültürel sahalarda olmak üzere bütün 
alanlarda, erkeklerle eşit olarak insan haklan ve temel özgürlüklerinden yararlanmalarını ve bu hak
ları kullanmalarını garanti etmek amacıyla, kadının tam gelişmesini ve ilerlemesini sağlamak için 
yasal düzenleme dahil bütün uygun önlemleri alacaklardır. 

Madde 4-

1. Kadın ve erkek eşitliğini fiilen sağlamak için taraf devletlerce alınacak geçici ve özel önlem
ler, iş bu sözleşmede belirtilen cinsten bir ayırım olarak mütalâa edilmeyecek ve hiçbir şekilde eşit
sizlik veya farklı standartların muhafazası sonucunu doğurmayacaktır. Fırsat ve uygulama eşitliği 
hedeflerine ulaşıldığı zaman bu tedbirlere son verilecektir. 

2. Anneliğin himayesi maksadıyla işbu Sözleşmede belirtilenler dahil, Taraf Devletlerce 
alınacak özel önlemler, ayınmcı olarak nitelendirilmeyecektir. 

Madde 5-

Taraf Devletler aşağıdaki bütün uygun önlemleri alacaklardır: 

a- Her iki cinsten birinin aşağılığı veya üstünlüğü fikrine veya kadın ile erkeğin kalıplaşmış 
rollerine dayalı önyargıların, geleneksel ve diğer bütün uygulamaların ortadan kaldırılmasını sağ
lamak amacıyla kadın ve erkeklerin sosyal ve kültürel davranış kalıplarını değiştirmek, 

b- Anneliğin sosyal bir görev olarak anlaşılmasını ve çocuklann yetiştirilmesi ve gelişiminde 
kadın ve erkeğin ortak sorumluluğunun tanınmasını öngören ve her halükarda çocukların menfaat
lerini her şeyden önce gözeten anlayışa dayanan bir aile eğitimini sağlamak, 

Madde 6-

Taraf Devletler, kadın ticareti ve fahişeliğin istismarının her şekliyle önlenmesi için yasama 
dahil gerekli bütün önlemleri alacaklardır. 

BÖLÜM II 

Madde 7-

Taraf Devletler, ülkenin politika ve kamu hayatında, kadınlara karşı ayırımı önlemek için tüm 
tedbirleri alacaklar ve özellikle kadınlara erkeklerle eşit şartlarla aşağıdaki hakları sağlayacaklardır: 

a- Bütün seçimlerde ve halka oylamalarında oy kullanmak ve halka tarafından seçilen organ
lara seçilebilmek, 

b- Hükümet politikasının hazırlanmasına ve uygulanmasına katılmak, kamu görevinde 
bulunabilmek ve hükümetin her kademesinde kamu görevleri ifa etmek, 

c- Ülkenin kamu ve politik hayatı ile ilgili hükümet dışı kuruluşlara ve demeklere iştirak et
mek. 

Madde 8-

Taraf Devletler, kadınlara, erkeklerle eşit şartlarda ve hiçbir ayırım gözetmeksizin, hükümet
lerini uluslararası düzeyde temsil etmek ve uluslararası kuruluşların faaliyetlerine katılmak fırsatını 
sağlamak için gerekli bütün tedbirleri alacaklardır. 

Madde 9-

1. Taraf Devletler, tabiiyetin kazanılmasında, değiştirilmesinde veya muhafazasında kadınlara 
erkekler ile eşit haklar tanıyacaklar ve özellikle bir yabancıyla evlenmenin veya evlilik sırasında 
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kocanın tabiiyetini değiştirmesinin, kadının da otomatik olarak tabiiyet değiştirmesine, tabiiyetsiz 
kalmasına veya kocanın tabiiyetini zorla almasına yol açmasını temin edeceklerdir. 

2. Taraf Devletler, çocuklann tabiiyeti konusunda kadınlara erkeklerle eşit haklar sağlayacak
lardır. 

BÖLÜM III 

Madde 10-

Taraf Devletler, özellikle aşağıdaki konularda kadın erkek eşitliği esasına dayanarak eğitimde 
erkeklerle eşit hakka sahip olmalarını sağlamak için kadınlara karşı ayırımı önleyen bütün uygun 
tedbirleri alacaklardır: 

a- Meslek ve sanat yönlendirilmesinde kırsal ve kentsel alanlarda bütün dallardaki eğitim 
kurumlarına girişte ve diploma almada okul öncesi, genel, teknik, mesleki ve yüksek teknik eğitim
de ve her çeşit mesleki eğitimde eşit şartların sağlanması, 

b- Kadınların erkeklerle aynı ders programlarından yararlanmaları, aynı sınavlara katılmaları, 
aynı seviyedeki niteliklere sahip eğitim görevlilerine, okul bina ve malzemesine sahip olmaları, 

c- Kadın ve erkeğin rolleriyle ile ilgili kalıplaşmış kavramların eğitimin her şeklinde ve 
kademesinden kaldırılması ve bu amaca ulaşılması için eğitim birliğinin ve diğer eğitim şekillerinin 
teşvik edilmesi, özellikle ders kitaplarının ve okul programlarının yeniden gözden geçirilmesi ve 
eğitim ve metotlannın bu amaca göre düzenlenmesi, 

d- Burs ve diğer eğitimin yardımlanndan faydalanmaları için kadınlara erkeklerle eşit fırsat
ların tanınması, 

e- Özellikle kadın ve erkekler arasında mevcut eğitim açığını en kısa zamanda kapatmaya 
yönelik yetişkin ve görevsel okuma-yazma öğretim programları dahil, sürekli eğitim programlarına 
katılabilmeleri için erkeklerle eşit fırsatların verilmesi, 

f- Kız öğrencilerin okuldan ayrılma oranlarının düşürülmesi ve okuldan erken ayrılan kız ve 
kadınlar için eğitim programları düzenlenmesi, 

g- Spor ve beden eğitimi faaliyetlerine faal olarak katılmaları için erkeklerle eşit fırsatlar tanın
ması, 

h- Kadınların ailelerin sağlık ve refahını sağlamaya yardım edecek, aile planlaması bilgisi dahil 
özel eğitici bilgiyi temin etmeleri. 

Madde 11-

1. Taraf Devletler, istihdam alanında kadınlara karşı ayırımı önlemek ve kadın erkek eşitliği 
esasına dayanarak eşit haklar sağlamak için özellikle aşağıda belirtilen konularda bütün uygun ön
lemleri alacaklardır: 

a- Bütün insanların vazgeçilmez hakkı olan çalışma hakkı, 

b- İstihdam konularında eşit seçim kıstasları uygulanması da dahil, erkeklerle eşit istihdam im-
kânlanna sahip olma hakkı, 

c- Serbest olarak meslek ve iş seçme hakkı, terfi, iş güvenliği, hizmetin tüm şartları ve avan-
tajlanndan faydalanma hakkı, çıraklık, ileri mesleki eğitim ve bilgi yenileme eğitimi dahil mesleki 
eğitim ve mükerrer eğitim görme hakkı, 

d- Sosyal yardımlar dahil eşit ücret hakkı, eşdeğerdeki işte eşit muamele ve işin cinsinin değer
lendirilmesinde eşit muamele görme hakkı, 
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e- Ücretli izinle birlikte, özellikle emeklilik, işsizlik, hastalık, sakatlık ve yaşlılık ve diğer 
çalışamama hallerinde sosyal güvenlik hakkı, 

f- Emniyetli şartlar içinde çalışma hakkı ve sağlığın ve bu meyanda doğurganlığın korunması 
hakkı. 

2. Evlilik ve analık sebebiyle kadınlara karşı ayırımı önlemek ve etkin çalışma hakkını sağ
lamak amacıyla, taraf devletler uygun önlemleri alacaklardır. 

a- Hamilelik ve analık izni sebebiyle veya evliliğe bağlı olarak işten çıkarma ayırımını yasak
lamak, bu ayırımı yapanları cezalandırmak, 

b- Önceki iş, kıdem ve sosyal haklar kaybedilmeksizin, ücretli olarak analık izni veya benzeri 
sosyal içerikli tazminatlar vermek, 

c- Özellikle çocuk bakımevleri ağının tesisi ve geliştirilmesi yoluyla anne ve babanın aile 
yükümlülüklerini, görev sorumlulukları ve kamu hayatına katılma ile birleştirmeyi mümkün kılan 
destekleyici sosyal hizmetlerin sağlanmasını teşvik etmek, 

d- Hamilelik süresince zararlı olduğu kanıtlanan işlerde kadınlara özel koruma sağlamak, 

3. Bu maddede yer alan konulara ilişkin koruyucu yasalar bilimsel ve teknik bilgi ışığı altında 
devrevi olarak yeniden gözden geçirilecek ve gerekirse tadil, ilga veya temdid edilecektir. 

Madde 12-

1. Taraf Devletler, aile planlaması dahil sağlık bakım hizmetlerinden kadın ve erkeğin eşit 
olarak yararlanması için, sağlık bakımında kadınlara karşı ayırımı ortadan kaldıran bütün önlemleri 
alacaklardır. 

2. Bu maddenin 1. paragrafında öngörülen hükümler saklı kalmak kaydıyla taraf devletler 
kadına hamilelik, lohusalık ve doğum sonrası dönemde gerekli hizmetleri sağlayacaklar, hamilelik 
ve emzirme sırasında yeterli beslenme ile birlikte, gerektiğinde bedava hizmet vereceklerdir. 

Madde 13-

Taraf Devletler, kadınlara karşı ekonomik ve sosyal hayatın diğer dallarında erkeklerle kadın
ların eşit olarak haklardan yararlanabilmelerini sağlayarak kadınlara karşı ayırımcılığın önlenmesi 
için gerekli tedbirleri ve özellikle aşağıdaki tedbirleri alacaklardır: 

a- Aile zammı hakkı, 

b- Banka kredisi, ipotek ve diğer mali krediler elde etme haklan, 

c- Eğlence, spor ve kültürel hayatın tüm yönlerine katılma hakları. 

Madde 14-

1. Taraf Devletler, kırsal kesim kadınlannın, karşılaştıklan özel sorunları ve ekonominin 
parasal olmayan sektöründeki çalışmalan dahil ailelerinin ekonomik bakımdan ayakta kalması için 
oynadıklan belirgin rolü göz önünde tutacak ve işbu Sözleşme hükümlerinin kırsal kesimdeki 
kadınlara uygulanmasını sağlamak için gerekli bütün tedbirleri alacaklardır. 

2. Taraf Devletler, kadın ve erkeklerin eşitliği prensibine dayanarak, kırsal kalkınmaya katıl
malarını ve bundan yararlanmalarını sağlamak için kırsal kesimdeki kadınlara karşı ayınmı ortadan 
kaldıran tüm uygun tedbirleri alacaklar ve özellikle kırsal kesim kadınlanna aşağıdaki hakları sağ
layacaklardır: 

a- Her seviyedeki kalkınma planlannın müzakere ve uygulanmasına katılmak, 
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b- Aile planlaması konusunda bilgi, danışma ve hizmetler de dahil olmak üzere yeterli sağlık 
hizmetlerinden faydalanmak, 

c- Sosyal güvenlik programlarından doğrudan yararlanmak, 

d- Teknik kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla tüm toplumsal ve yaygın hizmetler ile birlikte 
görevsel okuryazarlık dahil resmî ve gayri resmî eğitim ve öğretimin her türünden yararlanmak, 

e- Ekonomik fırsatlardan kendi işinde çalışma veya tam istihdam yoluyla eşit olarak yararlan
mak amacıyla kendi kendine yardım grupları ve kooperatifler oluşturmak, 

f- Bütün toplumsal faaliyetlere katılmak, 

g- Toprak ve tarım reformunda ve bunun yanısıra yeniden iskân projelerinde eşit muamele ve 
tarımsal kredi ve borçlanma, pazarlama kolaylıkları ile uygun teknolojiden yararlanmak, 

h- Özellikle konut sağlık, elektrik ve su temini, ulaştırma ve haberleşme konularında yeterli 
yaşam standartlarından yararlanma haklarını sağlamak. 

BÖLÜM IV 

Madde 15-

1. Taraf Devletler, kadınlara, kanun önünde erkeklerle eşit haklar tanıyacaklardır. 

2. Taraf Devletler, medeni haklar bakımından kadınlara erkeklerinkine benzer hukuki ehliyet 
ve bu ehliyeti kullanmak için eşit fırsatlar tanıyacaklardır. Özellikle, kadınlara akit yapmada ve 
mülk idaresinde eşit haklar verecekler ve mahkemelerde davaların her safhasında eşit muamele 
edeceklerdir. 

3. Taraf Devletler, kadınlann hukuki ehliyetlerini kısıtlamaya yönelik hukuki sonuç doğuran 
her çeşit sözleşmenin vs. özel muamelelerin tamamının geçersiz olduğunu kabul ederler. 

4. Taraf Devletler, kadın ve erkeğe hukuki olarak ikametgâh seçme ve nakletmede eşit yasal 
hak tanıyacaklardır. 

Madde 16-

1. Taraf Devletler, kadınlara karşı evlilik ve aile ilişkileri konusunda ayınmı önlemek için 
gerekli bütün önlemleri alacaklar ve özellikle kadın erkek eşitliği ilkesine dayanarak kadınlara 
aşağıdaki haklan sağlayacaklardır: 

a- Evlenmede erkeklerle eşit hak, 

b- Özgür olarak eş seçme ve serbest ve tam nza ile evlenme hakkı, 

c- Evlilik süresince ve evliliğin son bulmasında aynı hak ve sorumluluklar, 

d- Medeni durumlarına bakılmaksızın, çocuklarla ilgili konularda ana ve babanın eşit hak ve 
sorumlulukları tanınacak, ancak her durumda çocuklann menfaatleri en ön planda gözetilecektir. 

e- Çocuk sayısına ve çocukların ne zaman dünyaya geleceklerine serbestçe ve sorumlulukla 
karar vermede ve bu haklan kullanabilmeleri için bilgi, eğitim ve diğer vasıtalardan yararlanmada 
eşit haklar, 

f- Her durumda çocukların çıkarı en üst düzeyde tutularak ulusal yasalarda mevcut veli, vasi, 
kayyum olma ve evlat edinme veya benzeri müesseselerde eşit hak ve sorumluluklar, 

g- Aile adı, meslek ve iş seçimi dahil karı ve koca için eşit kişisel haklar, 

h- Ücret karşılığı olmaksızın veya bir bedel mukabilinde malın mülkiyeti, iktisabı, işletmesi, 
idaresi, yararlanılması ve elden çıkarılmasında eşlere de eşit haklar, 
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2. Çocuğun erken yaşta nişanlanması veya evlenmesinin hiçbir kanuni etkisi olmayacak ve ev
lenme asgari yaşının belirlenmesi ve evlenmelerin resmî sicile kaydının mecburi olması için yasama 
dahil gerekli tüm önlemler alınacaktır. 

BÖLÜM V 

Madde 17-

1. İşbu Sözleşmenin uygulanmasındaki gelişmeleri gözden geçirmek amacıyla, Sözleşme 
yürürlüğe girdiği zaman 18, Sözleşmeye taraf 35 devletin onayı veya katılmasını müteakip, işbu 
Sözleşmenin kapsadığı konularda yüksek itibar ve ehliyete sahip 23 uzmandan oluşan, Kadınlara 
Karşı Ayrımın Ortadan Kaldırılması Komitesi (bundan böyle komite diye anılacaktır) kurulacaktır. 
Uzmanlar, Taraf Devletlerce kendi vatandaşları arasından seçilecek ve kendi şahısları namına 
hareket edecekler, seçimlerde dengeli coğrafi dağılım ve belli başlı hukuki sistemlerle birlikte fark
lı uygarlıkların temsili de gözönüne alınacaktır. 

2. Komite üyeleri Taraf Devletlerin aday listesinden gizli oy ile seçilecektir. Her Taraf Devlet 
kendi vatandaşlarından bir kişiyi aday gösterebilecektir. 

3. İlk seçim işbu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden altı ay sonra yapılacaktır. BM Genel Sek
reteri seçimlerden en az üç ay önce Taraf Devletlere adayların iki ay içinde bildirmelerini isteyen 
bir mektup gönderecektir. Genel Sekreter, aday gösteren Taraf Devletleri de belirtmek suretiyle, 
adayların listesini alfabetik sıraya göre hazırlayacak ve Taraf Devletlere gönderecektir. 

4. Komite üyelerinin seçimi, BM Genel Merkezinde, Genel Sekreter tarafından çağırılmış 
Taraf Devletler toplantısında yapılacaktır. Taraf Devletlerin üçte ikisinin (nisab) yetersayı oluş
turacağı toplantıda, en fazla oy alanlar ile toplantıda hazır bulunan ve oy veren Taraf Devletler tem
silcilerinin salt çoğunluğunun oylarını alan adaylar Komiteye seçileceklerdir. 

5. Komite üyeleri 4 yıllık bir dönem için seçileceklerdir. Bununla beraber, ilk seçimde seçilen 
dokuz üyenin süresi ikinci senenin sonunda bitecek, dokuz üyenin isimleri ilk seçimden hemen son
ra Komite Başkanı tarafından kura ile tespit edilecektir. 

6. Komitenin 5 ilave üyesinin seçimi, 35. onay veya katılmayı müteakip bu maddenin 2, 3 ve 4. 
paragrafları hükümlerine göre yapılacaktır. Bu şekilde seçilen iki yedek üyenin görev süresi iki sene 
sonunda sona erecek ve bu iki üyenin ismi Komite Başkanı tarafından kura ile tespit edilecektir. 

7. Çeşitli nedenlerle boşalan yerlerin doldurulması için, uzmanın Komite'deki görev süresi 
sona eren Taraf Devlet kendi vatandaşları arasından, Komitenin onayına bağlı olmak üzere, başka 
bir uzmanı atar. 

8. Komite üyeleri, BM Genel Kumlunun onayı ile ve Genel Kumlun, Komitenin sorum
luluğunun önemini gözönünde tutarak kararlaştıracağı şartlar ve hükümlerle, Birleşmiş Milletlerden 
ücret alacaklardır. 

9. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, işbu Sözleşme uyarınca Komitenin görevlerini etken bir 
şekilde yerine getirebilmesi için, gerekli personel ve kolaylıkları sağlayacaktır. 

Madde 18-

1. Taraf Devletler işbu Sözleşme hükümlerine etkinlik kazandırmak ve kaydedilen ilerlemeleri 
belirtmek amacıyla aldıkları yasal, adli, idari ve diğer önlemler hakkındaki bir raporu, 

a- Sözleşmenin, ilgili devlet bakımından yürürlüğe girmesini takiben bir yıl içinde, 

b- Bilahare, her dört yılda bir ve ileride de Komitenin talep ettiği zamanlarda, Komite tarafın
dan incelenmek üzere, BM Genel Sekreterine sunmayı taahhüt ederler. 
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2. Raporlarda, işbu Sözleşme yükümlülüklerinin gerçekleştirilmesini etkileyen unsurlar ve 
güçlükler belirtilebilir. 

Madde 19-

1. Komite kendi usul kurallarım saptayacaktır. 

2. Komite, görevlilerini iki yıllık bir süre için seçecektir. 

Madde 20-

1. Komite işbu Sözleşmenin 18. maddesi uyarınca sunulan raporları incelemek üzere normal 
olarak senede bir kere ve azami iki hafta süre için toplanacaktır. 

2. Komite toplantıları Birleşmiş Milletler Merkezinde veya Komite tarafından uygun bulunan 
herhangi bir yerde yapılacaktır. 

Madde 21-

1. Komite, Ekonomik ve Sosyal Konsey aracılığıyla faaliyetleri hakkında BM Genel Kuruluna 
yıllık raporlar sunacak ve Taraf Devletlerden sağlanan bilgiler ve raporların incelenmesine 
dayanarak tekliflerde ve genel tavsiyelerde bulunabilecektir. Bu teklif ve genel tavsiyeler, Taraf 
Devletlerin olabilecek yorumlarıyla birlikte Komite raporuna dahil edilecektir. 

2. Genel Sekreter Komite raporlarını Kadınların Statüsü Komisyonunun bilgisine sunacaktır. 

Madde 22-

İhtisas kuruluşları, faaliyet alanlarına giren işbu Sözleşme hükümlerinin uygulanmasının 
görüşülmesi sırasında temsil edilme hakkına sahip olacaklardır. Komite, ihtisas kuruluşlarını, Söz
leşmenin uygulanması hususunda, faaliyet alanlarına giren konularda raporlar sunmaya davet 
edebilir. 

BÖLÜM VI 

Madde 23-

İşbu Sözleşmedeki hiçbir husus kadın ve erkek eşitliğinin gerçekleşmesinde daha etkin olan 

a- Taraf Devlerin yasasındaki; veya 

b- O devlet için yürürlükte olan herhangi bir Uluslararası Sözleşme, antlaşma veya anlaş
madaki hükümleri etkilemeyecektir. 

Madde 24-

Taraf Devletler işbu Sözleşme ile tanınan hakların tam olarak gerçekleştirilmesi için ulusal 
seviyede gerekli bütün önlemleri almayı taahhüt ederler. 

Madde 25-

1. İşbu Sözleşme bütün Devletlerin imzasına açık olacaktır. 

2. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri işbu Sözleşmenin depozitörü olarak tayin edilmiştir. 

3. İşbu Sözleşme onaya bağlıdır. Onay belgeleri BM Genel Sekreterine tevdi edilecektir. 

4. İşbu Sözleşme bütün Devletlerin katılmasına açıktır. Katılma belgesinin BM Genel Sek
reterine tevdi edilmesiyle katılma gerçekleşecektir. 

Madde 26-

1. İşbu Sözleşmenin tadili teklifi Taraf Devletlerin biri tarafından herhangi bir zamanda Birleş
miş Milletler Genel Sekreterine hitaben yazılı bir başvuru ile yapılabilir. 
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2. BM Genel Kurulu gerekli gördüğü takdirde böyle bir teklifle ilgili olarak yapılacak işlem 
hakkında karar verecektir. 

Madde 27-

1. İşbu Sözleşme 20. onaylama veya katılma belgesinin Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine 
tevdi edilmesini takip eden 30. gün yürürlüğe girecektir. 

2. 20. onay veya katılma belgesinin tevdiinden sonra, işbu Sözleşmeyi onaylayan veya katılan 
her devlet için Sözleşme, kendi onay veya katılma belgesinin tevdiinden sonraki 30. gün yürürlüğe 
girecektir. 

Madde 28-

1. BM Genel Sekreteri, onaylama veya katılma sırasında yapılan çekincelerin metinlerini 
alacak ve bütün Taraf Devletlere dağıtacaktır. 

2. İşbu Sözleşmenin hedef ve amacına uymayan hiçbir çekinceye müsaade edilmeyecektir. 

3. Çekinceler, BM Genel Sekreterine hitaben herhangi bir zamanda yapılacak ihbar ile geri 
alınabilir. Genel Sekreter bu ihbardan bütün Devletleri haberdar edecektir. Böyle bir ihbar, alındığı 
tarihte geçerli olacaktır. 

Madde 29-

1. İki veya daha fazla Taraf Devlet arasında işbu Sözleşmenin yorum veya uygulamasından 
doğan ve müzakere ile çözümlenemeyen herhangi bir uyuşmazlık, birinin talebi ile hakem kuruluna 
götürülecektir. Taraflar tahkimname talebinden itibaren 6 ay içinde hakem kurulunun teşekkül tar
zında anlaşmazlarsa, taraflardan herhangi biri uyuşmazlığı Uluslararası Adalet Divanına, Divan 
Statüsü uyarınca götürebilir. 

2. Taraf Devletlerden her biri işbu Sözleşmenin imzalanması veya onayı sırasında veya katıl
ma sırasında, kendisini bu maddenin birinci paragrafı ile bağlı saymadığını beyan edebilir. Diğer 
Taraf Devletler, böyle bir çekince koymuş olan Taraf Devlet karşısında aynı paragrafla bağlı ol
mayacaktır. 

3. Bu maddenin 2. paragrafına göre çekince koyan her Taraf Devlet, BM Genel Sekreterine ih
barda bulunarak her zaman çekincesini geri alabilir. 

Madde 30.-

Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca metinlerinin eşit derecede geçerli ol
duğu işbu sözleşme Birleşmiş Milletler Genel Sekreterince muhafaza edilecektir. 

Yukarıdaki hususları tasdiken, imzalan aşağıda bulunan yetkili temsilciler işbu Sözleşmeyi im
zalamışlardır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1140) 
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TBMM (S. Sayısı: 1006) 

Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kinay ve 39 Millet
vekilinin Geleneksel Türk El Sanatları Üretici ve Sanatkâr
larının Sorunlarının Araştırılarak, £1 Sanatlarının Geliş
tirilmesi, Korunması ve Gelecek Kuşaklara Aktarılması 
fçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla, 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri 
Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin 
Önergesi ve (10/128) Esas Numaralı Meclis Araştırması 

Komisyonu Raporu 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Geleneksel Türk El Sanatlarının geliştirilmesi, korunması, gelecek kuşaklara aktarılması ve bu 
sanat dallarında çalışarak geçimini temin eden üreticilerin içinde bulunduğu sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi; sanatkârların içinde bulundukları sıkıntıların 
ortadan kaldırılması için uygulanabilecek politikaların tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 ve 
içtüzüğün 104 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

25.9.2003 

Hasan Fehmi Kinay Bülent Arınç Sadık Yakut 
Kütahya Manisa Kayseri 

Salih Kapusuz Eyüp Fatsa Sabri Varan 
Ankara Ordu Gümüşhane 

Yekta Haydaroğlu Alim Tunç Cavit Torun 
Van Uşak Diyarbakır 

Atilla Koç Polat Türkmen Zeyid Aslan 
Aydın Zonguldak Tokat 

Mehmet Sait Armağan Sedat Pekel Ali İbiş 
İsparta Balıkesir İstanbul 

Hasan Angı Mücahit Daloğlu Sedat Kızılcıklı 
Konya Erzurum Bursa 

Ömer Abuşoğlu Alaattin Büyükkaya Talip Kaban 
Gaziantep İstanbul Erzincan 

Mehmet Faruk Bayrak Adem Tatlı Af. Gaye Erbatur 
Şanlıurfa Giresun Adana 

Fehmi Öztunç Orhan Yıldız Hüseyin Tanrıverdi 
Hakkâri Artvin Manisa 

Atilla Başoğlu Mustafa Yılmaz Muharrem İnce 
Adana Gaziantep Yalova 
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Enver Yılmaz 
Ordu 

Fahri Keskin 
Eskişehir 

Gülseren Topuz 
İstanbul 

Abdullah Çalışkan 
Adana 

Hacı Turan 
Kırşehir 

Sadullah Ergin 
Hatay 

Şemsettin Murat 
Elazığ 

Mustafa Nuri Akbulut 

Hasan Ören 

Erzurum 
Ufuk Özkan 

Manisa 

Manisa 

GEREKÇE 
Milletimizin yüzyıllardır eşsiz sevgi ve sabır duygularıyla kuşattığı, yetenekleriyle 

abideleştirdiği ve günümüze taşıdığı kültürel kimlik miraslarımızdan Türk el sanatları, insanlığın 
kültür mirasına ilham kaynağı olagelmiştir. 

Ancak geçmişten günümüze yaşayan el sanatlarımız günümüzde kaybolmaya yüz tutmuştur. 
Bunun pek çok nedeni olmakla birlikte en önemli nedeni bu el sanatı ürünlerini üreten ustaların yok 
olması, onların çalışmalarını devam ettirecek yeni ustaların yetiştirilememesidir. 

Her biri el emeği göz nuru bu ürünlerin üretim aşamaları oldukça zahmetlidir. Ayrıca 
günümüzde bu ürünlerin üretim malzemelerinin (hammadde) tedarik edilmesinde de sıkıntı 
çekilmektedir. Malzemelerin pahalı olması, üretim aşamasının uzun zaman ve emek gerektirmesi, 
üretilen ürünün de pahalı olmasına neden olmaktadır. Bu da satışları olumsuz etkilemekte ve elde 
edilen gelirleri azaltmaktadır. 

Üretilen ürünlerin günlük hayatta yeterli kullanım alanı bulamadığı, ürün tasarımı konusunda 
gerekli destek sağlanamadığı için el sanatları üretimi giderek azalmakta, üreticileri ise geçim 
sıkıntısına düşmektedir. 

El sanatları ürünlerinin üretimlerinin arttırılması ve üretilen ürünlere piyasa bulunarak 
satışların artırılmasının sağlanması için yeni yapılacak tasarımlara devlet desteği sağlanması elzem 
olmaktadır. Ayrıca bu sanatları icra eden insanların yetiştirilmesine özel önem verilmesi, usta-çırak 
ilişkisine dayalı eğitim yöntemini destekleyecek, sanatkârları ve sanatkâr adaylarını motive edecek 
eğitim ve teşvik politikalarının uygulanması gerekli görülmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1006) 



— 3 — 

Geleneksel Türk El Sanatları Üretici ve Sanatkârlarının Sorunlarının 
Araştırılarak, El Sanatlarının Geliştirilmesi, Korunması ve Gelecek 

Kuşaklara Aktarılması İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi 
Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu (10/128) 

Esas No.: A.01.1.GEÇ.10/128-104 6.10.2005 
Karar No.: 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

"Geleneksel Türk El Sanatları üretici ve sanatkârlarının sorunlarının araştırılarak, el 
sanatlarının geliştirilmesi, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi" amacı ile Anayasanın 98, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince 
bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmuştur. 

9.3.2005 tarihinde göreve başlayan (10/128) Esas Numaralı Meclis Araştırması 
Komisyonunun, yaptığı çalışma sonucunda düzenlediği rapor, ekleri ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Recep Özel 

İsparta 
Komisyon Başkanı 

EK: 1 Rapor 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1006) 
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GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI ÜRETİCİ VE 
SANATKÂRLARININ SORUNLARININ 
ARAŞTIRILARAK, EL SANATLARININ 

GELİŞTİRİLMESİ, KORUNMASI VE GELECEK 
KUŞAKLARA AKTARILMASI İÇİN ALINMASI 

GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ 
AMACIYLA KURULAN (10/128) ESAS NUMARALI 
MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU RAPORU 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1006) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1006) 

1. Giriş 15 

2. El Sanatının Adlandırılması, Tanımı ve Sınıflandırılması 18 

2.1. El Sanatının Tanımları 18 

2.2 El Sanatının Sınıflandırmaları 20 

3. Türkiye Cumhuriyeti Dönemi Öncesi El Sanatlarının Uygulama Alanları ile 

Esnaf ve Sanatkârlarına Toplu Bir Bakış 23 

4. El Sanatlarının Günümüzdeki Durumu 25 

5. Komisyonlarda Yapılan Sunum Özetleri, Sorunlar ve Çözümleri 27 

5.1 Komisyonlarda Yapılan Sunum Özetleri 27 

5.1.1. Sümer Halı Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür: Fahrettin Kayıpmaz. . 27 

5.1.2. Millî Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü: 

Şehnaz Çivici 29 

5.1.3. Ankara Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitüsü: Emine Kıraç 30 

5.1.4. Geleneksel Türk El Sanatları Vakfı: Doğan Yılmazkaya 30 

5.1.5. Millî Prodüktivite Merkezi: Mustafa Kemal Akgül 31 

5.1.6. Gazi Üniversitesi Meslekî Eğitim Fakültesi El Sanatları Bölümü Öğretim 

Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Cavidan Başar Ergenekon 36 

5.1.7. Gazi Üniversitesi Meslekî Eğitim Fakültesi Dekanı: Prof. Dr. Eyüp Bedir . 37 

5.1.8. Kültür ve Turizm Bakanlığı: Araştırma v e Eğitim Genel Müdürlüğü Halk 

Kültürünü Araştırma Dairesi: Mücella Kahveci 39 

5.1.9. Gazi Üniversitesi Halk Bilimi Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Öcal Oğuz 42 

5.1.10. KOSGEB Başkan Yardımcısı: Bayram Mecit 43 

5.1.10.1. KOSGEB Girişimciliği Geliştirme Merkezi Uzmanı: 

Serpil Sultan Yücesoy 44 

5.1.11. Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanı: Kutay Kumbasar 44 

5.1.12. Gazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi: 

Prof. Dr. H. Örcün Barışta 45 

5.1.13. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri 

Genel Müdür Yardımcısı: Hayrettin Altun 50 

5.1.14. Tarım ve Köy işleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü 

El Sanatları Dairesi Başkanı Vekili: Yusuf Erdoğdu 52 

5.1.15. Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu Genel Sekreteri: Naci Sulkalar ve 

Eğitim ve Planlama Müdürü: Nuran Soner 54 

Sayfa No. 

İ Ç İ N D E K İ L E R 
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Sayfa No. 

5.1.16. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi - Prof. Dr. Aydın Uğurlu 55 

5.1.17. Halk Bankası Girişimci Pazarlama Daire Başkanı: Osman Arslan 56 

5.1.18. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 

Özel Müzeler Şube Müdürü: A. Naci Toy 58 

5.1.19. Adalet Bakanlığı iş Yurtları Daire Başkanı: Mustafa Doğru 58 

5.1.20. Ayasofya Müzesi Müdür Yardımcısı: Halil Arca 59 

5.1.21. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdür Yrd: 

İbrahim Şenel 60 

5.1.22. Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası İşletme Müdürü: 

Ali İhsan Toraman 62 

5.1.23. Millî Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü Kurslar 

Şube Müdürü: Muhittin Yıldırım 64 

5.1.24. Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmetiçi Eğitim Şube Müdürü: 

İlker Turhan 65 

5.2. Komisyonda Yapılan Sunum Özetlerinde Belirlenen Sorunları ve Çözüm Önerileri . . 66 

5.2.1. Geleneksel Türk El Sanatlarının Kültür, Sanat Boyutu 

(El Sanatlarının Kimliği) 66 

5.2.1.1. Adlandırma Tanıtım Sınıflama 66 

Temel Sorunlar 66 

Çözüm Önerileri 66 

5.2.1.2. Belgeleme 66 

Temel Sorunlar 66 

Çözüm Önerileri 66 

5.2.2. Geleneksel Türk El Sanatlarının Eğitim Boyutu 67 

Temel Sorunlar 67 

Çözüm Önerileri 67 

5.2.3. Geleneksel Türk El Sanatlarının Koruma, Tanıtım ve Sergileme Boyutu . . 68 

5.2.4. Geleneksel Türk El Sanatlarını Yaşatma ve Bunlardan Yararlanma Boyutu. . 68 

Temel Sorunlar 68 

Çözüm Önerileri 68 

5.2.5. Kurumsal Organizasyon ve Koordinasyon Boyutu 69 

Temel Sorunlar 69 

Çözüm Önerileri 69 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1006) 
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Savfa No. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1006) 

5.2.6. Geleneksel Türk El Sanatlarının Ekonomi Boyutu 71 

5.2.6.1. İstihdam 71 

Temel Sorunlar 71 

Çözüm Önerileri 71 

5.2.6.2. Pazarlama 71 

Temel Sorunlar 71 

Çözüm Önerileri 71 

6. Komisyon Tarafından İllerden İstenmiş Olan Geleneksel Türk El Sanatlarına İlişkin 

Raporlar ın Özetleri ve Bu Rapor larda Yer Alan Sorunlar ve Çözüm Ö n e r i l e r i . . 71 

6.1. Komisyon Tarafından İllerden İstenmiş Olan Geleneksel Türk El Sanatlarına İlişkin 

Raporların Özetleri 71 

6.2. Komisyon Tarafından İllerden İstenmiş Olan Geleneksel Türk El Sanatlarına İlişkin 

Raporlarda Yer Alan Sorun ve Öneriler 85 

6.2.1. Geleneksel Türk El Sanatlarının Eğitim Boyutu 85 

Temel Sorunlar 85 

Çözüm Önerileri 85 

6.2.2. Geleneksel Türk El Sanatlarının Koruma, Tanıtım ve Sergileme Boyutu . . 85 

Temel Sorunlar 85 

Çözüm Önerileri 85 

6.2.3. Geleneksel Türk El Sanatlarını Yaşatma ve Bunlardan Yararlanma Boyutu. . 85 

Temel Sorunlar 85 

Çözüm Önerileri 86 

6.2.4. Kurumsal Organizasyon ve Koordinasyon Boyutu 86 

Temel Sorunlar 86 

Çözüm Önerileri 86 

6.2.5. Geleneksel Türk El Sanatlarının Ekonomi Boyutu 86 

Temel Sorunlar 86 

Çözüm Önerileri 86 

7. Komisyon Tarafından Üniversitelerden İstenmiş Olan Geleneksel T ü r k El Sanatları 

Bölümlerine İlişkin Raporlar ın Özetleri ve Bu Rapor la rda Yer Alan Bilgi, Sorun ve 

Öneriler 87 

7.1. Komisyon Tarafından Üniversitelerden İstenmiş Olan Geleneksel Türk El Sanatları 
Bölümlerine İlişkin Raporların Özetleri 87 

7.2. Komisyon Tarafından Üniversitelerden İstenmiş Olan Geleneksel Türk El Sanatları 

Bölümlerine İlişkin Raporlarda Yer Alan Sorun ve Öneriler 89 
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Sayfa No. 

7.2.1. Geleneksel Türk El Sanatlarının Kültür, Sanat Boyutu 

(El Sanatlarının Kimliği) 89 

7.2.1.1. Adlandırma Tanım Sınıflama 89 

Temel Sorunlar 89 

7.2.2. Geleneksel Türk el Sanatlarının Eğitim Boyutu 90 

Temel Sorunlar 90 

Çözüm Önerileri 90 

7.2.3. Geleneksel Türk El Sanatlarının Koruma, Tanıtım ve Sergileme Boyu tu . . 90 

Çözüm Önerileri 90 

7.2.4. Geleneksel Türk El Sanatlarını Yaşatma ve Bunlardan Yararlanma Boyutu. 90 

Çözüm Önerileri 90 

7.2.5. Kurumsal Organizasyon ve Koordinasyon Boyutu 91 

Çözüm Önerileri 91 

7.2.6. Geleneksel Türk El Sanatlarının Ekonomi Boyutu 91 

Çözüm Önerileri 91 

8. Komisyonca Yerinde Yapılan İncelemeler ve Elde Edilen Bilgilerle Belirlenen 

Sorunlar ve Çözüm Önerileri 91 

8.1. Komisyonca Yerinde Yapılan İncelemeler ve Elde Edilen Bilgiler 92 

8.1.1. 05/05/2005 Tarihinde Ankara İlinde (Olgunlaşma Enstitüsünde) Yapılan 

Komisyon İnceleme Çalışmaları 92 

8.1.2. 06/05/2005 Tarihinde Ankara İlinde (Beypazarı İlçesinde) Yapılan Komisyon 

İnceleme Çalışmaları 92 

8.1.3. 31/05/2005 Tarihinde Denizli İlinde Yapılan Komisyon İnceleme 

Çalışmaları 93 

8.1.4. 01/06/2005 Tarihinde Kütahya İlinde Yapılan Komisyon İnceleme 

Çalışmaları 93 

8.1.5. 02-03/06/2005 Tarihinde İsparta İlinde Yapılan Komisyon İnceleme 

Çalışmaları 94 

8.1.6. 13/06/2005 Tarihinde Eskişehir İlinde Yapılan Komisyon İnceleme 

Çalışmaları 94 

8.1.7. 17-18/06/2005 Tarihinde Konya İlinde Yapılan Komisyon İnceleme 

Çalışmaları 94 

8.1.8. 22-23/06/2005 Tarihinde İstanbul İlinde Yapılan Komisyon İnceleme 

Çalışmaları 95 

8.2. Komisyonca Yerinde Yapılan İncelemelerde Belirlenen Temel Sorunlar ve Çözüm 

Önerileri 95 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1006) 
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Savfa No. 

8.2.1. Geleneksel Türk El Sanatlarının Kültür, Sanat Boyutu 

(El Sanatlarının Kimliği) 95 

Temel Sorunlar 95 

Çözüm Önerileri 95 

8.2.2. Geleneksel Türk El Sanatlarının Eğitim Boyutu 95 

Temel Sorun 95 

Çözüm Önerisi 96 

8.2.3. Geleneksel Türk El Sanatlarının Koruma, Tanıtma ve Sergileme Boyutu . . 96 

Temel Sorun 96 

Çözüm Önerisi 96 

8.2.4. Geleneksel Türk El Sanatlarının Yaşatma ve Bunlardan Yararlanma Boyutu96 

Temel Sorunlar 96 

Çözüm Önerileri 96 

8.2.5. Geleneksel Türk El Sanatlarının Kurumsal Organizasyon ve Koordinasyon 

Boyutu 96 

Temel Sorunlar 96 

Çözüm Önerileri 96 

8.2.6. Geleneksel Türk El Sanatlarının Ekonomi Boyutu 96 

Temel Sorunlar 96 

Çözüm Önerileri 96 

9. Değerlendirme ve Sonuç 96 

9.1. Komisyon Tarafından Belirlenen Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri 98 

9.1.1. Geleneksel Türk El Sanatlarının Kültür, Sanat Boyutu 

(El Sanatlarının Kimliği) 99 

9.1.1.1. Adlandırmadanım, Sınıflama 99 

Temel Sorunlar 99 

Çözüm Önerileri 100 

9.1.1.2. Belgeleme 101 

Temel Sorunlar 101 

Çözüm Önerileri 101 

9.1.2. Geleneksel Türk El Sanatlarının Eğitim Boyutu 102 

Temel Sorunlar 102 

Çözüm Önerileri 103 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1006) 
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9.1.3. Geleneksel Türk El Sanatlarının Koruma, Tanıtma ve Sergileme Boyutu . 104 

Temel Sorunlar 104 

Çözüm Önerileri 105 

9.1.4. Geleneksel Türk El Sanatlarının Yaşatma ve Bunlardan Yararlanma Boyutu.. 106 

Temel Sorunlar 106 

Çözüm Önerileri 106 

9.1.5. Geleneksel Türk El Sanatlarının Kurumsal Organizasyon ve Koordinasyon 

Boyutu 107 

Temel Sorunlar 107 

Çözüm Önerileri 108 

9.1.6. Geleneksel Türk El Sanatlarının Ekonomi Boyutu 109 

9.1.6.1 İstihdam 109 

Temel Sorunlar 109 

Çözüm Önerileri 109 

9.1.6.2. Finansman 110 

Temel Sorunlar 110 

Çözüm Önerileri 111 

9.1.6.3. Pazarlama 111 

Temel Sorunlar 111 

Çözüm Önerileri 111 

9.2. Komisyon Tarafından Önerilen Yasal ve İdari Düzenlemeler 112 

10. Kaynakça 117 

EKLER 119 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1006) 
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E K L E R 
Sayfa No. 

EK-1 UNESCO'nun "CULTURE" adlı web portalı'nda yer alan "Cultural Heritage" 

başlıklı makalenin Türkçe Tercümesi "Kültürel Miras" 121 

EK-2 UNESCO'nun 1989 tarihli genel konferansının 25. Oturumunda görüşülen 

1990-1991 yılı bütçe ve program teklifinde yer alan "Fiziki ve Kültürel Miras" 

başlıklı bölüm 126 

EK-3 Yemenici Mehmet Özuslu'ya ait sanatkar kimlik belgesi 131 

EK-4 TBMM'nin sanatkarlara verdiği teşekkür belgesi 133 

EK-5 Geleneksel el sanatları Türkiye profili ön araştırma raporundan bir kesit 

(Millî Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü yayını) 135 

EK-6 Geleneksel el sanatları haritası (Kültür ve Turizm Bakanlığı yayını) 153 

EK-7 Yüksek Öğretim Kurulu'nun yayımladığı "Güzel Sanatlar Temel Alanı" 

başlıklı tablo 155 

EK-8 13-15 kasım 2002 tarihleri arasında düzenlenen 8. el sanatları s empozyumu . . . . 157 

EK-9 Resmî Gazetenin 21 Temmuz 2004 tarih ve 25529 sayılı nüshası 175 

EK-10 Gözlem Fişi Örneği 179 

EK-11 El Sanatları Yüksek Kurulu ve bu kurul'a bağlı Türk el sanatları m e r k e z l e r i . . . . 185 

EK-12 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları 

Bölümü'nce gönderilen 11.04.2005 tarih ve 81 sayılı yazı 189 

EK-13 El sanatlan ve geleneksel el sanatları kurslarının 1992-1993 yılları arasındaki 

dağılımı 191 

EK-14 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu 196 
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1. GİRİŞ 

Anadolu ve çevresinde gelişen Türk plastik sanatları; resim, heykel, mimarinin yanı sıra el 
sanatı başlığı altında kümelenen artistik el sanatı, endüstriyel sanatlar, geleneksel Türk sanatı, Türk 
halk plastik sanatları gibi adlandırılan dallarıyla geniş bir yelpazeye yayılmaktadır. Bir grubu taşın
maz kültür varlığı, bir grubu taşınır kültür varlığı niteliğindeki bu örneklerin çeşitlemeleriyle Türk 
ve dünya sanatında kendine özgü bir yeri vardır. Yerli ve yabancı müzelere dağılmış çok sayıda 
taşınır kültür varlıkları bu durumu kanıtlamaktadır. Bu bağlamda pek çok müzede sergilenen farklı 
dönemlere tarihlenen hat, tezhip, minyatür, cilt vb. kitap sanatları; seramik, çini, çömlek vb. toprak 
işleri; rahle, kapı kanadı, pencere kapağı vb. ağaç işleri; giysi parçaları, karagöz takımları, sanduka 
kılıfları, cami kapısı perdeleri vb. deri işleri; halı, kilim, işleme, kumaş, oya, tentene vb. iplik (teks
til) işleri; lamba, kandil, çeşmi bülbül, lâledan vb. cam işleri göz kamaştırmaktadır. Türk kültürünün 
engin geçmişinin ürünleri olan hem insanoğluna hem mimariye hem çevresindeki mimari dokuya 
güzellik kazandıran, aynı zamanda yarar sağlayan, giyim kuşam ve mimari donanım çevresinde 
kümelenen bu örnekler, döneminin yaşam biçimini yansıtan özellikleriyle kültürel belgeler olarak 
önem arz etmektedir. Estetik niteliklerinin yanında köklü bir geçmişin görsel belgeleri olma 
niteliğini de taşıyan bu örnekler, teknoloji ve ekonomi açısından kültürün ulaştığı düzeyin göster
gesidir. 

Anadolu ve çevresinde, gelişen tarihi akış şeridi içinde 11. yüzyıldan 21. yüzyıla değin geçen 
on yüzyıllık bir zaman dilimi içinde, hiç kopmadan akıp gelen bir çığ gibi büyüyen ürün ve eserler
den oluşan Türk el sanatları dünya sanatının kayda değer bir parçasını oluşturmaktadır. Gösterdiği 
süreklilikle dünya sanatında belli bir konumu olan Türk el sanatları Selçuklu Dönemi, Beylikler 
Dönemi, Osmanlı İmparatorluğu Dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti Dönemi olmak üzere dört 
dönemde incelenir. 1071 'de Alpaslan'ın Malazgirt Zaferinden sonra Anadolu'da yeni bir tarihi say
fa açılmıştır. Kılıç Arslan tarafından 1092'de kurulan ve 1308'de Hulagu tarafından yıkılan Selçuk
lu Devleti ile açılan bu sayfa, 1307'de Keykubat'ın ölümü ile başlayan ve Fatih Sultan Mehmed'in 
1453 yılında İstanbul'u almasıyla son bulan Beylikler Dönemi ile devam etmiş, 1453-1920 yılları 
arasında yaşanan Osmanlı İmparatorluğu Döneminden sonra 1923 yılında kurulan Türkiye Cum
huriyeti Dönemi ile günümüze ulaşmıştır. 

Bilindiği gibi 10. yüzyılda Hazar Denizi'nin doğusundan Siriderya'ya kadar uzanan topraklar 
üzerinde yaşayan Selçuklular; Iran ve Irak üzerinden geçerek uzun bir yolculuktan sonra 11 .yüzyıl
da Anadolu'ya ulaşmışlardır. Selçuklular ve onları izleyen Türk boyları Anadolu'ya gelirken As
ya'dan kendilerine özgü kültürel miraslarını da beraberlerinde getirmiş ve geldikleri bu yeni çevrede 
karşılaştıkları güçlü kültürel ortamdan yararlanmışlar. İslam düşüncesinin sistematiği ile beslenen 
katkılarla Anadolu el sanatlarına yeni boyutlar kazandırmışlar ve Orta Çağın karanlığını dağıtan ör
neklere damgalarını vurmuşlardır. Selçuklular Dönemine tarihlenen el yazmaları, halı, seramik, 
çininin yanı sıra çeşitli türlerde ağaç ve metal işleriyle dünya sanatı ve müzelerine değerli armağan
lar sunmuşlardır. Türk halı, çini ve seramiğin güncel terimle "marka" olmasını sağlamışlardır. 

Orta Asya, İslâm ve Anadolu uygarlıkları gibi güçlü kaynaklardan beslenen, Doğu ve Batı 
kültürleri ile ilişkilerle serpilen bir anlayışın ve yeni arayışların göstergesi olan bu damgayı 
taşıyarak günümüze ulaşan Anadolu ve çevresi Türk el sanatları güçlü bir geçmişin izlerini taşımak
tadır. Bu bağlamda erken tarihli örnekleri günümüze ulaşan halı, keçe, metal plaka, kap vb. par
çalarla Asya'da M.Ö. 1. yüzyıla kadar indirebileceğimiz ve Hun, Göktürk, Uygurlara ait kumaş par
çalan, el yazmaları vb. buluntuların yanı sıra İran ve Irak'ta yapılan kazılarda gün ışığına çıkarılan 
Büyük Selçuklulara ait seramik parçaları vb. örneklerle 11. yüzyıla kadar izleyebileceğimiz bulun
tular Anadolu öncesi Türk sanatının görsel kaynakları olarak köklü bir geçmişi gözler önüne ser
mektedir. 1072 yılında yayımlanan Kaşgarlı'nın Divan-ı Lügat'it Türk isimli kitabı ise buluntular-
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la elde edilen bilgileri tamamlamakta ve el sanatlarının varlığını belgeleyen yazılı bir kaynak olarak 
önem arz etmektedir. Örnekler çoğaltılabilir; benzer bir durum Anadolu uygarlıkları de için söz 
konusudur. Anadolu çevresinde yapılan arkeolojik kazılar bu bölge el sanatlarını Asur kolonileri 
Dönemi'nden (M.Ö. 1800-1700) başka deyişle yazı, ile başlatılan Tarih Öncesi Dönemleri ve Tarih 
Dönemi'nden Anadolu'ya Türklerin gelişine kadar izlememize olanak vermektedir. Pliny, 
Homeros, Herodot, Efesli Democritus gibi yazarların verdiği bilgiler; Yunan, Hitit, Frig, Urartu, 
Roma ve Bizans dönemlerine tarihlenen metal ve toprak kaplar, heykeller, tunç levha parçalan, 
metal plakalar, takılar ve kumaş parçalan büyük bir zenginliği gözler önüne sermektedir. 

Konya ve çevresinde yaşanan Selçuklular Dönemini izleyen Beylikler Dönemi 'nde 
Anadolu'ya Türk boylannın göçleriyle daha geniş alana başka deyişle Anadolu çevresine de yayılan 
ve Rumeli'den Avrupa'ya kadar ulaşan Türk el sanatları Orta Çağda yerini korumuştur. Bu dönem
de Selçuklu geleneğini sürdüren Post-Selçuk olarak nitelendirilen bir grubun yanında yenilikler ser
gileyen örnekler de bulunmaktadır. Aralarında Osmanlı Beyliği de bulunan on dört beyliğin çekiş
meleri, Haçlı Seferleri ve Moğol İstilası gibi olaylarla geçen bu dönemde el yazması, halı, çini, 
metal ve taş işçiliği vb. sanat dallannda güzel eserler veren ustalar vardır. Bunlar bir açıdan Asyalı 
Türk özelliklerinin Anadolu, Hristiyan ve İslam kültürlerinin etkisiyle değişmeye başladığına diğer 
açıdan ise Timur aracılığıyla Asyalı akrabalanndan aldığı yeni aşıyla unutulmaya yüz tutmuş olan 
bazı kültürel özelliklerin tazelendiğine işaret etmektedir. 

Türk el sanatlannı Yeni Çağa taşıyan onu Rönesans'a ulaştıran Osmanlı İmparatorluğu 
Dönemi'nde, başka deyişle beş yüzyılı aşan bu zaman diliminde bu sanatlann örnekleri Asya, Av
rupa ve Afrika kıtaları üzerindeki geniş topraklara ulaşmıştır. Klasik Dönem ve Batılılaşma Dönemi 
olarak iki ana başlık altında ele alınan bu dönemin başlangıcı olan ve Beylikler Dönemi ile Osman
lı İmparatorluğu Dönemi arasında geçişi sağlayan 15. yüzyıl ustalannın bir yandan yeni arayışlar 
içine girdiği, bir yandan da özgün biçimler sunduğu bir dönemdir. Klasik Dönem el sanatlarının 
bütün dallannda zirveye ulaştığı Batılılaşma Dönemi ise Batı sanatının etkisiyle ve Avrupa'daki 
topraklarda yaşayan insanların çevreye sağladıktan uyumla bütünleşen yeni bir estetik anlayışın 
ifadesinin çeşitlemelerini içermektedir. Her iki dönemde de Türk ve dünya sanatına olağanüstü bir 
el sanatları hazinesi armağan eden usta ve sanatkarlar bulunmaktadır. Yüzyılların süzgecinden geç
miş, her dönem birinin üstüne bir diğeri eklenerek gelişmiş, serpilmiş ve özgün biçimleriyle Türk 
damgasını 20. yüzyıla kadar ulaştırmış bu parçalar bir uygarlığın görsel uzantılan olma özelliği ile 
ayırt edilmektedir. Öte yandan el işinden endüstriyel sanatlara doğru bir grafik çizen bu parçaların 
çeşitli estetik kategorilerde çeşitli gereç ve teknikler kullanılarak çeşitli biçimlerde yapılmış, çeşit
li tekniklerle bezenmiş türleri bulunmaktadır. "El sanatlan" adı altında toplanan hem güzel hem de 
yararlı olan bu parçalar kültürel kimlik nitelikleri yanı sıra ekonomik değer de taşımakta olup bu 
bağlamda Türk ve dünya kültüründe geriye dönük aynı şartlar yaşanamayacağma göre erişilemez 
bir kültür mirası ve terekesinde banndırdığı her dalın ayrı markasıyla önem arz etmektedir. 

16-19.yüzyıllar arasında kıtalar arasında önemli bir transit yolu olan Anadolu'nun eski değerini 
yitirmesi, Süveyş Kanalının açılması, deniz ulaşımında buharlı makinelerin kullanılması, Hicaz 
Tren Yolu ile belli bir süre, belli bir güzergahta trenin de devreye girmesi ile bazı önlemlerin alın
masına rağmen 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu uluslararası ticaret merkezi olma niteliğini 
yitirmeye başlamıştır. El sanatı merkezlerinin önceki transit yolu dışında kalması, piyasadan uzak
laşma bazı problemler yaratmış, 20. yüzyılda hava yolu ulaşımı, deniz yollarında devreye giren yeni 
ulaşım araçlan bu problemin boyutlanm genişletmiştir. Bu arada yerel düzeyden ulusal, ulusal 
düzeyden uluslararası platforma taşman el sanatları farklı beğeniler doğrultusunda ödün vermeye 
başlamış, çağdaş yaşama biçimi, teknolojinin gelişmesi, hızlı iletişim araçları, geleneksel el sanat-
lannın yerel kişilik niteliklerinin kaybolmasına neden olmuş, yeni makineler, el sanatı dallarının bir 
grubunda gerilemeye yol açmış ve 20. yüzyılda insan gücü yerine elektrikle hız kazanan seri 
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üretimin ön plana çıktığı endüstriyel sanatlara doğru bir kayış güçlenmiş, bu bağlamda iş ürünü, 
uğraş ürünü, kültür varlığı, eser vb. gibi terimler çevresinde kümelenen örneklerle el işi ve el 
sanatından, artistik el sanatlarına ve güzel sanatlara doğru bir akış gerçekleşmiştir. 

İçinde bulunduğumuz Türkiye Cumhuriyeti Dönemi'nde bir yandan çağdaş sanatkar, sanatçı, 
usta ve endüstriyel sanatlar yapımcılarıyla çeşitli estetik kategorilerdeki el sanatları sürdürülmeye 
çaba harcanmış, bir yandan günümüze ulaşan bu zengin kültür mirası korunmaya, belgelenmeye, 
kaydedilmeye, bir yandan tanınmaya ve tanıtılmaya, bir yandan da çeşitli yollarla ondan yarar
lanarak yaşatılmaya çaba harcanmıştır. Farklı disiplinlerin farklı bakış açılarıyla konuya değinilmiş, 
geçen 85 yılda çok yol alınmıştır. Bu zaman diliminde Sedat Veyis Örnek'in "Türk Halkbilimi" 1 

isimli kitabında konu başlıkları sıralanırken el sanatı yerine halk sanatları ve zenaatları kapsamına 
alınan halk plastik sanatlan uygulamalı öğrenim ve eğitim kurumlarının v kapsamı dışında 
bırakılarak bir taraftan genel bir bakış açısı ile yerli yabancı el sanatlarından derlenen program 
paketleriyle "el sanatçısı", "el sanatı öğretmeni", "el sanatı öğretim üyesi"; bir taraftan da Türk 
sanatının bazı Cumhuriyet Dönemi öncesi dallarından oluşan programlarla "geleneksel Türk el 
sanatları" alanında lisans mezunu vererek, öğretim üyesi yetiştirerek kültür mirasının bir parçasın
dan yararlanma yolları aranmıştır. Ancak bu denli zengin bir varlık gösteren ve estetik bir yargıya 
dayanarak el sanatları olarak adlandırılmış plastik sanat ürünlerinin adlandırması, tanımı ve sınıf-
landırmasındaki sıkıntı aşılamamıştır. Sanatkar, sanatçı, usta, endüstriyel sanat yapımcısı, iş, ürün, 
el işi, kolektif iş ürünü, endüstriyel sanat ürünü, artistik el sanatları, geleneksel el sanatları vb terim
ler aracılığıyla belgelenmeye çalışılan el sanatı ürünlerinin yapım öncesi, yapım anı ve yapım son
rası aşamalarında beliren problemlerinin çözümüne henüz ulaşılamamıştır. 

İnsanoğlunun doğaya eklediği ürün olan kültürün bir parçasını oluşturan güzellik kavramı gibi 
kişiden kişiye değişerek (sübjektif) farklı farklı adlandırılan parçalardan oluşan, bu paha biçilmez 
hazine, disiplinler arası bir yaklaşımla ele alınarak masaya yatırılmalı, bilimsel kriterlerle ve objek
tif bir bakış açısıyla yeniden gözden geçirilmeli, adlandırılmalı, sınıflandırılmalı ve temel ilkeler
de birliğe varılmalı, kavramlarda düşülen kargaşaya son verilmeli, önce ortak bir terminoloji ve 
yöntem kullanılarak çözüm yolları aranmaya başlanmalı, bu ve bunun gibi çeşitli alanlarda uğraş 
veren sanatkar, usta, uzman yanı sıra bakanlık ve üniversitelerde çalışan bilim adamı ve sanatçıların 
görüşlerine başvurularak bir veri tabanı oluşturulmalı, bu verilerden hareketle elde edilen bulgulara 
dayanarak bir değerlendirme yapılmalı ve bir sonuca ulaşılmalıdır. 

Bu sonuç doğrultusunda Unesco'nun giderek değişen kültür mirası kavramı kapsamı çer
çevesinde korunmaya alınmasını ön gördüğü somut olmayan kültür mirası, endüstriyel miras, et-
nografık miras kategorilerinde (Ek-1) sürdürülen çalışmalarda somut olmayan kültür mirasında yer 
verilen insanoğlunun dramatik sanatları gibi halk plastik sanatlarının da doğru adlandırma ve sınıf
lama ile gereken yeri alması sağlanmalıdır. Bu yolla globalleşme süreci güçlenen çağımızda Tür
kiye Cumhuriyeti Dönemi halk plastik sanatlarının gereği gibi belgelenmeden, ondan yararlan
madan kaybolması önlenmelidir. Benzer bir durum Unesco'nun daha önce taşınır kültür mirası 
kategorisinde korumayı ön gördüğü (Ek-2) çeşitli estetik düzeydeki Selçuklu Dönemi, Beylikler 
Dönemi ve Osmanlı İmparatorluğu Dönemi Türk plastik sanatlarının örnekleri için söz konusudur. 

Bu bağlamda Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kinay'ın önergesi doğrultusunda Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde bir araştırma komisyonu oluşturulmuştur. Geleneksel Türk El Sanatları 
Üretici ve Sanatkarlarının Sorunlarının Araştırılarak, El Sanatlarının Geliştirilmesi, Korunması ve 
Gelecek Kuşaklara Aktarılması İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan 
Meclis Araştırma Komisyonu (10/128) araştırma önergesinde belirtilen konulara ilişkin kamu ve 

1 Sedat Veyis Örnek., Türk Halkbilimi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1977, s. 18. 
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özel kuruluşların verdiği bilgiler; Komisyonu bilgilendirme toplantılarında bilgilerine başvurulan 
kamu ve özel kuruluş temsilcileri ve konu ile ilgili üniversitelerden çağırılan uzmanların sözlü 
ifadelerinin tutanakları ve yazılı sunuları ile eklerine ilişkin tutanak özetleri, valiliklerden istenilen 
bilgiler, Komisyonun yerinde yaptığı incelemelerdeki gözlemleri ve bu alanda çalışanlarla yaptığı 
toplantılarda komisyona verilen brifınglerdeki bilgiler, dağıtılan tanıtım belgeleriyle (Ek-3) sanat
çı kimlikleri konusunda bilgi alınan sanatkarlara teşekkür belgesi vermiş (Ek-4) ve sanatkarlarca 
dile getirilen temel sorun ve çözüm önerilerinden hareketle temel sorunları belirleyerek çeşitli 
çözüm önerileri sunmuştur. 

2. EL SANATLARININ ADLANDIRILMASI, TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI 

Klasik estetik kurallarına göre resim, heykel ve mimari gibi güzel sanatlar dışında kalan hem 
güzel hem yararlı olma niteliğini taşıyan, bir ya da birden fazla kişinin oluşturduğu, yinelenebilen, 
farklı estetik kategoriler düzeyinde ürünleri kapsayan bu sanat dalı çok geniş bir yelpazeye yayıl
maktadır. Bu alanın altında kümelenen ana dallar, dalların boyutları çağdaş estetik kuramları ve 
aşağıda sunulan farklı disiplinlerce yapılan farklı el sanatları tanımlarının getirdiği bakış açılarıyla 
daha da büyümekte ve estetik bir değer yargısı olan güzellik kavramına bağlı olarak kişiden kişiye 
değişmekte, gelişen teknoloji doğrultusunda yeni nitelikler arz etmektedir. Bu durum el sanatlan 
kavramı çevresinde bazı problemlere neden olmaktadır. Problemin boyutları, üretilen örneklerin 
dağılımı ve bunların geçen zaman içindeki akışı başka deyişle tarih boyutu da bunlara eklenince 
alan çok fazla genişlemektedir. 

El sanatlarının farklı disiplinlerce yapılmış farklı tanımları vardır. 

2.1. El Sanatının Tanımları 

Encyclopedia Britanica'da el sanatları; "el becerisi, elle yapılan becerili iş, genellikle elle uy
gulanan ev dekorasyonu ya da giyim donatımı ile ilişkili görsel sanatlar için seçilmiş bir tamlama" 
olarak tanımlanmaktadır. Bu tamlama bir görüşle el sanatları, sanat ve zanaatın eş anlamlısı olarak 
ele alınabilir. Ancak daha serbest görüşlüdür.2 şeklinde açıklanmaktadır. 

Encyclopedia Of World Art'da ise el sanatları, "Bir işçinin işlem süresince elleriyle ya da araç 
kullanarak kontrolü altında oluşturduğu yararlı ve süsleyici özellikte ürünler" olarak tanımlanmak
tadır. Bu adlandırma aynı zamanda üretim metoduna da işaret etmektedir. Anlamı küçük sanatlar 
(minör arts) kelimesine yakındır. Çünkü el sanatları tarihinde prototip ve modellerin taklidi ile 
yinelenmesi eğilimi göze çarpar. Modern tipik terminoloji ise el sanatlarını aynı zamanda resim, 
heykel ve mimarinin belli bazı örneklerini nitelik (kalite) gelişiminde kullanmıştır. Bu biçimde kul
lanıldığında bu ürünler sanatın en üst düzeyine kronolojik bir düzenle ulaşmadığından ait olduğu 
zamana özgü, orta düzeyde bir randıman olarak belirtilmektedir. Çeşitli uygarlıkların el sanatları 
dünyasında kullandıkları teknik ve malzemelerle pazarlama biçimleri değişik özellikler göster
diğinden bir genelleme yapmak zordur. Bu görüş açısından belli başlı el sanatları; seramik, para, 
madalyalar, mine işi, tüy işi, mobilya, cam, altın ve gümüş işçiliği, oymacılık, bebek, kukla, stuko, 
dokuma, nakış ve dantel başlıkları altında ele alınabilir3. 

El sanatlannın başka bir tanımı ise resim heykel ve mimari gibi plastik sanatlar kapsamı dışında 
kalan, güzel sanat düzeyine ulaşmamış, artistik ve taşınabilir nitelikteki plastik sanatlardır. El sanatlan 

2 Encyclopedia Britannica., 1970, C.8, s. 149. Çev. H. Örcün, Barışta, Bk. Günümüzde El Sanat
ları Eğitimi Yapılan Yüksek Öğrenim Kurumları ve Bu Kurumlarca Yapılan Süreli Yayınlarla 
Beliren Eğitim Kurumları Dışında Uygulanan El Sanatları Üzerine, V. Türk Kültürü Kongresi, 
Atatürk Kültür Merkezi, 2005, 6. 

3 Encyclopedia ofWorldArt,1970 ,C.5,7,s.270.Çev.H.Örcün Barışta , A.g.m.,s.7. 
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bir sanat yapıtına ya da herhangi bir ürüne estetik değer kazandırmak amacı ile bir ya da birkaç kişinin 
bir arada çalışmasıyla oluşturulan ve çevresinde kavram kargaşası gözlenen süsleme sanatları yanı sıra 
yalnız teknik beceriyi ön planda tutan ve yaratıcılığa önem vermeyen işten farklıdır. 

Dilimize süsleme sanatları olarak girmiş dekoratif sanatlar, Encyclopedia Britannica'da şöyle 
tanımlanmaktadır. Bu kavram sanatta yardımcı kategori olarak design (resim taslağı, model, çizim, 
tasar) sanatlarını kapsayacak biçimde güzel sanatlar ailesinde bir tür gereksinimi ile kullanılmıştır. 
Bu olgu mimari için de geçerlidir. Dekoratif sanat kavramı endüstri devrimiyle ortaya çıkmış "el 
işi" (manufacture) sanatların yerine kullanılmıştır. Dekoratif sözcüğü yazılı kaynaklarda ilk defa 
1791 tarihinde görülmektedir. Kısa süre içinde gelişen terim 19. yüzyılda Jesiah Wedgewood'un Et-
rüsk tipi kaplar, bütün küçük sanatların makine ile yapılan tüm ürünlerini ifade edecek anlama gel
miştir. Giderek dekorasyon deyince akla "düz bir yüzey üzerine yapılan artistik bezeme (cila)" gelir 
oldu. Bu şekilde genellikle "uygulamalı sanat" terimi kullanıldı. Sonra ekonomik ürün, satılabilir 
ürün olarak kullanıldı ve yerini "endüstriyel sanatlar" tamlaması aldı. Bu görüş William Morris'ten 
esinlenerek sanatta ve işte birbirini harekete geçiren reaksiyonlar yarattı. Birinci ve İkinci Dünya 
Savaşları sırasında halk tarafından bu elemanın ticari önemi kavrandı ve kabul edildi. Kısa süre için 
"design" terimi II. Dünya Savaşından sonra büyük bir yüzey üzerine bir nesne yerleştirmek (adap
te etmek) için kullanıldı. Günümüzde bu terimin kullanılışı ile ilgili bir anlam belirsizliği söz 
konusudur. (Bk.endüstriyel dizayn, iç dekorasyon, sanat) 4 

Bir başka tanım ise el sanatlarından, plastik sanatların dışında araç-gereç ve teknik yönden 
genellikle geleneksel yollarla üretilen ve bir toplumun geleneksel kültürünü yansıtan ürünler olarak 
söz etmektedir. 

Diğer bir tanımda el sanatlarından "Üretimi çarşı ya da çarşı ile bağlantılı atölye ve evler 
aracılığıyla yapılan ürünlerden oluşan ülke ve aile ekonomisine katkıda bulunan, mevsimlik işsiz
liği önleyen plastik halk sanatlarıdır". Şeklinde söz edilmektedir.5 Bu bağlamda da yapılmış bazı 
tanımlar bulunmaktadır. 

Bunlardan birincisi T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Küçük Sanayi ve El Sanatları 
isimli araştırmada 6 el sanatları; "köy sanatları, ev sanatları, küçük sanatlar" bir bütün olarak el 
sanatları tamlaması ile ifade edilmektedir. Burada el sanatları-küçük sanatlar (craftsman), köy 
sanatları, ev sanatları, el sanatları (artisan) ve küçük sanatlar şöyle tanımlanmaktadır : 

"El sanatları-küçük sanatlar (craftsman): Bir ustanın başlı başına kendi sorumluluğu altında is
ter evinde ya da atölyesinde ister seyyar bir şekilde ya yalnız ya da ailesi ile olan ya da olmayan 
kalfa ve çıraklarla birlikte herhangi bir sanatı piyasa için el emeği deneyim ve beceri kullanarak 
yapması ya da sorumluluğu altında yaptırmasıdır." 

"Köy sanatları (cottage industry-village industry) : Asıl işi tarım olan ve tarımsal üretim 
nedeniyle geniş ölçüde boş zamanları olan kişilerin mevsimlik ya da kısmi statüde (part time) uy
guladıkları küçük sanatlar ve el sanatları" olarak adlandırılmaktadır. 

Ev sanatları (household industry) aile bireylerinin kendi başlarına ve ücretli işçi kullanarak 
bağımsız bir işyerine sahip olmadan bir tüccar ya da işveren için (doğrudan doğruya piyasa için 
değil) yaptıkları uygulamalar ev sanatları olarak isimlendirilmektedir. 

4 Encyclopedia Britannica, 1970, C.5,7, s.127. Çev. H. Örcün Barışta, A.g.m., s.7. 

5 Barışta., A.g.m., s.8. 

6 T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Küçük Sanayi ve El Sanatları Yayın No: DPT= 768-
İPD:26 Mart Ankara, 1969. 
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El sanatlan (artisan); kişilerin yaşam için zorunlu olmayan gereksinimlerini (süs eşyası, 
hediyelik eşya ve turistik eşya gibi) karşılayan, lüks sayılabilen emtia imal eden küçük sanatların 
bu etkinlikleri de hakiki anlamda el sanatlarıdır. 

İkincisi ise Hasan Çalış'ın Köy El Sanatlan Kılavuzu isimli çalışmasında yer almaktadır. 
Burada el sanatlan; "tüketim maddeleri, süs ve hediyelik eşya yapan, işçileri ailedeki fertlerle bazı 
durumlarda çok az sayıda çıraklar olan, makine ve sermayeden çok el emeğinin geçtiği ve sahibinin 
üretime doğrudan doğruya katıldığı sanat koludur"diye tanımlanmaktadır. Küçük sanatlar ve el 
sanatlannın kuruluş yerleri köylere kadar inmekte ve çalışma çok zaman sahibinin evinde yapıl
maktadır. Sermaye ve kredi imkânlan yok denecek kadar azdır. Üretimleri genellikle sipariş 
üzerinedir. Stok imkânları sınırlıdır,teknik bilgileri çok kere geleneksel bilgi ve görgüyle sınırlıdır.7 

Bir başka tanımlama ile el sanatları; "Bir veya birden fazla sanatkarın bilgi ve becerisine 
dayanan, çevre şartlanna göre değişim gösteren, güzelin yanı sıra yararlıyı sunan, insan yaşamını 
kolaylaştıran, ihtiyaçlannı karşılayan, evde veya atölyelerde, ya bütün gün ya boş zamanlarda ya da 
belli dönemlerde üretilen geleneksel, bölgesel, fonksiyonel, estetik, artistik, sanatsal, dekoratif, dini, 
sosyal açıdan sembolik karakter taşıyan, el, el aleti veya mekanik araçlann yardımıyla yapılan ürün
ler" olarak söylenebilir. 

El sanatı: İnsanoğlunun günlük ve törensel ihtiyaçlarını karşılamak üzere bilgi ve becerilerini 
katarak belirli hammaddeleri basit el araçları ile ürettikleri estetik, fonksiyonel, kültürel değerler 
taşıyan ürünlerdir. 

El yapımı ürünler: Sanatkarlar tarafından elle, el aletleri kullanılmak suretiyle veya el ile 
yapılan katkının nihai ürünün en önemli bileşeni olması kaydıyla mekanik araçlar yardımı ile 
üretilen geleneksel veya çağdaş tasanmların kullanıldığı estetik, işlevsel, dekoratif, sanatsal ve kül
türel özellikler taşıyan ürünlerdir.8 

2.2. El Sanatlarının Sınıflandırmaları 
Yapılan adlandırma, tanım ve işlev doğrultusunda el sanatlannın farklı sınıflamaları yapılmak

tadır. Bunlardan biri aşağıda yer alan Kültür ve Turizm Bakanlığı Veri Bankası sıralamasıdır. 

1. Hammaddesi Metal Olan 

Altın, gümüş işçiliği: kuyumculuk, günlük kullanım eşyaları: (bilezik, kolye vb. takılar) 

Bakır, pirinç işçiliği: (mutfak araç gereçleri vb.) 

Demir işçiliğinde (süsleyici unsurlar, tarım aletleri vb.) hammadde olarak metal kullanılmak
tadır. 

2. Hammaddesi Taş Olan 

Tanm ve günlük yaşamda kullanılan; değirmen taşlan, yalak, dibek, 

Mimari de kullanılan; mezar taşlan, çeşme vb. 

Takı ve aksesuar yapımında (oltutaşı, lületaşı, oniks vb.) taş hammadde olarak kullanılmak
tadır. 

Günlük yaşamda kullanılan; Seramik, çini, çanak-çömlek vb. yapımında, 

Mimaride kullanılan; kerpiç, tuğla vb. yapımında toprak hammadde olarak kullanılmaktadır. 

3. Hammaddesi Ahşap Olan 

Mimaride kullanılan; ahşap, tahta vb. 

Tarım araçları; döven, tırmık, kağnı, yaba vb. 

7 Hasan, Çalış., Köy El Sanatları Kılavuzu, Yayın No. I, Ankara, 1969, s.9. 
8 Dünya Ticaret Örgütü nezdinde Türkiye Gümrük Müsteşarlığı tarafından sunulan tanım. 
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Ev-mutfak araçları; kaşık, tabak, yayık, kova vb. 

Kullanım eşyaları; baston, ağızlık, takunya, biblo, vazo, sandık, beşik vb. 

Müzik aletleri; kabak kemane, bağlama ailesi, davul, zurna vb. 

Semer, palan, eyer yapımında hammadde olarak ağaç ve ahşap kullanılmaktadır. 

4. Hammaddesi Bitkisel Lif Olan 

Hasır dokuma, semer, sepet, mobilya vb. eşyaların yapımında hammadde olarak bitkisel lif kul
lanılmaktadır. 

5. Hammaddesi Hayvansal Atık Olan 

Kemik, boynuz, sedef kullanılarak bıçak, tarak, tespih, kutu vb. malzemeler üretilmektedir. 

6. Hammaddesi Cam Olan 

Beykoz işi adı verilen teknikle vazo, bardak, sürahi, lamba vb. malzemeler üretilmektedir. 

Ayrıca kültürümüzde önemli bir yeri olan nazar boncukları/göz boncukları da hammaddesi cam 
olan bir el sanatı ürünüdür. 

7. Hammaddesi Deri Olan 

Gölge oyunu tipleri vb. yapımında 

Giyim ve giyim aksesuarları-saraç işçiliğinde: (kundura, çarık, yemeni, çizme, çanta, kese, el
diven vb. yapımında) 

Müzik aletleri; (davul, kemane, bağlama ailesi vb. yapımında) 

Tarım ve mutfak araçları: (kalbur, yayık, tulum vb.) yapımında deri ve kürk hammadde olarak 
kullanılmaktadır. 

8. Dokumalar 

a) Mekikli dokumalar: Kumaşlar (ipek dokumalar, pamuklu dokumalar), battaniye, çarpana, 
kolan yapımında 

b) Kirkitli düz dokumalar: Yün, kıl dokumalar: kilim, zili, cicim, sumak, palas, (yaygı, askı, 
heybe, yastık, çuval, torba vb. yapımında ) 

c) Kirkitli havlı dokumalar: halı 

d) Dokusuz dokumalar: Keçe (yaygı, kepenek) dört ana başlık altında gruplandınlabilir. 

9. Örgüler 

Oyalar: İğne, tığ, mekik, firkete, boncuk, yün oyalan, dokuma, şiş oyalar, mum oyalar (yazma 
kenarları, giysi süslemesi, kese vb. yapımında) 

Tığ, şiş örgüleri: (çorap, eldiven, çetik, patik, harik vb. yapımında) 

10. Yazma 

Kalem işi yazmalar-el yazmaları: Kitap süslemeciliği (ebru, minyatür, hat) 

Kalıpla basılan yazmalar: Baş örtüsü, dekoratif örtü 

11. Halk Resmi 

"Cam altı" adı verilen teknikle iç dekorasyon ürünleri yapılmaktadır. Binaların iç-dış bölüm
lerindeki duvar ve ahşap aksam "Edirnekari" vb. tekniklerle bezenmektedir.9 

9 Kültür ve Turizm Bakanlığı, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Halk Kültürü İhtisas Ar
şivi Veri Bankası sıralaması 
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El sanatlarının başka bir sınıflandırması ise şöyle yapılabilir. 

Geleneksel el sanatlan içerisine giren ürünler çok zengin ve çeşitli olması nedeniyle, belli 
gruplarda toplanarak kapsadığı kullanım alanına, teknik yapısına ve hammaddelerine göre sınıflan
dırılmaktadır.1 0 

a- Kullanım Alanına Göre 

Günlük kullanım eşyaları 

Süsleme ve dekorasyon eşyaları 

Kitap yazma ve süsleme sanatları 

Günlük kullanım eşyaları: Her türden kap kaçak, avadanlık, mutfak eşyaları, iş aletleri vb. el 
emeği ile üretilen tüm ürünler, 

Süsleme ve dekorasyon eşyalan.- Süslenme ve süsleme ilk çağlardan bu yana insanlığın çok 
değer verdiği konulardır. Buna yönelik üretilen el yapımı ürünler (hammaddesi cam, ağaç, metal vb. 
malzemeden yapılmış olan ürünler). 

Kitap sanatlan: Hat (Güzel yazı yazma sanatı) 

Tezhip (Süsleme bezeme sanatı) 

Minyatür (Figüratif resimler) 

b- Teknik Yapısına Göre 

Düz ve düğümlü dokuma (hammaddesi hayvansal ve bitkisel lif olan el sanatları) 

Kündekâri, oyma, kakma işler vb. (hammaddesi ahşap, ağaç olan el sanatları) 

Burma, telkari, hasır işleri (hammaddesi maden, metal olan el sanatları) 

Sır altı,sır üstü boyalı seramik (hammaddesi toprak olan el sanatları) 

c- Hammaddelerine Göre 

Hammaddesi (hayvansal, bitkisel, kimyasal) lif olan el sanatları 

Dokuma türleri (halı, kilim, el dokusu kumaşlar, çarpana dokumalar), Örgü işleri (çorap, kazak, 
eldiven vb. örgüler, oya türleri, danteller), İşlemeler, Keçe işleri, El baskıcılığı. 

Hammaddesi ahşap (ağaç) olan el sanatlan (abanoz, ceviz, elma, armut, sedir, gül ağacı, çam 
vb.). 

El baskı kalıpları, tezgahlar, ip eğirme araçları, tarım ve ulaşımda kullanılan araçlar ve par
çalan (araba, kağnı, döven, boyunduruk), 

Günlük kullanım eşyalan ve aksesuarlar (mutfak araç gereçleri, rahle, baston, ağızlık vb.), 
mimari elemanlar (minber, kapı pencere vb.) 

Hammaddesi taş ve kıymetli taş olan el sanatları. 

Mimari elemanlar, mezar taşları, çeşmeler, süs taşlan işlemeciliği (takılar, tespihler, broşlar 
vs.), mermer işleri, Lüle taşından yapılan işler, Oltu taşından yapılan işler 

Hammaddesi toprak olan el sanatları 

Çanak, çömlek işleri, Çini eşyalar, Seramik eşyalar 

Hammaddesi maden, metal olan el sanatları 

10 Naciye Kayıpmaz (Sümer Hah Geleneksel Halı ve El Sanatları Müdürü) tarafından düzenlen
miştir. 
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Altın-gümüş işleri (kuyumculuk, takılar, günlük kullanım eşyaları), Bakır-pirinç işleri (süs ve 
dekorasyon eşyaları, mutfak araç, gereçleri, ısınma araçları vb.), Demir ve çelikten yapılan işler 
(tarım araçları, hayvan koşumları, mimari elemanlar vb.) 

Hammaddesi cam olan el sanatları 

Vitray türleri, takı ve aksesuarlar, nazar boncukları, süs ve dekorasyon ürünleri, mutfak eşyaları 
(bardak, tabak vs.) 

Hammaddesi deri ve hayvansal atıklar olan el sanatları 

Saraç işleri, deri giyim eşyaları (kaban, şapka, kemer,ayakkabı vb.), günlük kullanım eşyaları 
(kemer, çanta vb.), cilt işleri, tarım ve mutfak araçları, kemik ve boynuz işleri, aksesuar işleri, kürk 
vb. 

Hammaddesi kabuk saz, ince dal ve sap olan el sanatları 

Sepet örgücülüğü, mobilya yapımı, süs ve günlük kullanım eşyaları (çanta, hasır plaj yaygısı 
gibi) 

3. TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ ÖNCESİ EL SANATLARININ UYGULAMA 
ALANLARI İLE ESNAF VE SANATKARLARINA TOPLU BİR BAKIŞ 

Türkçe sözlükte "esnaf sözcüğü el zanaatları ya da küçük ticaret ile geçinen kimselere verilen 
ad -çarşı esnafı" olarak; "sanatçı" güzel sanatlarla uğraşan kimse, sanatkar; "sanatkar" sanatçı; 
sanatkarlık ise sanatçılık1 2 olarak tanımlanmaktadır. Bu terimlerdeki kavram kargaşasının yazılı 
kaynaklar Osmanlı İmparatorluğunun Geç Döneminde belirdiğini ortaya koymaktadır. Bu konuda 
Pretextat Lecomte'un Türkçeye "Türkiyede Sanatlar ve Zeneatlar", olarak çevrilmiş "Art et 
Metiers en Orient", isimli kitabı ilginç bir tanık oluşturmaktadır. 

Bilindiği gibi günümüzde el sanatları kavramı ile ifade edilen plastik sanat etkinlikleri Osman
lı İmparatorluğu Döneminde saray ve saray dışı olmak üzere iki merkezde yapılırdı. Saray dışı, 
çarşı ve ev olmak üzere iki merkezden beslenirdi. Bu iki merkezin sayısı dergah, okul vb. mer
kezlerle giderek artmıştı. 

Osmanlı İmparatorluk Döneminde saraya bağlı sanatçılardan oluşan "ehli hiref' örgütü el 
sanatı alanlarında çalışmalar yapıyordu. Bu ustalar daha çok teknik yönü ağır basan işler yaptık
larından kendilerine "ehli h i re f denirdi, (ehil: becerikli mahir, üstat; hiref: sanatlar meslekler) 
Kayıtlarda zaman zaman rastlanan "cemaati hiref, "erbabı h i re f hep aynı anlamda yani "sanat 
sahibi" esnaf anlamında kullanılmıştır. Günümüze ulaşan belgelerdeki kayıtlardan Edirne 
Sarayı'nda benzer bir örgütün bulunduğu, XVI. yüzyılda bunların İstanbul'da 45 bölük biçiminde 
örgütlendiği, üç ayda bir maaş aldıkları, kendilerine iş verildiğinde ayrıca ücret ödendiği; 
ulufelerinin Topkapı Sarayı ikinci avlusunda bulunan Divanhane binasında dağıtıldığı anlaşılmak
tadır. "Ehli h i re f in en önemli elemanları nakkaşlar, kuyumcular, katipler, ciltçiler, çiniciler, kumaş 
dokuyucuları, her türlü maden işi yapan kazancılar, ahşap işleri ile uğraşan kündekarlar, altın iplik
le işleme yapanlar, şehir mimarları, benna, neccar ve taşçılardı. İnşaat esnafına genellikle "esnafı 
mimar" adı veriliyordu. Bir başka grup sanatkar ise Hassa Mimarlar Ocağı'nda çalışıyordu. Bunlar 
saray dışındaki kişilere de hizmet verir, bütün imparatorluğun imar faaliyetlerini yürütürlerdi. Has
sa Mimarlar Ocağı aynı zamanda bir okul niteliğinde idi. Saraydaki sanatçılar ve dışardan ocağa 
alınan yetenekli gençler usta-çırak ilişkisi içinde kuramsal ve uygulamalı dersler görürlerdi.1 3 

11 Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, Ankara, 1974, s.276. 
12 Türkçe Sözlük, a.g.e., s.685. 
13 Selçuk Mülayim., Mimarlar, Ustalar, Thema Larousse Tematik Ansiklopedi, Milliyet, 1993-

1994, s.260, 261. 
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Değişik çevrelerden gelen ve getirtilen yerli ve yabancı sanatçıların çalıştığı saray, ülke için
de bir metropol olmakla beraber kültürler arası geçişi sağlayan bir köprüydü. Aynı zamanda barın
dırdığı değişik kültürlerin usta ve sanatçılarıyla bir eğitim merkezi niteliği taşımaktaydı. Hüküm
darların ekonomik desteğiyle işletilen imparatorluk atölyeleri Topkapı Sarayının birinci avlusunda 
yer almaktaydı. 1 4 

Çarşıda ise gerek usta yetiştiren gerek üretimi kontrol eden gerekse ticareti programlayan esnaf 
ve sanatkar birlikleri vardı. Kasabalardaki esnaf ve sanatçılar bu birliklerin üyesi idiler. Bu birlikler 
çoğunlukla şehirlerde bulunurdu. Her birliğin şehirde bir odası vardı, lonca denen bu yerden ilgili 
sanat dalı yönetilir, İstanbul'daki loncalarla iletişim sağlanırdı.1 5 Kökeni Selçuklulara dayanan 
"ahilik" ise çeşitli meslek dalları mensuplarını bir araya getiren destekleyen, dini ve iktisadi bir 
kurumdu. Bu birlikler bir yandan belirli sanat dallarında yeni elemanlar yetiştirirken bir yandan da 
üretimin standart ölçülere uygunluğunu denetlemekteydi. Çarşıda esnafına kazanç sağlayan, 
beğeniyi kazanan ürünler seçiliyor ve bunlar on yıl ya da yirmi yıl arayla açık bir yerde yapılan müş
terek dernek bayramları (panayır-fuar) kanalıyla halka sergileniyordu. Bu yolla halk, loncaların kar 
amacı gütmeden oluşturdukları parçaları görme olanağı buluyordu. Öte yandan çırak ve ustalardan 
oluşan loncaların çalışma sistemi sanatçılar arasında iletişim sağlıyordu. Çırakların önlük giyip us
ta olmaları için iki dükkan dolusu ürün hazırlaması ve halk önünde kendi ustalarının başkanlığında 
ustalardan oluşan bir komisyon karşısında kendi dallarında uygulama sınavından geçmesi zorun
luluğu bu iletişimin boyutlarını genişletiyordu. Bazı bölgelerde yakın geçmişe kadar sürdürülen bu 
geleneğin örneğin; Kayseri'de 6 Mayıs'a rastlayan Bahar Bayramı'nda yapıldığı bilinmektedir. Es
naf, çırağını usta olup dükkan açtıktan sonra da kendisine gelen müşteriyi ona göndererek destek
liyor ve böylece usta yaptığı ürünleri halka sergileme fırsatı buluyordu. Sanatkar düzeyine ulaşan us
taya saray atölyelerine yükselme imkânı verilişi bu dalda çalışanların sayısını arttınyordu. 1 6 

Toplumun tüm üyelerinin katılmadığı önemli bir kesiminin seyirci olduğu törenlerden farklı 
olarak açık havada halkın büyük kesiminin de izleyici olarak katıldığı şenliklerin tarihsel, sanatsal, 
sosyal ve ekonomik işlevleri dikkat çekmektedir 1 6, yüzyılda zafer, sünnet düğünü, evlenme vb. olay
lar çevresinde düzenlenen şenliklerin en önemli yeri Topkapı Sarayı merkez olmak üzere At Mey
danı idi. Sonraları buranın önemi azalmış Haliç, Kağıthane, Ok Meydanı, Boğaziçi gibi İstanbul'un 
başka yerlerine kaymıştır. Günümüze ulaşan yazılı kaynaklar dışında görsel kaynaklar bu şenliklere 
katılan nakibi, pir, şeyh, kethüda, ağa, yiğitbaşı ve çavuşlarıyla esnaf kuruluşları konusunda bizleri 
bilgilendirmektedir. Ayrıca esnaf loncalarının düzenledikleri şenliklerindeki geçit alaylarının gös
terimlerinin de önemli bir katkısı söz konusudur. Ustaların becerilerini sergilemek ve bu arada bir
birleriyle yarışma halinde bulunmak gibi eski işlevinin de önemini koruduğu bu geçit alaylarında 
esnaf sultana değerli armağanlar sunarlar, Sultan da onlara armağanlar ve para vererek ödüllendirir-
di. Yapılan şenliklerin gösterimlerinde güncel deyişle animasyonunda kahya, usta, kalfa ve çırak
ların bulunduğu; başlarında çoğu kez ser-kar, pir, ser-çeşme veya kolbaşı denilen oyuncuların ol
duğu; loncaların görenek, töre ve geleneklerine uyulduğu; özellikle çıraklıktan ustalığa doğru iler
lerken "şed başlamak" veya "peştamal başlamak" gibi törenlerin yapıldığı bilinmektedir. 1 7 

Günümüzdeki fuarlarda olduğu gibi bu şenlikler, sanatkarın hüner göstermesine ve esnafı ile tüm 
üretim kesiminin ürünlerini sergileyerek tanıtmasına olanak sağlamakta, teknolojideki yenilikleri 
gözler önüne sermekteydi. 

14 H. Örcün, Barışta., Türk İşleme Sanatı, Gazi Üniversitesi, 1984, 2 Baskı Mesleki Yaygın Eğitim 
Fakültesi, 1995, s. 17. 

15 Raphaela Lewis, Osmanlı Türkiyesinde Gündelik Hayat, İstanbul, 197S, .s. 152. 
16 Barışta., a.g.e., s.20. 
17 Metin And., Osmanlı Şenliklerinde Türk Sanatları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1982, s. 227. 
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Bu konuda başka ülke tarihlerinde rastlanmayacak en görkemli görsel belgeler minyatürlü el 
yazmalarıdır. Örneklersek bunlardan bir tanesi 1582 yılında III. Murat'ın şehzadesi III. Mehmet'in 
sünnet düğünü için hazırlanmış olan. Şehinşahname'dir. Olayları minyatürlerle betimlenen bu şen
likte Nakkaş Osman başkanlığındaki nakkaş topluluğu; saraç, hallaç, bedestan esnafı, çadırcı, abacı, 
takkeci, bakkal, demirci, çilingir, debbağ, ahçı, ekmekçi, camcı, işlemeci, dokumacı vb.esnaf ve 
sanatkarı bir film şeridi gibi yansıtmıştır. Bir başkası ise 1720 yılında III. Ahmet'in şehzadeleri 
Süleyman, Mehmet, Mustafa ve Beyazıt'ın sünnet şenliklerini konu alan Levni'nin resimlediği, Sür-
name-i Vehpi isimli el yazmasıdır. Yazılı kaynaklar arasında Evliya Çelebinin Seyahatnamesi'ndeki 
esnaf kümelerinin geçit alaylarını anlattığı bölümler bu görsel aktarımın yazılı ifadesidir. Bunlara 17. 
yüzyıldaki esnaf gruplar yanı sıra ürün fıatlannı gösteren 1640 tarihli Narh Defteri de eklenebilir. 
Bilindiği gibi bu defterde sıralanan es'ar-ı mücellidan, es'ar-ı boğasıcıyan, Es'ar-ı kazzazan, Es'ar-
ı kürkçiyan, es'ar-ı debbagan, es'ar-ı saracan, es'ar-ı bakırcıyan, es'ar-ı kutucıyan, es'ar-ı şişeciyan, 
es'ar-ı sepetciyan, es'ar-ı yağlıkcıyan, es'ar-ı çömlekçiyan v.b. ürünler ile ücret-i boyacıyan, ücret-i 
ütücüyan adı altında bunlara verilen ücretler belirtilmektedir. Bu örnekler çoğaltılabilir. 

Osmanlı toplumunda teknolojik koşullar ustaya, sanatkara büyük olanaklar verdiğinden evde 
aile bütçesine katkıda bulunan, kişiye meslek kazandıran el sanatları yaygın bir biçimde uy
gulanıyordu. Bu alanda evlerde amatörce yapılan uygulamalar kuşaktan kuşağa geçen bilgilerle ger
çekleştiriliyordu. Örneğin işleme dalında eğitim etkinliklerinin boyutları evden eve giderek bildiği 
iğneleri öğreten aşina kadınlar 1 8 kanalıyla gerçekleşiyordu. Osmanlı topraklan dışında aşina kadın 
görevini yapan "bulyalar" vardı. 16-18. yüzyıllar arasında Batılılarca da Türk işlemeci ustalanna 
önem verildiği bilinmektedir. Macarlarca "bulya"olarak isimlendirilen işlemecilerin şatodan şatoya 
gidip işleme yaptıkları ve Macar asillerinin eşlerine usta işlemeci "hülyaları" armağan ettiklerin
den kaynaklar söz etmektedir." 

19. yüzyılda el sanatları alanında kurumsal eğitimin yeni açılan okullara kaydığı gözlenmek
tedir. Bu konuda 1865 yılında Mithat Paşa'nın Rusçuk'ta öksüz ve bakıma muhtaç kız çocukları 
için kurduğu Kız Sanayi Mektebini 1861 yılında İstanbul'da kurulan Kız Sanayi Mektebi, 1878 
yılında Üsküdar'da, 1879 yılında Aksarayda kurulan Kız Sanat Okullan 2 0, 1884 yılında Mithat Paşa 
İstanbul'da kurduğu Sanayi-i Nefise Mektebi Alisi bu konuda tanıklık etmektedir. 

20. yüzyılda ev, çarşı, askeri birlik, okul, islahhane, tekke vb. merkezlerde eğitimi yapılan el 
sanatlan açılması sürdürülmüştür. Mekteb-i Talibat adlı kız okulu Tamithane-i Hümayun ya da Erkek 
Sanat Okulları dikkat çeken kurumlardır Bu okullar 1914 yılında kurulan Medresemi Hattatin ve 1920 
yılında Sanayi-i Nefise Mektebinde açılan Seramik ve İç Mimarlık2 1 bölümleri ile çoğaltılabilir. 

4. EL SANATLARININ GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU 

Türkiye Cumhuriyeti Döneminde Osmanlı İmparatorluğu Döneminden devr alınan güçlü kül
tür mirası bir yandan kurumsal eğitim almış el sanatçıları, bir yandan da kurumsal eğitim almadan 
geleneksel yolla el sanatı ürünleri yapan sanatkarlarla devam etmiştir. Bu dönemde açılan Köy 
Enstitüleri, Konya'da açılan Öğretmen Olculu, 1926-1927 yılında Ankara'da açılan Muallim Mek-

18 Tevfik, Eşberk. .Türkiye'de Köylü Sanatlarının Mahiyeti ve Ehemmiyeti, A. Y.Z.E. Y., 1939, s.70. 
19 Barışta., a.g.e., s. 19. 
20 H.Örcün Barışta., Osmanlı İmparatorluğu Dönemi Türk İşlemeleri, Kültür Bakanlığı, 1999, 

sML 
21 Aydın Uğurlu.,Türk Sanatı Kavramı Perspektifinde El Sanatları, V. Türk Kültür Kongresi, 

Cumhuriyetten Günümüze Türk Kültürünün Dünü Bugünü ve Geleceği, El Sanatları, C.XIII, 
2005, s.ll, 12. 
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tebi, Kız Enstitüleri, Akşam Sanat Enstitüleri ve Atatürk tarafından 1933 yılında İstanbul Güzel 
Sanatlar Akademisi adı ile yeni bir statüye kavuşan Sanayi-i Nefise dikkat çeken kurumlardır. Cum
huriyet Döneminde bu alanda yapılan çalışmalara kısaca şöyle bir toplu bakış yapılabilir. 

Kız teknik orta öğretimde dünya sanatının önemli olduğu düşünülen çiçek, bebek, kukla, iş
leme, giyim vb. el sanatı alanlarının yanı sıra seramik, nakış vb. Türk el sanatı alanlarının program
lan ve bu programların binlerce mezunu vardır. Günümüzde "El Sanatları ve Teknolojisi Alanı" adı 
altında Dokuma, Yapma Bebek, El İşlemeleri, Makine İşlemeleri ve Deri Aksesuarları dallarında ve 
"Seramik Alan Programı" adı altında Seramik Laborantı, Seramik Şekillendirici, Dekorcu, Model-
ci-Kalıpçı ve Çini İşlemecisi olmak üzere ayrı ayrı hazırlanan programlarla eğitim-öğretim faaliyet
leri örgün eğitimde devam ettirilmektedir. Benzer bir durum yaygın eğitim yapılan Millî Eğitim 
Bakanlığına bağlı Olgunlaşma Enstitüleri için de söz konusudur. 

1982 yılında Meslekî Eğitim Fakültesine dönüşen Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, 
Meslekî Eğitim (Gazi Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi) ve Meslekî Yaygın Eğitim Fakültelerinin 
el sanatları öğretmenlik programından yetişmiş binlerce lisans mezunu bulunmaktadır. Gazi 
Üniversitesi ile Selçuk Üniversitesinin Sosyal Bilimler Enstitülerinde el sanatları alanlarında sanat
ta yeterlik, yüksek lisans eğitimi programları açılmış ve buralardan yetişenlere diplomalar verilmiş
tir. Mimar Sinan, Marmara, Gazi, Selçuk vb. üniversitelerde 2809 Sayılı Yasanın Geçici 10. Mad
desi uyannca el sanatlarının bazı alanlarında öğretim elemanları yardımcı doçent, doçent ve 
profesörlüğe yükseltilmiştir. 

Gazi Üniversitesi Yaygın Eğitim Fakültesinde 1995-1996 ders yılında Geleneksel Türk El 
Sanatları Programı devreye girmiş ancak 2004 yılında Meslekî Eğitim Fakültesinin isteği doğrul
tusunda Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulu onayıyla kapatılmıştır. 

Yüksek öğretimde Güzel Sanatlar Fakültelerinin "Geleneksel Türk El Sanatları" adı ile bilinen 
bir bölümü bulunmaktadır. YÖK'ün yayımladığı doçentlik başvuruları ile ilgili kitapta Tablo 
4.Güzel Sanatlar Temel Alanı adı altında 405 Geleneksel Sanatlar şeklindeki bir sıralamadan "el 
sanatı" tamlamasının yerini "sanat" teriminin aldığı ve geleneksel sanatlar alanında yüksek lisans, 
sanatta yeterlik yapıldığı ve doçent unvanı alındığı başka deyişle öğretim üyesi yetiştirildiği anlaşıl
maktadır. 

Bu programların Halı-Kilim, Eski Kumaş Desenleri, Çini, Tezhip, Hat ve Cilt şeklinde 
sıralanan dallarında Cumhuriyet Dönemi öncesi verilmiş eser ya da kültür varlıklarından esin
lenerek kurumsal eğitim almış öğrenciler, sanatçılar ürünler yapmaktadırlar. 

Bu dalların dışında kalan işleme, oya, tentene, yazma, örgü, giyim kuşam vb. tekstil sanat
larının bir grubunu YÖK'ün Meslekî Teknik Eğitim kodları arasında Meslekî Eğitim Fakültelerin
de karşımıza çıkmaktadır. Bu kurumlarda sanat yerine eğitim başka deyişle bilim kodu ile öğret
menlik programlarına yönelik çalışmalar yapılmakta, öğrenciler hem bir sanat dalında meslek 
sahibi hem de öğretmen olarak yetiştirilmektedir. 

Afyon-Kocatepe, Çanakkale-18 Mart, Kayseri-Erciyes, Sakarya vb. üniversitelerde halıcılık, 
seramik vb. dallarda iki yıllık ön lisans programlarının sürdürüldüğü meslek yüksek okulları var
dır. Bunlar da günümüze değin pek çok mezun vermiştir. 

Bütün bu kurumsal eğitim kurumlarında yetişmiş "el sanatçısı", "geleneksel Türk el sanatçısı" 
unvanını alanların dışında, bir de geleneksel yolla yöresel el sanatlarının bir grubunu sürdüren 
"halk plastik sanatçıları" vardır. Bunlar 80 yılı aşan kültürel bir birikimle Türkiye Cumhuriyeti 
Dönemi'nde de etkinliklerini sürdürmektedir. 

Diğer taraftan Millî Eğitim Bakanlığı-Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünün halk 
eğitim merkezlerinde binlerce kişiye el sanatları eğitimi vermiş ve vermeye de devam etmektedir. 
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Millî Eğitim Bakanlığı ve YÖK dışında el sanatlarının çeşitli alanlarında üretim faaliyetlerin
de bulunulmaktadır. Bu kamu kuruluşları şöyle sıralanmaktadır: 

TBMM Başkanlığı Millî Saraylar Dairesi Başkanlığı Hereke İpekli Dokuma ve Halı Fab
rikası, Yıldız Porselen ve Çini Fabrikası, 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Küçük El Sanatlan ve Sanayi Siteleri Genel Müdürlüğü, 

Sümer Halı Halıcılık ve El Sanatları A.Ş., 

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı El Sanatları Dairesi Başkanlığı, 

Adalet Bakanlığı-İş Yurtlan Daire Başkanlığı, 

İçişleri Bakanlığı, Valilikler ve Kaymakamlıklar bünyesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış
ma Vakıfları 

Bu arada belediyelerin Eğitim Kültür Dairesi Başkanlıklan yaygın eğitim programlarıyla 
çeşitli el sanatlan etkinlikleri sürdürmektedir. 

5. KOMİSYONDA YAPILAN SUNUM ÖZETLERİ, SORUNLAR VE ÇÖZÜM 
ÖNERİLERİ 

Komisyonda yapılan sunulann özetleri şöyle sıralanmaktadır. 

5 . 1 . Komisyonlarda Yapılan Sunum Özetleri 

Komisyonca yukarıda belirtilen kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler ve sivil toplum 
kuruluşları temsilcilerinden el sanatlan ile ilgili faaliyetleri hakkında bilgi alınmış, sorunlar ve 
çözüm önerilerine ilişkin görüşleri dinlenmiştir. Komisyonda yapılan bilgilendirme toplantılarında 
kamu kurum ve kuruluşlan temsilcileri yanı sıra bilgi veren akademisyenlerin görüşleri sırasına 
göre aşağıda özetlenmiştir. Ayrıca konuşma metinlerinde yer alan el sanatlarının sorunları ve çözüm 
önerileri alt başlıklar halinde verilmiştir. 

5.1.1. Sümer Halı Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür: Fahrettin Kayıpmaz 

Türkiye'de el sanatlannın, gerek genel bakış açısıyla teknik olarak ortaya konulmasında gerek
se bunun şu anda pazar payının artırılarak yürütülmesinde çok önemli bir çıkmazımızın görül
düğünü, 

1996 yılındaki Gümrük Birliği anlaşmalarının, istihdamımız açısından ve el sanatlanmızın 
pazar payını kaybetmesi açısından çok önemli bir kültürel ve ticarî değişime neden olduğunu, 

El sanatlannın dünyadaki ticarî potansiyeline ilişkin kesin, gerçekçi rakamlara ulaşamadığını, 
halı ve kilimle ilgili bilgilerin biraz daha düzenli takip edilebildiğini, bugün, dünyada el halısının 8 
milyar dolarlık bir ticaret hacmi bulunduğunu ancak, bu 8 milyar dolarlık ticaret hacminin yüzde 
37'lik önemli kısmından İran'ın pay aldığını, diğer kısmında Hindistan, Pakistan, Çin, Nepal, Tibet 
bölgesinin yer aldığını, Dünyanın 8 milyar dolarlık el halısı, el kilimi ve binde 1 oranı kadarıyla da 
el sanatlarının hacmi içinde Türkiye'nin 2004 yılı rakamlarıyla 86 milyon dolarlık çok küçük bir 
paya sahip bulunduğunu, 

Türkiye'de 2 milyon metrekare düzeyinde el halısı ve kilimi imalatının mevcut olduğunu, fakat 
2 milyon metrekarelik bu imalatın, yaklaşık on yıllık bir seyir içinde seviyesinin 1 milyon met
rekareye kadar düşüldüğünün görüldüğünü, bunun nedeninin, Türkiye'deki maliyetin yüksekliğin
den kaynaklandığını, Türkiye'de imalat yapan halı ve kilim fırmalannın, daha ucuz işliğin bulun
duğu Çin, Hindistan, Afganistan gibi ülkelerde ürün yaptınp Türkiye'ye getirdiğini, AB ülkeleri 
veya ABD'de kurulan alternatif şirketlere, Çin'de dokutulan halıların havale edilerek pazarlan-
dığını, 
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El sanatlanndaki en büyük iki belirli sorunun imalat ve pazar olduğunun görüldüğünü, el halısı 
ve kilimin Anadolu'da yan kollarıyla büyük bir altyapıdan destek aldığını, bu nedenle geleneksel el 
halısı için Şark, Orta Anadolu, Afyon, Ege ve Marmara yapağısı kullanılarak straygran teknolojisiy
le iplik elde edilip halı ve kilim yapmanın zorunlu olduğunu, 

- Türk Standartları Enstitüsünün geliştirdiği 626 TSE ile, Türkiye'de halı, kilim ve dokuma 
hammaddesinin nasıl olması gerektiğinin belirlediğini, sektörde 1996 yılından beri mecburî stan
dartlar, ihtiyarî standart alındığı için, 2 milyon metrekare üretim yapan Türk halı sektörünün, canlı 
kırkım Anadolu yapağısı kullanmak yerine, dabak yünü denilen hayvanın öldükten sonra derisin
den kimyasallarla alınan malzemenin kullanılmaya başlandığını, bunun da dünyada sektör içinde 
hammaddemizi bozarak dünya pazarındaki payımızı kaybetmemizin en büyük nedeni olduğunu, 

- Halıda çok önemli ikinci unsurun hammadde yanında boyar maddesi olduğunu, 300 yıl bir
likte yaşayabilecek çok iyi mordanlama ve çok iyi boyayla halı yapılması gerekirken, dünya 
piyasalarında halımızın, bir de ikinci yönüyle boyar maddesindeki ışık ve yıkama haslıklarının 
düşüklüğü nedeniyle pazarını kaybettiğini, 

- Türk Patent Enstitüsünce marka, coğrafi işaret ve endüstriyel ürünler tasarım tescili olmak 
üzere üç türlü patent ve marka tescili yapıldığını, markalaşamamanın pazar kaybında bir diğer 
önemli neden olduğunu, yaklaşık olarak 2000 yıllık kültürel birikimle günümüze getirdiğimiz halı, 
kilim desenlerimizin hiçbirisinin patentlenemediği ve marka, coğrafî işaret veya endüstriyel ürün
ler tasarım tescili alınamadığını, çünkü koşulların geleneksel bir kültür ürününün patent yapmaya 
elverişli olmadığını, bunun nedeninin yalnızca son altı ayda yapılmış buluşların, markaların, kanun 
kapsamına girdiğini, dolayısıyla şu anda, Çin'de, Hindistan'da, Afganistan'da yapılmış taklit ürün
ler nedeniyle Türk halısının dünya bazında ve Türkiye ölçeğinde marka olarak korunamadığını, 
2000 yıllık kültürel bir birikim ürünlerinin ayrı bir tescil yapısıyla tescillenmesi gerektiğini, 

Sümer Halının, halı firmaları içinde Ar-Ge'si olan ve geleneksel dokuma kültürümüzü araş
tıran tek kuruluş olduğunu, 

Türk halı sektörü, kilim sektörü ve el sanatları sektörü olarak Ar-Ge çalışmasında el sanatlarıy
la ilgili olarak üniversitelerimizin yaptığı çok önemli birkaç çalışma dışında kendi geleneksel değer
lerimizin neler olduğunun ortaya konulmadığını ve arşivlenemediğini, 

- El sanatları kültürümüzün, bu geleneğimizin ne olduğuyla ilgili bir enstitümüzün olmadığını, 
bu nedenle çalışmaların kıyıda, köşede, bucakta münferit olarak kaldığını, gerek halı, kilim gerek
se diğer el sanatları dediğimiz el sanatlarının çok öncelikli ciddî bir enstitü bünyesinde araştırılarak, 
betimlenmesi gerektiğini, Yağcı Bedir halısının ne olduğu, geleneksel kültürden ne şekilde 
günümüze geldiği, 500 yıllık Yağcı Bedir Türkmen göçü içinde estetik hangi formlar aldığı, bir 
Sivas bıçağı veya bir Konya yemenisi, Sikkesi veya bir Mardin, Sivas telkari gümüş işlemeciliği vb. 
benzer geleneksel el sanatlarıyla ilgili olarak şu anda ortaya konulmuş iyi bir araştırma ve arşiv 
görülmediğini, 

- Diğer önemli bir konunun, el sanatları kavramından ne anlaşıldığıyla ilgili belirsizlik ol
duğunu, şu anda piyasada genellikle, imitasyon, ticarî mahiyetteki ürünlere el sanatı denildiğini, oy
sa gerçekte el sanatlannın, bizim mahallî zanaatkarımızın, usta çırak ilişkisi içerisinde mahallî coğ
rafyanın verdiği malzemeyle ortaya konulan etnografık ürünler olduğunu, bunların daha sonra ticarî 
ürün de olabileceğini, ama uygulamanın tamamen ticarî ürüne dönmüş olduğunu, bu kavramların 
da ayıklanması yani el sanatı denildiğinde gerçekten, Türkmen dünyasının 2 000 yıllık kültürel 
birikimle Anadolu'ya getirdiği, estetik, coğrafyasının verdiği malzemeyle yapılmış ürünlerin ortaya 
konularak bu el sanatlarının betimlenmesi ve ortaya konulması gerektiğini, 
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Burada iki tane önemli sorunun karşımıza çıktığını, ilkinin coğrafyanın artık öyle bir hammad
de vermediğini, ikinci olarak o ürünün üretildikten sonra pazarının bulunamadığının görüldüğünü, 
kültürümüzün gerçekten el sanatında Anadolu'da çok yaygın olan yün örme çorap, halı, kilim ve 
bütün giyindiği aksesuarlara kadar da bu özellikler yansıttığını, genç kız evli, çocuklu veya bekâr 
bir hanım mı olduğunu, 2000 yıllık belli bir kültürel yapıdan dolayı anlaşılabildiği, günümüzde 
bütün bunların değerinin kaybolduğunun görüldüğünü, Onun haricinde bazı el sanatlarımızın da 
fonksiyonelliğini yitirdiğini, mükemmel bir çorap sistemi içerisinde hiç kimsenin o hantal evet çok 
zarif estetik bazı şeylerin olduğunu ama o yün örme çorapların giyilmesinin beklenmemesi gerek
tiğini, dolayısıyla, illa Anadolu çoraplarının yaşatılması gerekmektedir demenin şu anda bir esprisi 
olmadığını, yani el sanatlarında yaşatılmak istenilenin de ayrımının çok iyi yapılması gerektiğini, 

Hammaddesi ve fonksiyonu kalmamış el sanatlarımızdan, Sivas'ta, sadece hayvan boynuzun
dan yapılan bıçaklar, çakının geleneksel ürünler olduğunu, Şu anda, hayvancılık sektörü bittiği için 
boynuzdan elde edilen bu bıçakçılık sektörünün de bittiğini, burada bir canlandırma söz konusu 
olabileceğini ama eskiden ovada gezen insanların, kent yaşamında bıçak ihtiyaçları kalmadığı için, 
şu anda böyle bir el sanatını canlandırmakla, acaba ne kadar fonksiyoneldir? diye düşünülmesi 
gerektiğini, Devrek bastonlarının, beyefendilerin elinde çok önemli bir aksesuarken şimdi ortadan 
kalktığını, bastonu üretirken bunun hangi şekilde satılacağı pazarlanacağının düşünülmesi gerek
tiğini, çünkü pazarlama olmadan bir el sanatını yaşatmamızın mümkün olmadığını, pazar bulduğun
da el sanatının değerlendirilmesi, yaşatılmasının zorunlu olduğunu, kazanç sağlamayan bir ürünün 
daha fazla kültür içinde üretilemeyeceğini, El sanatlarında, çok önemli bir konunun da, el sanat
larındaki pazar ve hammadde açısından devam etmesi gerekenlerle artık müzelerde izlememiz 
gerekenlerin bir yol ayırımının tespit edilmesi gerektiğini, 

El sanatları boyutunda ekonomik boyutta Sümer Halının normal bilançoları itibariyle zararda 
olduğunu, bunun nedeninin maliyetin yüksek olması ve bu maliyet yüksekliğinin yurt dışında ucuza 
üretilip Türkiye de pazara sunulması bunlarla rekabetin mümkün olamamasından kaynaklandığı 
ifade etmiştir. 

5.1.2. Millî Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü: Şehnaz Çivici 

Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünce, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planında yer alan el 
sanatlarına ilişkin kararlar ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, 12-14 Nisan 2002 tarihinde 
yapılan İkinci Turizm Şûrası alt komisyon raporlarında yer alan "turizm amaçlı el sanatları ve 
hediyelik eşya üretmek için örnek teşkil edecek bir araştırma, geliştirme ve dizayn merkezleri kurul
malıdır" temennisinin dayanağını oluşturan Geleneksel El Sanatlarını Geliştirme ve Turistik El 
Sanatlan Üretim Projesinin planlanlandığı, 17 Ekim 2003 tarihinde Paris'te imzalanan ve Türkiye 
Cumhuriyetinin de sözleşmeye imza koyduğu UNESCO'nun "Somut Olmayan Kültürel Mirasın 
Korunması Sözleşmesi"nde el sanatlanna ilişkin maddelerin de bu projeye dayanak oluşturduğunu, 

Proje kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, üniversiteler, meslek odaları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapıl
dığını, 

Proje amacının, el sanatlarıyla ilgili tüm taraflann işbirliğinde geleneksel el sanatlannın 
yaşatılması, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının sağlanmasına yönelik geleneksel el 
sanatları eğitiminin geliştirilmesi, öğretim programlarının güncelleştirilmesi amacıyla program 
çalışmalarına veri sağlamak, kadın işgücü istihdamının desteklenmesi ve 3 olgunlaşma enstitüsünün 
geleneksel el sanatları araştırma, geliştirme ve tanıtım merkezi olarak yapılandırılması olduğunu, 

Projede bugüne kadar eğiticilerin eğitimi konusunda halk kültürünü geliştirme, el sanatlannı 
araştırma ve derleme teknikleri, kültür sektöründe "envanter çalışmalan 1 ve 2" şeklinde kurslar 
düzenlendiğini, 
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Merkez grup tarafından gözlem fişlerinin oluşturulması, gözlem fişlerinin doldurulmasına 
yönelik kılavuzların oluşturulması, kılavuzların belirlenen pilot okulları gönderilmesi, okullardan 
gelen verilerin değerlendirilmesi ve 12 geleneksel el sanatına ait envanterlerin oluşturulması ve 
kayıt altına alınmasının planlandığını, 

Bugüne kadar projede 81 il genelinde yörelere ait yaşatılan, kaybolmuş ve kaybolmaya yüz tut
muş geleneksel el sanatlarını belirlemek amacı ile il merkez okullarına anketler gönderilerek, 
yörelerine ait geleneksel el sanatlannın durumu hakkında veriler toplanmış olduğunu ve elde edilen 
verilerin analiz edilerek Geleneksel El Sanatlan Türkiye Profili Ön Araştırma Raporu olarak hazır
lanıp basıldığını ve ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtımının yapıldığını ifade etmiştir (Ek-5). 

5.1.3. Ankara Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitüsü: Emine Kıraç 

Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Samsun ve 
Trabzon olmak üzere Türkiye genelinde 12 olgunlaşma enstitüsünün mevcut olduğunu, 

Enstitülerin öncelikli görevinin; yörenin ve sektörlerin ihtiyacı olan elemanı yetiştirmek ve ar
dından yok olmaya yüz tutan ve tutmuş geleneksel el sanatlannı araştırmak, arşivlemek, çağdaş 
tasanmlarla geliştirmek ve bu değerlerimizi yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak ve pazarlamak ol
duğunu, 

Olgunlaşma enstitülerinde iki yönlü eğitim ve öğretim yapıldığını; bunların örgün eğitim 
düzeyinde Anadolu meslek ve meslek liseleri; yaygın eğitim düzeyinde ise 3308 ve 4702 sayılı Yasa 
gereğince olgunlaşma enstitüsü ve Anadolu meslek ve meslek liselerinin yer aldığını, 

Olgunlaşma enstitülerinde ikinci ve ortaöğretim üçüncü sınıfta, işletmelerde beceri eğitimine 
başlandığını, işletmelerde beceri eğitimiyle birlikte öğrencilerin SSK kayıtlarının yapıldığını, 

Olgunlaşma Enstitüsünce Ankara tavşanından elde edilen "Angora Yünü" ve Ankara tiftik 
keçisinden dokunan "sof kumaş" projesi yürütüldüğünü, 

Halen Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde bulunan 3308 sayılı Yasa değişikliği 
sonucunda Enstitünün döner sermaye yönetmeliğinin çıkması halinde ihracat yapılabileceğini, 

Türkiye'yi ve Türk el sanatlannı tanıtmak üzere kurulmuş okul da öğrencilerine özel sektörde 
veya istihdama yönelik eğitim, öğretim verilmesinin temel amaç olduğunu, 2000'li yıllara kadar da, 
döner sermayesini kullanarak hem istihdam hem eğitim anlayışıyla bazı çabalarda bulunulduğunu, 

Türkiye'deki özellikle çeyizlik olarak yapılan ürünlerin, Çin'den gelen daha ucuz ürünlerle 
rekabetinin sandıklarda saklanması, satışa sunulmayarak sürekliliğinin sağlanamamasından dolayı 
mümkün olamadığını ifade etmiştir. 

5.1.4. Geleneksel Türk El Sanatları Vakfı: Doğan Yılmazkaya 

Türk El Sanatları Tanıtma Derneği ve Geleneksel Türk El Sanatları Vakfının dışında, Tür
kiye'de organize olmuş herhangi bir vakıf bulunmadığını, 

Türkiye'de, sivil toplum kuruluşlarının dışında, kamuda birçok bakanlık veya kamu iktisadi 
teşebbüsleri arasında ve konuyla direkt ilgili kuruluşlarda koordinasyon eksikliğinin bulunduğunu, 
el sanatlarına ilişkin herhangi bir aktif politikanın mevcut olmadığını, 

Türkiye'de kamu ya da özel kuruluşlannın birlikte yer alacağı bir el sanatları konseyi kurul
masının zorunlu olduğunu, 

Geleneksel sanatlarımızın hediyelik eşyaya dönüştürülmesi, üretilen ürünlerin müze ve ören 
yerlerinde satış imkânlannın yaratılmasını, Kültür ve Turizm Bakanlığının, bünyesindeki DÖSİMM 
mağazalannı ilgili sivil toplum kuruluşlanna terk etmesini, devletin bu sistemi denetleyen, organize 
eden kurum olması gerektiğini, 
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Piyasanın talebi olan yeni tasarımların devreye sokulması, yani geleneksellikten yola çıkarak, 
yeni tasarımlar hazırlanması veya yeni tasarımlar konusunda üretici ve sanatçıların yönlendiril
mesini, 

Geleneksel el sanatlarının vakıf bünyesinde değerlendirildiğini, vakıf olarak herhangi bir sınır
lama konulmadığı ve el sanatında tanım yapılmadığını, 

Geleneksel El Sanatlan Vakfınca, muhatap olunan iş kolları, sanatları, Türk el sanatları sayısı 
ve sorunlarının bilinmediği bunun Kültür Bakanlığı Araştırma Eğitim Genel Müdürlüğünün görevi 
olduğunu, adı geçen genel müdürlükten bilgi edinilebileceğini ifade etmiştir. 

5.1.5. Millî Prodüktivite Merkezi: Mustafa Kemal Akgül 

Türkiye'de de hemen her yörede halkın icra ettiği çeşitli el sanatlarının mevcut olduğunu, 
geleneksel el sanatlarının, kültürümüzün bir parçası olmakla birlikte bu sanatlarla uğraşanların 
geçim kaynağını da oluşturduğunu, 

El sanatlarının kültürümüzün bir parçası olmasının ürünlere farklı önem yüklediğini, el sanat
larının kültürel mirasımız olma nitelikleri nedeniyle gelecek nesillere de aktarılmalannın zorunlu 
olması ve el sanatlarının koleksiyon değeri taşıyor özelliklerinin önemli olduğunu, bu özelliklerin 
el sanatlarına aynı zamanda yüksek ekonomik değer de kazandırdığını, 

Türkiye'de el sanatlarının, yüzyıllardır usta çırak ilişkisi sonucu gelişen zanaatların sürdürül
düğü dükkânlarda veya evlerde icra edildiğini, el sanatları üretimiyle uğraşan işletmelerin çoğunun 
aile işletmeleri olduğu ve ürünlerin daha çok geleneksel özellik taşıdığını, 

Günümüzde toplumların teknolojik açıdan kat ettiği mesafe, teknolojinin gittikçe artan bir hız
la ilerlemesi ve ihtiyaçların hızla karşılanması gerekliliği gibi nedenlerle el sanatlarına duyulan il
ginin azalmaya yüz tuttuğunu, 

Türkiye'de pek çok kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşlarınca, uzun yıllardan beri el sanat
larının korunması ve geliştirilmesi için çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü, bu kurum ve kuruluşların 
bu konuda engin deneyim ve birikimlere sahip olduğunu, 

Millî Prodüktivite Merkezi (MPM)'de bu konuyla ilgili olarak 2004 yılında "Yöresel El Sanat
larının Endüstriyel Dönüşümü" isimli bir proje başlatıldığını, 

MPM'nin, adı geçen projenin hazırlık aşamasında yaptığı arama toplantıları ve uygulama 
aşamalarında elde ettiği deneyimler ışığında, geleneksel el sanatlarına ilişkin sorunların ve çözüm 
önerilerinin aşağıda yer aldığını, 

Buna göre; 

Geleneksel Türk el sanatlarına ilişkin tüm sorun ve eksikliklerin giderilmesinin ancak; -asıl-
sorumluluğu üstlenecek koordinatör bir kurum liderliğinde, konuyla ilgili çalışmış, çalışmakta olan 
veya projeye katkı sağlayabilecek kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelmesiyle 
yürütülecek bir "geniş katılımlı proje çerçevesi" ile gerçekleştirilebileceğini, 

Geniş katılımlı proje çerçevesinin, aşağıda yer alan amaçlara ulaşmayı öngörmesinin gerek
tiğini, 

Geleneksel el sanatı, hatıralık eşya, küçük zanaatlar v.b. gibi kavramların ortak bir görüş çer
çevesinde -aynı tanımları kullanabilme amaçlı- yeniden tanımlanması ve konuyla ilgili bir terimler 
dizini/sözlüğünün oluşturulmasını, 

Türkiye'deki tüm el sanatlarının ayrıntılı bir ürün ve üretici envanterinin çıkartılması için ilgili 
kuruluşların katkıları ile "envanter bilgi alanlan" tespitinin yapılması, daha sonra yurt sathında 
yapılacak ürün ve usta envanteri çalışmasından elde edilebilecek olan "Geleneksel Türk el sanatları 
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veri tabanı" ilgili tüm kuruluşların ortak kullanımına açılmasının, böylece geleneksel el sanat
larının; tanımlanması, sınıflandırılması, kodlanması v.b. konulardaki karmaşa ve farklılıklar ortadan 
kaldırılması, 

Projenin uygulandığı yörelerdeki el sanatlarının ürün ve meslek standartlarının Türk Standard-
lan Enstitüsü (TSE) tarafından koordine edilecek çalışma gruplarınca belirlenmesinin sağlanması, 

Standardizasyonu sağlanan ürünlerin elektronik ortamda (web'de) kataloglanması, 

Yörelere özgü farklılıkları bulunan geleneksel -anonim- ve özgün tasarımların Türk Patent 
Enstitüsü (TPE) tarafından coğrafık işaretleme ve tescil edilmesinin sağlanması, 

Yörelerdeki mevcut zanaatkarlara, üniversiteler ve Millî Eğitime bağlı örgün ve yaygın eğitim 
kurumlan vasıtası ile Meslekî gelişim eğitimleri verilmesinin sağlanması, 

El sanatlannın yaygın olduğu yöreler ile istihdam sorunu olan yörelerden başlayarak, yerel 
yönetimler ve sivil toplum kuruluşlan (STK) işbirliği ile; yeni zanaatkarlar yetiştirmeye ve el sanat
larını yaygınlaştırmaya yönelik sertifikalı eğitim programlannın düzenlenmesi, 

El sanatlarında faaliyet gösteren meslek sahiplerine, tasarımlannın modernizasyonu ve talep 
koşullarına uygunluğunu sağlamaya yönelik tasarım eğitimleri verilmeli, kimi ürünlerin kullanım 
alanlannda geleneksel kalıpların dışına çıkılması ve değişken tüketici taleplerine de cevap verilmesi 
yeteneğinin artınlması, 

Ekonomik olarak kalkınmamış yörelerde; söz konusu eğitimlerde ve sürekli üretim aşamaların
da kullanılmak üzere bazı yörelerde ortak kullanım atölyeleri kurulması, 

Yörede bilgisayar okuryazarlığının artırılması amacıyla proje uygulamaları boyunca ilgili 
kesimlere bilgisayar kullanıcı eğitimlerinin verilmesi, eğitim ve diğer bilgisayar destekli uy
gulamalarda kullanılmak üzere az gelişmiş yörelerde bir e-kıraathane kurulması, 

Yöredeki el sanatlan üreticilerine yönelik bir web portal'ı hazırlanması ve bu yolla üreticilerin, 
internet üzerinden gelen yurtiçi ve yurtdışı toplu taleplerinin karşılanabilir hale gelmesi ve e-
ticarete başlanılmasının sağlanması, 

Tüm çalışmalar neticesinde; geleneksel Türk el sanatlarının sadece kültürel envanterlerinin 
hazırlanması ile kalınmayıp, yörelerdeki el sanatlarına ekonomik değerler de kazandırılarak yörede 
istihdam imkânı ile göçün azaltılması sağlanması, 

Bir özet olarak açıklanan bu hususların MPM'nin konuyla ilgili olarak hazırladığı "Yöresel El 
Sanatlarının Endüstriyel Dönüşümü " raporunda sorun ve çözüm kümeleri ile birlikte ayrı ayrı ele 
alınarak somut olarak tanımlandığını, 

Şu anda Beypazan'nda ürün ve üretici envanterine başlandığını, ürünlerin resimlerinin çekil
diğini, Gazi Üniversitesine bağlı Tasanm Meslek Yüksekokulunda Beypazan'na özgü telkari ürün
lerin tasarımlannın bilgisayarda üç boyutlu olarak teknik resimlerinin çizildiğini, 

Atölyelerin iyileştirilmesi ve markalaşma çalışmalarına da bir iki ay sonra başlayacağını ifade 
etmiştir. 

5.1.6. Gazi Üniversitesi Meslekî Eğitim Fakültesi El Sanatları Bölümü 

Öğretim Üyes i : Yrd. Doç. Dr. Cavidan Başar Ergenekon 

Türk el sanatlan ya da halk sanatlarının, kendi duygulanmızı dile getirdiğimiz, kendi ihtiyaç-
lanmızı karşılamak istediğimiz, kendi zevklerimizi sergilediğimiz birçok dönemin günümüzde 
devam eden izleri olduğunu, bu sanat dallarımızın geçmişle olan bağlanmızı perçinlediği gibi, 
yannlanmıza da köprü olacağını, 
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Bugün, ülkemizin çeşitli yörelerinde, genellikle usta-çırak ilişkisi ve eğitim yoluyla geçmişten 
günümüze ulaşan yörelere özgü el sanatlarımızın bazı alanlarının devam ettiği, bazılarının ise yok 
olmaya yüz tuttuğunu, gerek kullanılan malzeme gerekse uygulanan tekniğe göre çeşitlilik gösteren 
el sanatlarımızın farklı şekilde sınıflandırıldığını, 

Diğer yandan yukarıda sıralanan el sanatları konularıyla ilgilenen kurum ve kuruluşlar incelen
diğinde, oldukça geniş alana yayıldığının görüldüğünü, 

Bakanlıklar düzeyinde; 

Millî Eğitim Bakanlığının 

Yaygın ve Örgün Eğitim düzeyinde Olgunlaşma Enstitüleri, Halk Eğitim Merkezleri 

Pratik Sanat Okulları, Kız Meslek Liseleri, Anadolu Kız Meslek Liseleri vb. 

Adalet Bakanlığının, 

Ceza evlerinde bulunan tutuklulara yönelik el sanatları uygulamaları olduğunu, Siirt bat-
taniyeciliği, dokumacılık, hatta boncuk işleriyle ilgili olarak, Adalet Bakanlığının cezaevlerinde 
devam eden el sanatları faaliyetleri bulunduğunu, 

Sanayi Ve Ticaret Bakanlığının, 

- Gezici köy kursları vb. faaliyetleri 

- Kitap, broşür vb. yayın faaliyetleri 

Tarım Ve Köyişleri Bakanlığının, 

- Gezici köy kursları, 

- El sanatları yatılı bölge okulları veya el sanatları eğitim merkezleri, 

-Kitap, broşür vb. yayın faaliyetleri 

Kültür Ve Turizm Bakanlığının, 

- Araştırma, arşivleme, tanıtım ve yayın faaliyetleri, hatta pazarlama faaliyetleri 

Diğer kuruluşlar ve yerel yönetimler düzeyinde; 

Sümerhalı vb. kuruluşların, 

Üretim, pazarlama, sergileme, tanıtım, yayın vb. faaliyetleri, 

Bankaların, 

-Yayın, sergileme vb. faaliyetleri 

Vakıf, Dernek Vb. Kuruluşların, 

- El sanatlarına yönelik çeşitli kurslar, 

- Yayın, sergi vb. faaliyetleri 

Belediyelerin, 

- El sanatlarına yönelik çeşitli kurslar 

- Yayın, sergi vb. faaliyetleri yanında, bu konuda eğitim veren ulaşılan rakamlara göre şu anda 
53 devlet üniversitesi, 18 de vakıf üniversitesinin bulunduğunu, 

Üniversiteler Düzeyinde, 

Güzel Sanatlar Fakültelerinde "Geleneksel Türk El Sanatlan" adı altında halı-kilim, eski 
kumaş desenleri, tekstil restorasyonu vb. derslere yer verildiğini, meslek yüksekokullannda ise 
genellikle halı-kilim, el sanatlan, tekstil olmak üzere üç ayrı program yürütüldüğünü, bu öğretim 
kurumlarından birisinin de Gazi Üniversitesi- Meslekî Eğitim Fakültesi-El Sanatları Eğitimi 
Bölümü olduğunu, 
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Gazi Üniversitesi Meslekî Eğitim Fakültesi'nin Ulu Önder Atatürk'ün direktifleri ile 
1934-1935 öğretim yılında 2 yıl süreli öğretmen okulu olarak kurulduğunu, 1938-1939 öğretim 
yılında Meslek Öğretmen Okulu, 1947-1948 öğretim yılında Kız Teknik Öğretmen Okulu adını al
dığını, 1982 yılında Gazi Üniversitesi bünyesinde Meslekî Eğitim Fakültesi adıyla yer aldığını, bu 
değişim içerisinde El Sanatları Eğitimi Bölümü, dört yıllık lisans eğitimi veren Meslekî ve teknik 
liselerle, kız teknik olgunlaşma enstitülerinde ve meslek yüksekokullarında görev alabilecek öğret
men ile endüstri kuruluşlarında ve müzelerde çeşitli görevler alabilecek, uzmanlaşmış teknik 
eleman yetiştiren bir bölüm olduğunu, 

Bölümün genel amacının, öğrencilerin Türk el sanatları konularındaki temel bilgi ve 
becerilerini geliştirmek, yöresel özellik taşıyan el sanatlarını araştırmak, incelemek ve belgelemek, 
bu özelliklere sahip olan el sanatlarının geleneksel özelliklerinin korunması yanında günümüz ih
tiyaçları doğrultusunda çağdaş kullanım alanlarına yönelik tasarım ve uygulamalı çalışmalar yap
mak, mezunların alanı ile ilgili eğitim kurumlarında öğretmenlik yapabilecek ve işletmelerde görev 
alabilecek nitelikte yetişmelerinin sağlandığını, 

Alana yönelik eğitim-öğretim faaliyetlerinin, iki temel amaç doğrultusunda yürütüldüğünü, 
birinci amaç doğrultusunda yürütülen çalışmaların, geleneksel Türk motif, desen, renk ve teknik
lerini yozlaştırmadan yaşatmaya yönelik, diğerinin ise, öğrencilerin yaratıcılıklarını ortaya koy
maya olanak hazırlayan çalışmalar olduğunu, 

Öncelikle kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarımızla uğraşan ustalarımıza sahip çıkarak, onların 
sağlıklı çalışma ortamlarında sanatlarını icra etmeleri, çeşitli sosyal olanaklara sahip olmaları, bilgi 
ve tecrübelerinin okul-sanayi işbirliğine benzer bir yaklaşımla ele alınarak ilgili eğitim kurumlarıy
la iç içe gerekli çalışmaların yapılmasının önemli görüldüğünü, 

Geleneksel Türk el sanatları alanında çalışan bireylerin sorunlarının, el sanatlarının geliştiril
mesi, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması konusunda alınabilecek önlemler ve olası sonuç
ların ise: 

Türkiye'de geleneksel Türk el sanatlarını üreten sanatkârların, sorunlarının, uğraşı gösterdik
leri alanlar dikkate alınarak ayrı ayrı incelenmesi ve araştırılmasının yararlı olacağı, bu nedenle 
araştırmaların konu alanlarına yönelik olması, 

Günümüz ekonomik koşulları, teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar göz önüne alınarak geliştiril
mesi yönünden öncelikli konuların tespit edilmesi, 

Türkiye el sanatları atlasının hazırlanması konusunda başlatılan girişimlerin daha hızlan
dırılarak sürdürülmesi, bu konuda öncelikle yurdumuz çok iyi taranarak kaybolmakta olan, yoz
laşan, yozlaşarak varlığını sürdüren, üretim biçimini değiştiren yada yozlaşmadan bugünlere 
gelebilen bütün el sanatlan her türlü özellikleriyle belirlenmesi, 

Araştırma sonuçlarına göre her bir alanda çalışan sanatkârların karşılaştıkları güçlüklerin 
giderilebilmesi için sağlıklı ve kalıcı çözüm yollarının bulunması ve en kısa sürede hayata geçiril
mesi, 

Esnaf ve Sanatkârlar Odası gibi derneklerin, günümüz şartlarına uygun olarak yeniden yapılan
dırılması ve halk sanatlarını hala yaşatan kişilerin sosyal dayanışmalarının arttırılması, 

Yöresel el sanatlarına yönelik (bakır, gümüş, el dokumacılığı vb.) yarışmaların düzenlenmesi, 
katılımı arttırmak amacıyla kazanan bireylere teşvik edici belge veya unvanların verilmesi, 

El sanatlarına yönelik eğitim ve öğretim veren üniversite ve yüksekokulların o yöreye özgü 
çalışan ustaların bilgi ve tecrübelerinden gerektiği şekilde yararlanabilmeleri için ihtiyaç duyulan 
eğitim ortamlarının hazırlanmasında bürokratik düzenlemelerin yapılması ve ödenek ayrılması, 
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Bu işbirliği sonucu, eğitim ortamlarında bilgilerini aktarmaları yanında, onları teşvik edici 
nitelikte, ortaklaşa sergileme olanakları vb. faaliyetlerle, yerel ustaların tanıtımının yapılması, 

Yeni nesillere iş olanağı sağlayabilmek üzere, radyo, televizyon programları ve internet gibi 
diğer iletişim araçlarıyla mesleklerini tanıtma imkânları sunulması, 

Konuyla ilgilenen eğitim kurum ve kuruluşlarında, el sanatlarının yozlaştırılmadan yaşatılabil-
mesi konusunda ortak fikir birliğinin kurulması, bunun için gerekli denetim ve karar mekaniz
malarının oluşturulması, 

Aynı amaca hizmet veren kurum ve kuruluşlar birleştirilerek zaman, emek ve ekonomik yön
den gerekli tedbirlerin alınması, 

Özürlü bireylerin, gazilerimizin, ceza evlerinde tutuklu olan kişilerin sosyal hayata adaptas
yonlarını sağlayıcı ve ekonomik yönden destekleyici nitelikte el sanatları faaliyetlerini konu alan 
rehabilitasyon merkezlerinin yaygınlaştırılması, 

Bu tür merkezler zamanla yaygınlaştırılarak, var olan hammadde kaynaklarının ve boş insan 
gücünün yerinde değerlendirilmesi, dolayısıyla yöre ve ülke ekonomisine katkının sağlanması, 

Yörelerde gerçekleştirilecek olan bu çalışmalarla şehirlere büyük umutlarla gelen ve sonunda 
hayal kırıklığı ile sonuçlanan göç olaylarının en aza indirilmesine katkıda bulunulması, 

El Sanatları konularında faaliyetlerini sürdüren kurum ve kuruluşlarda üretilen ürünlerin Türk 
Standartlar Enstitüsünün örneğinde olduğu gibi bir belgeyle tüketiciler üzerinde kalite güvencesinin 
oluşturulması, 

Kalite belgesinin verilmesinde, üniversitelerin araştırma ve uygulama merkezlerinde oluş
turulan bir kurulun sorumlu olması, 

Gerek bakanlıklara bağlı gezici köy kurslarında gerekse halk eğitim merkezlerinde, usta öğ
reticiler yerine, en az iki yıllık meslek yüksekokulu veya ilgili branşta eğitim görmüş fakülte 
mezunlarının atanmasına özen gösterilmesi, 

Halen belli bir öğretim düzeyinde bulunmayan, ancak görevlerini sürdürmekte olan eleman
ların hizmet içi eğitimden geçirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması, 

Gerek üniversiteler gerekse bu konuda faaliyet gösteren diğer kurum ve kuruluşlar ile özel sek
tör arasında diyalogun sağlanmasına yardımcı olan panel, sempozyum vb. bilimsel etkinliklerin 
daha sıklıkla düzenlenmesi, 

Turistik gezilerin yoğun olduğu müzelerimizde bulunan eserlere ilişkin özellikleri yansıtan, 
kolay taşınabilir ve pazarlanabilir nitelikte el sanatı ürünlerinin oluşturulmasına önem verilmesi, 

El sanatları eğitimini sürdüren kurum ve kuruluşlar arasında eğitim programları, üretim ve is
tihdam yönünden gerekli işbirliğinin ciddî şekilde ele alınarak yetiştirilecek eleman tipinin belirlen
mesi, 

Özellikle meslek öğretmeni yetiştiren kurumlarda; mezunların kaybolmakta olan el sanat
larının yaşatılması ve günümüz ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi konularında bilinçlendiril
mesi; görev aldıkları yörelerde yerel ve idarî yönetimlerle, ilgili sanatkârla işbirliği yapmaya yön
lendirilmesi, 

Özellikle eğitim imkânı bulamayan, iş yapabilme yaşma gelmiş bireylerin, yaygın eğitim 
kurumlarında meslek olarak yürütebilecekleri düzeyde bir el sanatı öğrenimi alması ve ekonomik 
kalkınmaya katılmasının sağlanması, 

Bu konuda gerekli çeşitli iletişim araçlarıyla tanıtımların yapılması ve iş güvencelerinin gerek
li yasal düzenlemelerle sağlanması, 
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Sonuç olarak; el sanatları üretiminin temeli ekonomik bir işletme faaliyeti olduğunu, bu neden
le faaliyetlerin araştırma, organizasyon, eğitim, üretim, pazarlama aşamalarının birbirini izleyen 
fonksiyonlar halinde planlanmasının gerekli görüldüğünü, 

Araştırmaların, üniversitelerin ilgili fakülte ve bölümlerinden yardım alınarak, el sanatlarının 
geliştirilmesinde öncelikli konuların tespit edilmesi için bilimsel araştırmaların dikkate alınarak, el
de edilen bulgular değerlendirilerek çalışmaya yön verilmesinin gerektiğini, 

Günümüzde el sanatlan alanında çalışma yapan kuruluşlar arasında müşterek çalışmaya 
yönelik etkili bir organizasyonun kurulamadığını, kurumlar arasında öncelikle kaybolmaya yüz tut
muş sanatlarımızın geliştirilmesi ve yaygınlaştınlmasına, aile ve ülke ekonomisine, aynı zamanda 
işsizlik sorununun bir ölçüde çözümlenmesine olumlu yönde katkıda bulunacak organizasyonlar 
sağlanması gerektiğini, 

El sanatlarının üretimini yapacak bireylere ve bunların üretimine katkılarının sağlanmasına 
yönelik bir eğitimin verilmesinin gerekli görüldüğünü, bu aşamada eğitim kurumlarının konuyla il
gili sanatkârlarla işbirliği içinde olmasının önemsenmesi ve bu doğrultuda eğitim ortamının sağlan
ması yönünde girişimlerin başlatılmasını, 

Uygulanan eğitim süreci sonunda bireylere geleneksel özellik taşıyan, teknik ve sanat yönün
den kaliteli, toplumun ihtiyaçlarına, günün teknolojisine uygun, iç ve dış pazarlarda geçerli olacak 
nitelikte üretimin yapılmasının sağlanmasını, 

El sanatlannın gelişme ve yaygınlaştırılmasını önleyen etkenlerden, birinin elde edilen ürün
lerin pazarlama zorlukları olduğunu, bu durumun, pazarlamada dağınıklık ve üretici emeğinin çoğu 
kez karşılık bulamamasından kaynaklandığını, bu nedenle elde edilen ürünlerin genellikle kalitesiz 
ve çoğu kez sanatla ve folklorla ilgili nitelikte olmadığım, el sanatlarının üretiminde görülen bu 
olumsuzluklann giderilmesi için Türk kültürünü, sanatını ve yaratıcılığını yansıtan nitelikler taşıyan 
ev ortamında veya atölyelerde üretilebilen, ekonomik değeri olan, iç ve dış pazarlarda tüketici ih
tiyaçlarına cevap veren özelliklerde üretim yapılması sonucu pazarlamanın gelişmesine olanak sağ
layabileceğini ifade etmiştir. 

5.1.7. Gazi Üniversitesi Meslekî Eğitim Fakültesi Dekanı: Prof. Dr. Eyüp Bedir 

Geçen sene meslekî eğitim fakültesi bünyesinde dört yıllık eğitim veren geleneksel Türk el 
sanatları lisans programı mezunlannın Millî Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak atama şansının 
olmamasından dolayı kapatma şansızlığını yaşayan bir dekan olarak burada bulunduğunu, 

Problemin görüldüğü gibi meslekî eğitim sisteminin yapısıyla ilgili olduğunu, bunun Millî 
eğitimle ilgili konuların görüşüldüğü sıralarda sık sık yaşadığını, Türkiye'deki meslekî ve teknik 
eğitim probleminin artık kalkınma planlarında yüzde 65, yüzde 35 yaşama şanssızlığından kurtul
ması gerektiğini, Türkiye'de meslekî ve teknik eğitim görerek bu ülkeye üretici olarak hizmet ver
me şansını yakalayan insanlann batılı ülkelerde olduğu gibi meslekî eğitimden geçenlerin oran
larının batılı ülkelerde olduğu gibi yüzde 65'ler seviyesine çekilmesi gerektiğini, Şu anda mevcut 
eğitim sistemimizle, istihdam edilmeyen, istihdam edilmesine fırsat, imkân verilmeyen binlerce lise 
mezununun açıkta kaldığını Hâlbuki meslekî ve teknik eğitimle bu problemin aşılmasına çok ciddî 
katkıda bulunulacağını, 

Bu komisyonun çalışmalarının MTEM ve MEGEP projeleriyle de ilişkilendirilmesinin bu işe 
çok ciddî katkı sağlayacağını, 

Ciddî politika eksikliği olduğunu, geleneksel Türk el sanatlarıyla ilgilenen kuruluş sayısı yak
laşık 20'ye yakın olduğu ancak bu kuruluşlar arasında hiçbir işbirliği, hiçbir ilişki olmadığını, bu 
komisyon marifetiyle bir devlet politikası oluşturularak koordinasyon sağlanmasını, bir devlet 
politikası oluşturulmasını ümit ettiğini, kuruluşlar arasında koordinasyon sağlanabilirse ülkenin 
problemi ciddî olarak çözülebileceğinin düşünüldüğünü, 
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Müteşebbislik bilincinin geliştirmesinin gerektiğini, bunun yolunun da, bu insanlara meslekî 
eğitim vermek ve sonra da mümkünse teşvikleri bu insanlara doğru yönlendirip küçük işyerleri kur
masının sağlanmasının gerektiğini, 

Geleneksel aile işletmeciliği anlayışının ne yazık ki ciddî problemleri de beraberinde taşıdığını, 
bunların yönetim, pazarlama, üretim problemi vb. yaşadıklarını, bu küçük aile işletmelerinin 
modern yönetim tekniğiyle işletilebildiği, belli çatılar altında toplanabildiği, ürünlerini çok daha 
bilimsel yollarla pazarlama imkânları sunulabildiği takdirde Türk insanının bu konudaki hünerini 
ortaya koyacağını, 

Herhangi bir meslek lisesi mezununun üniversiteye rahatlıkla girebildiği dönemlerde öğretim 
ve öğrenci kalitesinin daha yüksek olduğunu, ancak ne yazık ki bu okulların şu anda yok olma teh
likesiyle karşı karşıya olduğunu ifade etmiştir. 

5.1.8. Kültür ve Turizm Bakanlığı-Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Halk 

Kültürünü Araştırma Dairesi : Mücella Kahveci 

Oldukça geniş bir alanı olan el sanatlarımızın, başta endüstrileşmenin etkisi olmak üzere 
değişen hayat şartlarına, değer yargılarına, güncel ihtiyaçlara, modaya bağlı olarak ihtiyaçtan daha 
çok zevke hitap etmesinin etkisi ile de ya eski önemini kaybettiğini ya da tümüyle ortadan kalk
tığını, bunun el sanatlarımıza olan ilginin azalmasının en önemli sorunlardan birisini oluşturduğunu, 
buna bağlı olarak üretim ve satışa yönelik talebin azaldığını, 

Genel Müdürlükçe, halk kültürü değerleri içinde yer alan ve maddi kültür değerleri olarak da 
adlandırılan el sanatları, giyim-kuşam-süslenme, halk mutfağı, halk mimarisi konularında hazır
lanacak projeler çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışında alan araştırmaları başta olmak üzere geleneksel 
kültür değerlerini incelendiğini, 

Bu konularla ilgili olarak görev yapan halkbilimci, sanat tarihçi ve el sanatları uzmanlarından 
oluşan araştırmacılar tarafından, her yıl planlı olarak yurt genelinde alan araştırmaları gerçekleş
tirerek, halkla birebir yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen ses bandı, slayt, fotoğraf, video 
bant ve yazılı belgeleri Halk Kültürü İhtisas Arşivine kazandırıldığını, 

Araştırmaların, daha sonra değerlendirilerek halk kültürü konulu süreli yayınlarda yayımlan
dığını, Geleneksel Türk El Sanatları Haritası yayınlamış olduklarını (Ek-6), prestij eserler oluşturul
duğunu veya bilimsel toplantılarda bildiri olarak sunulduğunu, 

Genel nitelikli araştırmaların yanında, geleneksel giyim-kuşam örneklerinin tespitine ve teknik 
çizimlerinin elde edilmesine yönelik müstakil araştırmalar da gerçekleştirilerek, bu araştırmaların 
değerlendirilmesi sonucunda katalog oluşturulduğunu, görev alanına giren konularda projeler geliş
tirildiğini, el sanatları ile ilgili yarışmalar düzenlenerek ödüller verildiğini, Yayın Kurulu'nun çalış
malarına yardımcı olunduğunu, Konusuyla ilgili yurtiçi ve yurtdışında çıkan kaynak ile belgeleri 
derleyerek, arşive ve kütüphaneye kazandırıldığını, 

El sanatları ustalarının sosyal güvencelerinin bulunmaması ve gelirlerinin istikrarlı olmaması, 
çalıştıkları atölyelerin standartlarının çok düşük olması nedeniyle meslek hastalıklarına yakalanma 
riskleri mesleğe olan ilginin her geçen gün azaldığını, bu durumun kimi meslek gruplarının yok ol
masına neden olduğunu, el sanatlarının yıllardır dededen toruna, babadan oğula geçerek usta-çırak 
geleneğiyle günümüze kadar geldiğini, Yukarıda değinilen olumsuzluklardan dolayı gençlerin bu 
mesleklere yönelmediklerini, bu olumsuzlukların giderilebilmesi için geleneksel el sanatlannın 
tanıtılması ve korunmasındaki en önemli etkenin de ustaların desteklenmesi olduğunu, ustaların 
sosyal güvenceye kavuşturulması, çalışma ortamlarındaki standartlannın düzeltilmesi, ürünlerinin 
satışı konusunda yardım edilerek ekonomik yönden, yaptıkları işin kültürel anlamda önemi 
konusunda bilinçlendirilerek de manevi açıdan desteklenmelerinin sağlanabileceğini, 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma Eğitim Genel Müdürlüğünce Türkiye'de geleneksel el 
sanatlarının üretimi yoluyla geçimini sağlayan üretici/sanatkârın, uğraştıkları el sanatının tanıtımı, 
maddî yönden desteklenmeleri ve yapmış oldukları çalışmaların devamını teşvik amacıyla 20-27 
Haziran 2005 tarihleri arasında, Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü işbirliğinde İstan
bul'da Sultanahmet Meydanı'nda "El Sanatları Festivali" düzenleneceğini, festival çerçevesinde 42 
ilden 120 üretici/sanatkâra üretici tanıtım kartı verilerek manevi olarak desteklenmelerine 
çalışılacağını, 

Üretici/sanatkârların Kültür ve Turizm Bakanlığından, özellikle katıldıkları yurtdışı sergilerde 
kendilerinden ürünlerinin ustası olduğunu gösterir kimlik belgesi istendiğini, bu konuda sıkıntı çek
tiklerini belirtmelerinden söz konusu kimliklerin dolayı hazırlandığını, 

Söz konusu festival sonrası üreticilerin kısa tanıtımı, adresleri ve ürünlerini içeren "Gelenek
sel El Sanatları Katalogu" hazırlanarak hem el sanatlarının belgelenmesi hem de bu alanda görsel 
içeriği geniş bir kaynak oluşmasının planlandığını, 

Yıllardır gerçekleştirilen alan araştırmalarda elde edilen bilgiler ışığında "ürün tanıtım kartı" 
uygulamasının da bir an önce başlatılması gerektiğini, bu kartlarda ürünün hammaddesi, yapıldığı 
bölge-il-ilçe-köy, yapım tekniği, ürünün kullanıldığı yer, üretim tarihi, ustanın adının yer alacağını, 
hazırlanan ürün kimlik kartlarıyla hem ürün hakkında hiç bilgisi olmayan herhangi bir alıcıya kısa 
bilgi verilmiş hem de ürünün yurt içi ve yurt dışında belgelenerek tanıtımının yapılmış olacağını, 

Modem yaşamın gereği pek çok ürünün hizmete sunulduğu bir ortamda el sanatlarının ihtiyaç
tan çok zevke hitap ettiğini, son yıllarda geleneksel el sanatlannın önem kazanmasının, ülkemizde 
kültüre olan ilginin artmasından değil, diğer ülkelerden gelen talep etkisiyle oluşan modadan kay
naklandığını, bu ilginin canlı tutulması ve süreklilik gösterme yollarının aranmasıyla ülkemize 
ekonomik açıdan küçümsenmeyecek boyutta girdiler sağlayabileceğini, bu nedenle el sanatları 
üretimine ciddî bir yaklaşım gerektiğini, 

El sanatlarının yaşadığı bir diğer sorunun da çok farklı kurum ve kuruluşların (17 bakanlık, 
vakıflar, bankalar, belediyeler vb.) belirli el sanatları üzerinde yoğunlaşarak ki genellikle halı kilim 
konusunda çalışmaların yapıldığını, kurslar açıldığını, diğer el sanatlarına hiç değinilmeden birbir
lerinden habersiz aynı el sanatının desteklemesi sonucunda da harcanan emek, zaman ve imkânların 
boşa gittiğini, 

Ülkemize ait maddi kültürel değerlere sahip çıkabilmek için, bu değerlerimizin diğer ülkeler 
nezrinde öncelikle tanımlanmasının; bunun içinde programlı bir şekilde öncelik durumuna göre 
araştırmaların yapılmasının gerektiğini, araştırmaların derleme boyutunun yanı sıra "etnografık bel
geleme" çalışmalarını kapsamasının da el sanatlannın arşivlenmesi bakımından önemli olduğunu, 

Öncelikli olarak hala yürürlükte olan kooperatifçiliğin işleyişi ve uygulama şeklinin yeniden 
gözden geçirilmesini, 

El sanatları konusunda verilen destekleme kredilerinin takibi ve denetlenmesini, 

El sanatları üretici/sanatkarının çalışma alanıyla ilgili vergi indirimine gidilmesini, 

El sanatları geleneğini sürdürdükleri için sanatkarlann, 5225 Sayılı Kültür Yatırımları ve 
Girişimlerini Teşvik Kanunu kapsamında değerlendirilmelerini, 

Devlet İhale Kanunu'nda özellikleri nedeniyle belli kişilere yaptırılmasında yarar görülen fik
ri ve güzel sanatlarla ilgili çalışmayı gerektiren işler, eski eserlerin restorasyonu ve onarımı vb. gibi 
kanun maddeleriyle de belirlenmiş restorasyon işleri için mevcut olan ustalardan yararlanılmasını 
ve iş verilen müteahhitlerin bu ustalara yönlendirilmesini böylece ince işçilik gerektiren işlerde us
taların sanatından yaralanılarak doğru kişilerce doğru restorasyonlar yapılmasının sağlanmasını, 
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Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu tarafından düzenlenen "Sosyal Riski Azalt
ma Projesi" kapsamında Yerel Girişimler (yoksulların gelir elde etme ve istihdam fırsatlarını arttır
ma) faaliyetleri içerisinde el sanatları konusunun değerlendirilmesinin gerektiğini, 

DÖSİMM'e bağlı 13 mağazada, ürün alımında uygulamalarının müdürlüğün yönetmeliğinde 
belirtildiği gibi üreticinin desteklenmesinin gerektiğini, üreticinin müdürlüğe ulaşamadığından tüc
carların ürünü aldığını ve merkez müdürlüğüne sattıklarını, bu alımlarda ürününü tüccara satmak 
zorunda kalan üreticinin kazanamadığını ve tüccarın talebi doğrultusunda ürün yapmak zorunda 
kaldıklarını ayrıca tüccarın devreye girmesinin ürünün fiyatının artışına neden olduğunu, Merkez 
müdürlüğünün listesinin %80ninde şirket adreslerinin yer aldığını, ürün örneğinin istenip bu ürün
ler üzerinden değerlendirme yapıldığını, Bakanlık müsteşarlığınca istenen Genel Müdürlükçe hazır
lanan Turizm Master planında da belirtildiği gibi geleneksel ürünlerin belirlenerek üreticiden direk 
ürün sipariş yapılıp satışa sunulmasının uygun olacağının belirtildiğini, İstanbul'da gerçekleş
tirilecek "El Sanatları Festivali"nde yer alacak ürün ve üreticilerin DÖSİMM için uygun ortam 
hazırlayacağını ve yönlendirileceğini, 

Geleneksel el sanatlarının birebir imitasyonu olmasa da, en yakın imitasyonlarının hediyelik 
eşya olarak satışa sunulmasını, üreticinin güncel tasarımlara ihtiyaç duyduklarının müdürlükçe ger
çekleştirilen alan araştırmalarında da tespit edildiğini, bu nedenle ciddî yaklaşımla üniversitelere, 
eğitim kurumlarına çok büyük bir sorumluluk düştüğünü ifade etmiştir. 

5.1.9. Gazi Üniversitesi Halk Bilimi Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Öcal Oğuz 

Kısa adı UNESCO olan Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütünün, 1972 yılında 
imzalanan Maddi Kültür Varlıklarını ve Sit Alanlarını Korumaya yönelik sözleşmeden sonra, mad
desi olmayan ve sözlü kültür ortamında yaratılan ve yaşatılan kültür varlıklarının da korunması 
yönünde bir girişim başlattığını, 

Bu girişimlerin, insanlığın sözlü ve somut olmayan kültürel mirasının korunması yönünde bir 
sözleşme hazırlanması kararı ile sonuçlandığını, bu karar doğrultusunda toplanan Hükümetler Arası 
Uzmanların yaklaşık iki yıllık çalışmaların sonunda hazırlanan metnin "Somut Olmayan Kültürel 
Mirasın Korunması Sözleşmesi" adıyla UNESCO'nun 32. Genel Konferansında 17 Ekim 2003 
tarihinde kabul edilmesiyle yeni bir süreç başladığını, 

Sözleşmenin 1. maddesinde yer alan amaçların şu şekilde tanımlandığını: 

a) somut olmayan kültürel mirası korumak; 

b) ilgili toplulukların, grupların ve bireylerin somut olmayan kültürel mirasına saygı göster
mek; 

c) somut olmayan kültürel mirasın önemi konusunda yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde 
duyarlılığı arttırmak ve karşılıklı değerbilirliği sağlamak; 

d) uluslararası işbirliği ve yardımlaşmayı sağlamak. 

Belirlenen bu amaçlar doğrultusunda korunması gereken somut olmayan kültürel miras alan
larının ise, 2. maddenin 2. bendinde şu başlıklar altında toplandığını: 

a) Somut olmayan kültürel mirasın aktarılmasında taşıyıcı işlevi gören dille birlikte sözlü 
gelenekler ve anlatımlar; 

b) Gösteri sanatları; 

c) Toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler; 

d) Doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar; 

e) El sanatları geleneği. 
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Somut Olmayan Kültürel Mirasın korunması gereken temel alanlarından birisini el sanatlarının 
oluşturduğunu, el sanatlannın somut olduğu düşüncesi, sözleşme metninin hazırlık aşamalarında 
kimi uzmanlar tarafından öne sürülmüş ise de, bu görüş genel kurulda kabul görmemiş, el sanat
larının üretim ve yaşatılmasının sözlü gelenek içinde mümkün olabildiği, bu sanatlann öğrenilmesi 
ve kuşaktan kuşağa aktarılmasının usta-çırak ilişkisi içinde sözlü ortamda gerçekleştirildiği değer
lendirilerek, el sanatlan alanında asıl korunması gerekenin maddi olarak ortaya çıkan ürün değil, 
üretim tarz ve kültürü olduğunun vurgulandığını, toplumsal değişmelerin bu üretim tarzı ve kül
türünün, üretimin sürekliliğini ortadan kaldırdığı vurgulanarak, el sanatları geleneğinin korun
masının gereken bir insanlık mirası olarak değerlendirilmesi görüşünün benimsendiğini, 

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesinin, bu alandaki kültürel mirasın 
korunmasını 2. maddenin 3. bendinde şu şekilde tanımlandığını: 

"Koruma " terimi, somut olmayan kültürel mirasın yaşayabilirliğini güvence altına alma an
lamına gelir; buna kimlik saptaması, belgeleme, araştırma, muhafaza, koruma, geliştirme, güçlen
dirme ve özellikle okul içi ya da okul dışı eğitim aracılığıyla kuşaktan kuşağa aktarma olduğu 
kadar, bu kültürel mirasın değişik yanlarının canlandırılması dahildir. 

Genelde Somut Olmayan Kültürel Mirasın, özelde el sanatlannın neden ve nasıl korunması 
gerektiğini biçimlendiren sözleşmenin, korunması gereken kültür varlıklannın envanterlerinin 
hazırlanmasını ve bunun güncelleştirilmesinin 12. maddede şu şekilde anlatıldığını: 

Her Taraf Devlet, korumak için tespit amacıyla kendi toprağı üzerindeki somut olmayan kül
türel mirasın bir veya daha fazla envanterini, kendi durumuna uygun olacak biçimde hazırlar. Bu 
envanterler düzenli olarak güncelleştirilir. 

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesinin, ülke düzeyinde yapılması 
gerekenlerin, 13. maddede "Diğer Koruma Önlemleri" başlığı altında şu şekilde belirlendiğini: 

Her Taraf Devlet kendi toprağı üzerindeki somut olmayan kültürel mirasın korunmasını, geliş
mesini ve değer kazanmasını güvence altına almak amacıyla aşağıdaki hususları gerçekleştirmeye 
gayret eder: 

a) Toplum içinde somut olmayan kültürel mirasın işlevinin değer kazanması yönünde bir genel 
politika benimsemek ve planlama programlarına bu mirasın korunmasını dahil etmek; 

b) Toprağı üzerindeki somut olmayan kültürel mirasın korunması konusunda bir veya daha faz
la yetkili kurum belirlemek ya da kurmak; 

c) Özellikle tehlike altındaki somut olmayan kültürel miras konusunda, somut olmayan kültürel 
mirasın etkili bir şekilde korunması için bilimsel, teknik ve sanatsal incelemeleri ve araştırmaya 
ilişkin yöntembilimini özendirmek; 

d) Aşağıdaki hususları amaçlayan uygun yasal, teknik, idari ve mali önlemler almak; 

e) Somut olmayan mirasın eğitimi ve idaresi ile ilgili kurumların oluşturulmasını özendirmek 
ve bu mirasın sunum ve anlatımına ayrılmış yerlerde geleceğe iletilmesini sağlamak; 

f) Bu mirasa ulaşılmasını düzenleyen, mirasın kendine özgü geleneksel uygulamalarına saygı 
göstererek, somut olmayan kültürel mirasa ulaşılmasını güvence altına almak; 

g) Somut olmayan kültürel miras konusunda dokümantasyon merkezleri kurmak ve buralara 
ulaşılmasını kolaylaştırmak. 

Sözleşmenin amaçlannın gerçekleşmesi bakımından üzerinde durulan ve önem verilen 
konulardan birisinin de toplumsal bilincin yükseltilmesi, eğitim süreçlerinde somut olmayan 
mirasın korunmasına yönelik duyarlılığın güçlendirilmesi konusu olduğunu: Sözleşmenin "Eğitim, 
Duyarlığın ve Kapasitenin Güçlendirilmesi" başlıklı 14. maddesinin bu konuyu aşağıda verildiği 
şekliyle açıkladığını: 
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Her Taraf Devlet, uygun tedbirlerle şu hususları gerçekleştirmeye gayret eder: 

a) somut olmayan kültürel mirasın tanınmasını, buna saygı duyulmasını ve geliştirilmesini 
özellikle aşağıda belirtilen önlemlerle sağlamak: 

(i) toplumun genelini ve özellikle gençleri hedefleyen eğitici, duyarlılığı artırıcı ve bilgilen
dirici programlar düzenlemek; 

(ii) ilgili topluluklar ve gruplar içinde belirli eğitim ve yetiştirme programları düzenlemek; 

(iii) somut olmayan kültürel mirasın korunması için özellikle yönetim ve bilimsel araştırma gibi 
alanlarda kapasite güçlendirici etkinlikler düzenlemek; 

(iv) bilginin kuşaktan kuşağa geçişini okul dışı olanaklarla sağlamak; 

b) kamuoyunu bu mirasa yönelen tehditler ve işbu Sözleşme gereğince yapılan etkinlikler 
konusunda bilgilendirmek; 

c) somut olmayan kültürel mirasın anlatımı için gerekli olan doğal alanların ve belleğe ilişkin 
mekânların korunması için eğitim verilmesini teşvik etmek. 

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesinin yukarıdaki maddelerinden, diğer 
maddelerinden ve giriş bölümünden ayrıca UNESCO'nun bu alanla ilgili belge ve bilgi ve yak
laşımlarından, Türk El Sanatları konusunda yapılması gereken en önemli konuların aşağıda görül
düğü gibi sıralandığını: 

a) El sanatları envanterinin hazırlanması, 

b) Eğitim süreçlerine etkin olarak dâhil edilmesi (İlköğretim ve lisede ders olarak okutulması, 
"Halkbilimi ders müfredatının buna göre biçimlenmesi) 

c) Devlet içinde etkin kurumlaşmaların gerçekleştirilmesi (arşiv, dokümantasyon merkezi, 
müze, araştırma, eğitim vb.) 

d) Kitle iletişim araçlarında olumlu bir miras olarak kuşaktan kuşağa aktarımının sağlanması 
(drama, belgesel vb. programlarla ilginin artırılması) 

e) El sanatları konusunda akademik yapılaşmaların güçlendirilmesi, el sanatlarını bir kültür 
olarak ilköğretim ve liselerde gelecek kuşaklara aktarabilecek öğretmen kitlesinin ve araştırmacı 
akademisyenler grubunun yetiştirilmesi. 

f) UNESCO 'nun iki yılda bir ilan edilen İnsanlığın Sözlü ve Somut Olmayan Baş Eserleri Lis
tesine Türk el sanatlarının dâhil edilmesini ve bu alana uluslar arası ilginin çekilmesini sağlamak 

g) El sanatlarını "Yok Olan " "Yok Olmakta Olan " ve "Yaşayan " diye gruplandırarak öncelik
leri buna göre belirlemek. 

Not: Anılan Sözleşme, henüz Türkiye tarafından TBMM'de onaylanarak kabul edilmemiştir. 
Sözleşme 30 ülke tarafından kabul edilince yürürlüğe girecektir. 17 Mayıs 2005 tarihi 
itibariyle 14 ülke kabul etmiştir. 

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesinin Meclis gündemine henüz gel
mediğini, Dışişleri Bakanlığı ile Kültür Bakanlığının kendi aralarında müzakere ettiklerini, Türkiye 
ilk 30 ülkenin arasında yer alabilirse, komitede de yer almamızın mümkün olacağını, Uluslararası 
komitede yer aldığı ve 4 yıl o komitede kalındığında, envanter hazırlanması, kılavuzların hazırlan
ması gibi konularda son derece etkin olunabileceği ve Türkiye'nin menfaatleri açısından da son 
derece iyi olacağını düşündüğünü, bu sözleşme Meclisten geçer ve bunlarla birlikte entegre olur ve 
kurumlaşmalar da buna bağlı olarak yürütülürse, ulusal düzeyde yaptıklarımızı, uluslararası alana 
taşımakla da hem konjonktür olarak uygun bir hareket hem de hareket serbestisi elde etmiş 
olunacağını, 
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Gazi Üniversitesinde, Halk Bilimi Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin bulunduğunu, geçen 
sene öğrencilerin gerçekleştirdikleri çalışma sonucu bu merkezde, müze çekirdeği denebilecek 
somut olmayan müze oluşumu başlattıklarını, 1 500-2 000 kadar el sanatı objesi topladıklarını, 150 
öğrenci tarafından Anadolu'nun muhtelif yerlerinde halen sanatlarını icra eden, birçok geleneksel 
el sanat üreticisi ile görüştüklerini, sorunlarını, çırak, hammadde bulamama ve ürettikleri ürünlerin 
satılmama nedenleri hakkında bilgi toplandığını, 

Bu sözleşmenin, dokümantasyon merkezleri bu işleri yürütecek kurumların güçlendirilmesi ve 
okullarda eğitim süreçlerinde, bu sözleşme bağlamında geleneksel mirasımızı olumsuzlayan prog
ram yapılmayacak, kötülemeyecek, karalama olmayacak gibi amir hükümler bulunduğunu, "kitle 
iletişim araçlarında insanlığın somut olmayan mirasının olumlu bir kültür olarak aktarılmasını sağ
lamak" gibi sözleşmenin felsefesinde, birçok boyutuyla üretimleri olumlayan, destekleyen, onu 
eğitim süreçlerinde insanlığın gelecekteki mirası olarak gören ve dünyaya yerel renkleri soldur
mama mesajının yer aldığını ifade etmiştir. 

5.1.10. KOSGEB Başkan Yardımcısı: Bayram Mecit 

KOSGEB'in 3624 sayılı Yasayla kurulduğunu, 1 'le 150 kişi istihdam eden imalat sanayiindeki 
işletmelere destek sağladıklarını, yine kuruluş kanununda geçen bir hüküm çerçevesinde girişim
cilerin desteklenmesinin de bu anlamda KOSGEB'in misyonları ve görevlerinin arasında yer al
dığını, girişimciliğe iki perspektiften baktıklarını, birincisi, hiç işini kurmamış ilk defa işini kurmak
la ilgili kesim, diğeri ise geliştirmek veya farklı bir alanda tekrar yatırım yapmak isteyen kişilerin 
de yine girişimci olarak adlandırdıklarını, 

Geleneksel Türk el sanatlarımızın Anadolu'nun binlerce yıllık tarihinden gelen çeşitli uygar
lıkların kültür mirasından oluşmuş zengin bir mozaik olduğunu, Geleneksel Türk el sanatlarının en 
bilinen örneklerinin halıcılık, kilimcilik, sumak, kumaş dokumacılığı, yazmacılık, çinicilik, 
seramik, çömlek yapımcılığı, gümüş ve altın işlemeciliği, nakış, oya yapımcılığı, deri işçiliği, müzik 
aletleri yapımcılığı, taş işçiliği, bakırcılık, sepetçilik, semercilik, maden işçiliği, keçe yapımcılığı, 
örmecilik, ahşap ve ahşap işçiliği vb.nin oluşturduğunu, geleneksel el sanatlarıyla ilgili birçok 
üniversitenin bünyesinde yer alan güzel sanatlar fakülteleri yahut da meslekî eğitim fakültelerinin 
bu anlamda ciddî araştırma ve eğitim faaliyetleri yürütmekte olduğunu, yine bu konuyla ilgili eğitim 
veren ortaöğrenim kurumlarımızın Millî Eğitim Bakanlığımız bünyesinde kız meslek liselerinin de 
mevcut olduğunu, 

Türkiye'deki geleneksel el sanatları envanteri oluşturulmasıyla ilgili bir çalışmanın, Millî 
Eğitim Bakanlığımız Kız Meslek Liseleri Genel Müdürlüğü marifetiyle yakın bir zamanda tamam
lanmış ve bir kitapçık halinde de hazırlanmış bulunduğunu, gerek Millî Eğitim Bakanlığı gerekse 
üniversiteler, valilikler, belediyeler ve diğer kurumlar tarafından bu alanda yapılan değerli araştır
malar mevcut olmakla birlikte geleneksel el sanatlarının ekonomik değere dönüşmesine ilişkin 
proje ve faaliyetlerin gerçekten çok sınırlı sayıda olduğunu, bu tür projeler yaygınlaştırılarak 
geleneksel el sanatlannın, özellikle tasarım, üretim, tanıtım ve pazarlama yönünden desteklenerek 
sağlanabileceğini, bu konuda da Kültür ve Turizm Bakanlığı ve çeşitli vakıfların faaliyetlerinin 
bulunduğunun bilindiğini, bu faaliyetlerin bir profilinin çıkarılarak iyi uygulama örnekleri olarak 
yaygınlaştırılabileceğini, 

El sanatlarına KOSGEB açısından bakıldığında, yaygınlaştırma ve ekonomik değerlere dönüş
türmenin, bireysel girişimciliğin teşvik edilmesi için verilebilecek temel desteklerden, KOSGEB 
açısından eğitim ve danışmanlık olabileceğini, örgün ve yaygın eğitimi tamamlayan kişiler arasın
dan kendi işini kurmak isteyenler için KOSGEB'in girişimcilik eğitim programlarından fay
dalanabileceklerini, şirket olduktan sonraki takvimde KOSGEB'in temel desteklerinden, imalat 
sektöründe yer alıyorlarsa, malî danışmanlık hizmetinden faydalanabildiklerini, istatistiki olarak 
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bakarsak, şu anda Türkiye'de 246 899 adet imalat sanayinde yer alan işletme var, bunun 245 303'ü 
de hedef kitlelerinin KOBİ niteliğindeki imalat sektöründeki işletmeler olduğunu, ama, girişimcileri 
de şirket olmaları, küçük ölçekli işletme olmaları için de teşvik eden, gruplar halinde iş kurmasına 
yönelik misyonumuz bununla ilgili eğitimler ve danışmanlık veren bir misyona sahip olduklarını, 
İşkur'un, kendi işini kurmaya yönelik meslekî eğitim programlarından da faydalanma şansları ol
duğunu, ancak, bu programları alan girişimciler için temel sıkıntının başlangıç sermayesi eksikliği 
olduğunu ve bununla ilgili bir destekleme mekanizmasının olmadığını, böyle bir başlangıç ser
mayesinin, popüler olan bu tip desteklemeyle ilgili ciddî bir sıkıntının mevcut batıda da bulun
duğunu, bu konuda Millî Eğitim Bakanlığı, üniversiteler ve ilgili tüm kuruluşların bir netvvork yak
laşımı içerisinde hareket etmesinin öneminin vurgulanabileceğini, 

Teknolojinin sunduğu fırsatların kullanılabileceğini, bu bağlamda özellikle yenilikçi özellik 
kazanan geleneksel el sanatları sektörünün yerel kalkınma açısından önemli bir kaynak olabileceği 
düşünülürse bu yerel el sanatlarının internet ortamında pazarlanabilmesi, pazar ağlarının geniş-
letebilmesinin ciddî şekilde önem arz ettiğini, bu konudaki projelerin de desteklenmesinin uygun 
olacağını, Türkiye Bilişim Derneği tarafından geliştirilen "i-belde" tabir edilen bir projenin yürütül
mekte olduğunu, bu projenin bilgisayar okur-yazarlığının geliştirilmesi ve yerel el sanatlarının stan-
dartlaştırılarak dünya pazarlarına pazarlanması amacıyla oluşturulduğunu, projenin bilişim top
lumuna geçme açısından Türkiye'de önemli bir adım olarak değerlendirilebileceğini, aile şirketi 
konumundaki küçük işletmelerle ferdi işletmeler yapısındaki atölyelerin bilgisayarı aktif olarak kul
lanılarak haberleşme yeterliliğinin artırılması, üretim konusu olan malların internet ortamında 
tanıtılması ve elektronik pazaryerleri diye tabir ettiğimiz pazarlama yöntemiyle web ortamında iş
letmelerin yer almasını öngören bu i-belde projesinin Denizli'nin 4 tane ilçesinde uygulandığını, 

Başlangıç sermayesinin, Türkiye'deki girişimcinin önündeki en büyük engel olarak gözük
tüğünü, bununla ilgili bir mekanizmayı kurumsal olarak oluşturma arayışında olduklarını ve bunu 
Avrupa Birliği fonlarından temin etmeye çalıştıklarını, teknoloji oryantasyonlu olmak kaydıyla 
TÜBİTAK'a, bu Bilim Teknoloji Yüksek Kurulunda tevdi edilen görev çerçevesinde ve aktarılan 
kaynak çerçevesinde teknoloji oryantasyonlu girişimcilerine başlangıç sermayesi uygulaması için 
görüşmelerinin sürmekte olduğunu, güzel sanatlar veya geleneksel el sanatlan açısından bakıldığın
da maalesef böyle bir kaynak aktarılabilecek bir platformun olmadığını, bu tip girişimci yönünden, 
güzel sanatlar alanında olmasa da kendi işini kurmak isteyen kesim için de başlangıç sermayesinin 
bir vesileyle bir kaynak yaratılarak verilmesinin bu süreçte ülkemizde potansiyel olan bu girişim
cilerin çok aktif bir şekilde iş hayatına girerek ekonomiye katkı yaratacakları kanaatini taşıdıklarını, 

Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yerel kalkınmada özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ve 
Karadeniz Bölgesinde, yani girişimciliğin ve imalatın daha az olduğu bölgelerde de kolektif çalış
manın desteklenmesine atfen bu tip uygulamaların desteklenip, takviye edildiğini, ikinci paketi de 
uygulamaya geçirmekle ilgili sözleşmeler ve anlaşmalarını da yaptıklarını, Hazine Müsteşarlığının 
da bu bağlamda gereken girişimlerde bulunduğunu, 

El sanatları alanında bir istatistiki veri çıkarmadıklarını, bu tip istatistiki veriyi toparlayabilme 
şanslarının olmadığını ifade etmiştir. 

5.1.10.1. KOSGEB Girişimciliği Geliştirme Merkezi Uzmanı: Serpil Sultan Yücesoy 

Geleneksel el sanatlarımızın incelendiğinde hepsinin zaten kültürel bir değere sahip olduğunu, 
bu kültürel değere sahip olan el sanatlanmızın bir kısmının ekonomik değer taşıdığını, ekonomik 
değer taşıyanları hem içeride hem de dışarıda pazarlayarak ulusal ekonomiye katkıda bulunmamızın 
mümkün olacağını, ekonomik değer taşımayanların da kültürel politikamız ve devletçe teşvik 
edilerek korunması gerektiğini, KOSGEB'in ekonomik değeri olan kültürel mirasımızın hem 
yaşatılması hem de tabiî iş kurma anlamında, Girişimciliği Geliştirme Merkezi olarak yapabilecek-
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lerini, işlerin kurularak ilerletilmesi ve yurt dışına açılması anlamında bu alanda iş kurmaya niyet
li olan girişimci adaylarına iş kurmalarına yönelik iş planını hazırlama eğitimleri verilebileceğini, 
yurt içinde veya yurt dışındaki pazar, satış durumları ve rakipler nelerdir gibi birçok çalışmayı ve 
onun yanında malî tabloları da getirdiği için ekonomik değeri olanların ücretsiz verilen eğitim ve 
danışmanlık hizmetleri ile iş fikrine dönüştürülerek iş planıyla iş kurdurulacak hale getirildiğini, 
Dünya Bankası Özelleştirme Sosyal Destek Projesinin bir bileşeni olarak KOSGEB tarafından iki 
yıldır 30'dan fazla yörede yürütüldüğünü ve Özelleştirme Sosyal Destek Projesinin ikinci kısmının 
da uygulamaya geçildiğinde duyurularının bütün ilgili kurum ve kuruluşlarla bir araya gelinerek 
yörelerde yapıldığını, geleneksel el sanatlarını yaşatmak isteyenlere de duyuru yapıldığında ve bu 
programlara başvurduklarında iş kurma anlamında ücretsiz olarak eğitim ve danışmanlık hizmetin
den yararlanabileceklerini, 

KOSGEB olarak kredilendirme verilmediğini, yalnızca bu projeye mahsus şu anda uy
gulamada olmayan ama daha önce başlangıç sermayesine benzer ufak çaplı bir destek uyguladık
larını, iş kurmayla ilgili eğitim ve danışmanlık aldıktan sonra çıkan iş planında o iş için gereken 
yatırım tutarının belli olduğunu ancak piyasadaki bankalardan Halk Bankası tabiî esnaf ve sanat
kâra en fazla destek veren ve en azından faiz oranları en düşük olan banka olduğunu, hiç kurul
mamış işyerlerine ilişkin herhangi bir destek mekanizması geliştirmediklerini, bankaların en az 6 ay 
çalışmış olması, bilançosu incelendikten sonra, ayrıca teminatlar istediklerini, temel sıkıntının baş
langıçtaki kaynak, ilk atılımdaki kaynak olduğunu, o kaynağa maalesef erişiminde Türkiye'de şu 
anda mümkün olmadığını, 

Çözüm önerisi olarak; bankalarla olan krediye sıcak erişim, bu bilançoyla, iki yıl beklenmey
le ilgili bir sürecin ortadan kaldırılması, teminatını verebilen, güvencesini verebilen herhangi bir 
girişimci krediye, başlangıç sermayesine veya paraya erişebilmesi, business angels diye tabir 
edilen; ki Batıda çok uygulanan bir model, ardından da yine side capital denen, uygulanan model
de, Türkiye'de, Avrupa Birliği fonları ışığında; bu başlangıç sermayesi elde etmeye yönelik projeler 
geliştirmesi, Dünya Bankasıyla yürütülen çalışmalar da bunun bir örneğini oluşturmak üzere bizden 
eğitim almış olanların iş kurmasına yönelik olmak üzere 4 000 YTL'lik bir kaynak vermekle ilgili 
arayış da, şu anki uygulamanın sürdürülmesi gerektiğini ifade etmiştir. 

5.1.11. Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanı : Kutay Kumbasar 

Geleneksel Türk el sanatlan ve korunmasıyla ilgili olarak, hukuki manada, Türk Patent Ens
titüsüne görev düştüğünü, 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile geleneksel el sanatları, coğrafi işaret teşkil edenlerin kanun çerçevesinde korunmak
ta olduğunu, Türk Patent Enstitüsü tarafından bu uygulamanın gerçekleştirildiğini ve Kanun kap
samında el sanatlan ürünlerinin de koruma altına alınabilecek ürünler arasında olduğunu, mevcut 
mevzuat çerçevesinde coğrafi işaret korumasının geçerli olabilmesi için belli bir yöre ile bağının 
bulunmasının gerektiğini, mevzuata göre yöre ile ilgili kamu kurumları, ürünle ilgili tüketici der
nekleri ve gerçek ve tüzel kişilerin başvuru hakkına sahip olduklarını, coğrafi işaret tescili ile 
ürünün hammadde özellikleri, üretim metotları, üretim alanı, ürünün ambalajlama ve etiketleme 
özellikleri, ürünün coğrafi yöre ile olan bağı gibi özelliklerinin belirlenerek kayıt altına alındığını, 
bu çerçevede gerekli bilgi ve belgelerin Türk Patent Enstitüsüne teslim edildiğini, Kurum'un gerek
li incelemeyi yaptıktan sonra başvurunun Resmi Gazete'de, bir yerel gazetede ve ulusal yayın yapan 
yüksek tirajlı iki gazetede ilan edildiğini, ilana gelen itirazların uzman kurumlardan alınan görüş
lerle değerlendirilip tescilinin gerçekleştirildiğini, ayrıca coğrafi işaret tescili ile bir denetleme 
mekanizması tesis edildiğini, denetleme işleminin belli bir özel veya kamu kurumu veya kurum 
temsilcilerinden oluşan bir komisyon tarafından gerçekleştirildiğini, denetlemenin coğrafi işarete 
konu ibaresini ürünlerinde kullanmak isteyen üreticilerin ürünlerinin tescilinde belirlenen özellik-
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lere haiz olup olmadıklannın denetlendiğini, coğrafi işaret kurulmasıyla koruma altına alınan 
ürünün taklitlerinden korunmasının mümkün olduğunu, coğrafi işaret korumasıyla elde edilen fay
dalardan birinin de bölgesel kalkınmaya yönelik olumlu katkılar oluşturabilmesi, belli bir yörenin 
özellikleri dolayısıyla farklı özelliklere sahip olan ürünlerin bu yörenin adıyla anılmasına yol açtığı, 
yine coğrafi işaret korumasıyla bu ürünlerin o yörede üretilmesinin şart koşulduğu, bu suretle 
yöreye yatırım yapılmasının teşvik edilebileceği, ayrıca kırsal kesimlerden büyük şehirlere gerçek
leşen göçlerin de yörenin kendine ait ürünlerin korunması ve canlandırılması suretiyle üretime 
katılarak engellenebileceği, 

Mevcut tesciller incelendiğinde; halen 65 adet tescilli coğrafi işaret olduğu, ülkemizin sahip ol
duğu tarihi ve kültürel zenginlikler değerlendirildiğinde ise bu sayının çok yetersiz olduğunu, bunun 
en büyük nedeninin genel anlamda halkımızın coğrafi işaret koruması ve faydalan hakkında bilinç 
eksikliğinden kaynaklandığını, yine başvuru ücretlerinin yüksek olmasından dolayı tescil sayısının 
yetersiz olduğunu, bu çerçevede Kurumca ülke çapında kampanyalar ve aktiviteler düzenlenerek 
genel bilincin yükseltilmesinin hedeflendiğini ve yeni kanunla mevcut tescil masraflannın 
minimuma çekilmesinin benimsendiğini, patent almış olan Türk el sanatlarından Rize bezinin baş
vuru aşamasında olduğunu, yeni başvurularda halılar, Kilis elişi yorganları ve Damal bebeği bulun
duğunu, coğrafi işaretler konusunun uluslar arası platformda da ciddî tartışmalarla yürütülen bir 
konu olduğu, bazı ülkelerin coğrafi işaret korumasını desteklerken, köklü bir tarih ve kültüre sahip 
olmayan diğer ülkelerin bu korumaya ihtiyaç duymaması, bu ülkelerdeki pek çok şirketin Av
rupa'da koruma altına alınan coğrafi işareti marka olarak kullanması, dolayısıyla bu ülkelerin böy
le bir korumayla ekonomik kayba uğrama kaygılannm dolayı desteklemedikleri, ülkemizde hedef
lenen amaçlar gerçekleştirildiği takdirde coğrafi işaret korumasına sahip ürünlerimizi diğer ülkeler
de de kolaylıkla koruma altına alınabileceğini, hali hazırda böyle bir koruma elde edebilmek için 
her ülkeye ayrı ayrı başvurulması gerektiği ve her ülkenin kendi mevzuatı çerçevesinde değerlen
dirme yaptığını, 

Coğrafi İşaretlemenin, 555 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer aldığını, on yıldır zaten 
kanun hükmünde kararname olduğu için bu sene kanunlaştırmak zorunlulukları olduğunu, mevzuat-
lannın AB'yle uyumlu olduğunu, yenisiyle de tam uyumlu hale getirilmiş olacağını, bir yörenin, bir 
el sanatlanyla ilgili bir coğrafî işaret tescil başvurusu için 93 YTL ile standart bir formları ol
duğunu, form doldurulduktan sonra teknik özellikleri ve tescil sürecinin başladığını, incelendikten 
sonra şeklen şartlarda herhangi bir sorun yoksa Resmî Gazetede yayıma girdiğini ve altı ay kal
dığını, itiraz süresi olduğunu ama bu arada, başvuru sahibinden, o yörede de bir gazetede de yayın
lamasını istediklerini, daha sonra, yüksek tirajlı iki ulusal gazetede yayınlanması gerektiğini, bu 
yayının bir tanesi için toplam 15-20 milyarı bulduğunu logosu varsa ve renkliyse miktarın daha da 
arttığını, bu nedenle faydalanılması için kanunun çıkmasını beklediklerini ifade etmiştir. 

5.1.12. Gazi Üniversitesi-Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü 

Öğretim Üyes i : Prof. Dr. H. Örcün Banşta 

Birinci sorunun el sanatının tanımında kilitlendiğini ve el sanatının tanımının, günümüze değin 
bir birliğe varacak biçimde yapılamadığını "Günümüzde El Sanatları Eğitimi Yapılan Yüksek Öğ
renim Kurumlan ve Bazı Kurumlarca Yapılan Süreli Yayınlarla Beliren Eğitim Kurumları Dışında 
Uygulanan El Sanatlan Üzerine" 2 \ başlıklı bildiride görüleceği gibi çeşitli biçimlerde tanımlan
dığını; Selçuklu, Beylikler Dönemi Osmanlı İmparatorluğu Dönemi ve Cumhuriyet Dönemi Türk 

22 Barışta, Günümüzde El Sanatları Eğitimi Yapılan Yüksek Öğrenim Kurumları ve Bu Kurum
larca Yapılan Süreli Yayınlarla Beliren Eğitim Kurumları Dışında Uygulanan El Sanatları 
Üzerine, s. 1-9. 
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el sanatlarının başka özellikleri olduğunu; Türk el sanatlarının iş ürünü, endüstriyel üretim ürünü, 
el sanatı, artistik el sanatı, güzel sanat düzeyine ulaşmış örnekleri kapsadığını, genelde sanat 
tarihinde "el sanatı" olarak nitelendirilen örneklerin estetik açıdan ikinci, üçüncü kategori iş, ürün, 
eser karşılığında kullanıldığını; ancak Dünya müzelerinde halılarımızın, işlemelerimizin, 
lülelerimizin, çinilerimizin sergilendiğini; 

îlk önce alışılagelmiş el sanatları tamlamasına yeni bir çerçeveden bakmak ve 21. yüzyılda 
yeni kavramlar getirmeğin gerektiğini; el sanatlarının bir grubunun Cumhuriyet Döneminde eğitim 
kurumlarında öğrettiğimiz, uyguladığımız el sanatları olmadığını; Halk sanatının bir grubunu halk 
plastik (görsel) sanatlarının oluşturduğunu ,önceleri halk sanatı olarak isimlendirilen bu alana halk
bilimciler halk müziği, halk edebiyatı halk şiiri vb . gibi bir tamlama ile hangi halk sanatı ol
duğunu açıkça ifade ediniz önerisini getirdiklerini; 1985'ten beri "halk plastik sanatları" tam
lamasının kullanıldığını "Cumhuriyet Dönemi Halk Plastik Sanatları Üzerine başlıklı bil
dirisinin bu konuda tanıklık ettiğini; bu konuda, şu anda Kültür ve Turizm Bakanlığında "Türkiye 
Cumhuriyeti Dönemi Halk Plastik Sanatları" isimli bir kitabının yayımlanmak üzere olduğunu ; bu 
kitapta aşağıdaki tanım ve dökümün yapıldığını; Türkçe'ye İngilizce bir tamlama olan "handic-
rafts"tan çevrilerek alınmış ve 20. yüzyılda yaygın bir biçimde kullanılmış olan el sanatı tamlaması 
çevresinde günümüzün değişen estetik görüşleri ve teknolojinin getirdiği olanaklar doğrultusunda 
bazı problemlerin belirdiğini; Rönesans'tan bu yana ivme kazanarak büyüyen adlandırma, tanım 
ve sınıflamalar çevresinde kümelenen bu problemlerin ya el sanatı tamlaması yanı sıra iş ürünü, el 
işi, halk sanatı gibi çeşitli estetik kategorilerdeki güzel sanat düzeyine ulaşmamış plastik ürünler 
karşılığında kullanılması ya başına geleneksel ve çağdaş gibi bazı terimlerin yerleştirilmesi ya da 
physical cultural heritage- maddi kültür mirası, non-physical cultural heritage- somut olmayan kül
tür mirası, cultural property- taşınmaz kültür varlığı, movable cultural property- taşınır kültür var
lığı, popular- halk-halkın, artistic handicraft- artistik el sanatları v.b. tamlamalarda gözlenebileceği 
gibi yabancı literatürden tercüme edilerek kullanım alanına girmiş yeni kavramlarla yeni kimlikler 
kazanarak boyutlarının genişlediğinin fark edildiğini; 

Ya örgün ve yaygın eğitim aracılığıyla kurumsal öğrenimle ya da kurumsal eğitim dışında 
geleneksel yolla öğrenilen 21. yüzyılda yeni bir vizyon kazanmış bu sanat dalı verilen ürünün, 
yaratılan eserin nesnel nitelikleri ve öznel değerleriyle çeşitlemeler içerdiğini; bunlardan biri 
dededen, nineden, anadan, babadan ustadan öğrenilerek kuşaktan kuşağa geçerek süregelen evdeki 
amatör teknikerden çarşıdaki profesyonel meslek gruplarına kadar ulaşan bir alanda uygulanan halk 
plastik sanatları başka deyişle kurumsal eğitim görmemiş usta ve sanatçıların ürettiği görsel halk 
sanatları olduğunu, 

Bilindiği gibi Türk halk sanatlarının halk edebiyatı, halk müziği gibi işitsel (fonetik) sanatlar; 
halk oyunları, halk dansları ve benzeri hareketli (dramatik) sanatlar ve el sanatları olarak adlandırıl
mış olan halk resmi, halıcılık gibi iki boyutlu; çömlekçilik, bakırcılık, sandıkçılık gibi üç boyutlu 
örnekler içeren plastik (görsel) halk sanatlarından oluştuğunu, 

Halk görsel ya da plastik sanatları kullanılan gereçlerden yola çıkılarak ağaçla başlayıp top
rakla biten ana başlıklar altında alfabetik dizinle: 

Ağaç İşleri-bastonculuk, beşikçilik, boya işleri yapımcılığı, dülgerlik, kaşıkçılık, marangoz
luk, oymacılık, sandıkçılık, sedefçilik, semercilik, tespihçilik; Alçı İşleri; Boynuz İşleri; Cam İş-
leri-boncukçuluk, cam altı resmi yapımcılığı; Deri İşleri-Cami kapı perdesi yapımı, çarıkçılık, 
Karagöz oyunu karakter ve göstermelik yapımcılığı koşumculuk, köşgerlik (yemenicilik), kun-

23 H.Örcün, Barışta, Cumhuriyet Dönemi Türk Halk Plastik Sanatları Üzerine, Celal Esat 
Arseven Anısına, Mimar Sinan Üniversitesi, 7-10 Mart 1994, 2000, s.85-90. 
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duracılık, saraçlık, terlikçilik; İplik İşleri-dokumacılık, halıcılık, işlemecilik, kilimcilik, kolan 
dokumacılığı, nakışlı çul dokumacılığı, oyacılık, örgücülük, örücülük, tentenecilik, tülü yapım
cılığı, yazmacılık, yorgancılık; Kâğıt İşleri-ebruculuk; Keçe işleri; Metal İşleri-alemcilik, bakırcılık, 
bıçakçılık, demir işleri, gümüşçülük, kalaycılık, nalbantlık, pirinç işleri, teneke işleri, mahya işleri; 
Ot İşleri-hasırcılık, kamış diziciliği, sepetçilik, süpürgecilik, urgancılık, üzerlik otu işleri; Sabun İş
leri; Taş İşleri -Lüle (Eskişehir)Taşı işleri, mezar taşçılığı, Oltu taşı işlemeciliği, taş yontuculuğu, 
taşçılık; Toprak İşleri- Çinicilik-seramik, çömlekçilik - testicilik2 4 şeklinde kümelenebileceğim, 

Yukarıda sıralanan ev, işlik, çarşı v.b. gibi merkezlerde yapılan halk plastik sanatları dışında 
bazı bakanlıklar, bazı üniversiteler ve Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumları el sanat
larının farklı bakış açılarından yapılmış tanımlarına göre çeşitli uygulamalar yapıldığını; evde boş 
zamanları değerlendirme başka deyişle bir uğraş, aile ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla da 
uygulanan el sanatları çarşıda bir iş bir meslek olarak sürdürüldüğünü; çarşıda sermayesinden çok 
emeği ile bir hizmet ya da mal üreten sanatkarı da kapsayan mesleklerin olduğunu, 

Üniversitelerin bazı Güzel Sanat Fakültelerinde Geleneksel Türk El Sanatları bölümlerinde 
Halı Kilim, Eski Kumaş Desenleri, Çini, Tezhip, Hat ve Cilt v.b. gibi ana sanat dallarında program
larının yürütüldüğünü (Ek-7); Meslekî Eğitim Fakültelerinde Geleneksel Türk El Sanatlan program
lan olmadığını, Gazi Üniversitesi Meslekî Yaygın Eğitim Fakültesinde2 5 bu isimle Güzel Sanatlar 
Fakültelerinden farklı bir programla özellikle tekstil alanlarına konservatör ve restoratör yetiştirmek 
amacıyla bir dalın kurulmuş ve öğrenci mezun etmiş olduğunu, bu dalın kapatıldığını (Ek-8), 

Türkiye Cumhuriyet Dönemi el sanatları konusunda bilgi vermeyi, onları belgelemeyi ve 
gelecek yüzyıla taşımayı amaçlayan yayınlar arasında Kültür ve Turizm Bakanlığınca destek
lenerek gerçekleştirilen "Dokuz Eylül Üniversitesi El Sanatları Sempozyum Bildirileri"ni içeren al
tı kitabın halk plastik sanatlarının uygulama alanlarına toplu bir bakış yapma olanağı verdiğini; 
1984-1997 yılları arasında yayınlanan altı el sanatları sempozyum bildirileri kitaplarından derlenen 
el sanatları dallarından oluşan listedeki yüksek öğrenim dışında el sanatlarının yapıldığı merkez
lerle birlikte uygulanan dalların alfabetik bir dizinle şöyle sıralandığını, 

Aksaray/Taşpınar-Halıcılık; Ankara/Ayaş-Tiftik çorap örücülüğü, testicilik; Ankara/Bey-
pazarı-Bakırcılık, tel kırma işi,ipek dokumacılık; Alanya -Hece tahtaları; Antalya/Döşemealtı-
Halıcılık, Antalya-Hece tahtaları; Bartın-Yazma basmacılığı; Bartm/Devrek-Bastonculuk; Bayburt-
Ehram dokuma; Bolu-Ağaç işleri (hece tahtaları); Çanakkale/Akköy-Testicilik; Denizli/Buldan-
dokuma,işleme; Erzumm/Yiğitbaşı-Seramik; Erzurum/Oltu taşı işçiliği; Elazığ-Çit basma, iğne 
oyası; Gaziantep-Kutnu kumaşlar; Gaziantep/Kilis -Köşkerlik;İçel/Kenzin-Tırlık dokuma; Isparta-
Halıcılık; İzmir/Görece-Boncukçuluk; İzmir/Dikili Ağaç boyama; Kırşehir /Kilimcilik; Konya-Sik-
ke yapımı, kaşıkçılık; Kütahya/Tavşanlı-Oya, kaşıkçılık; Malatya/Arapkir-El sanatlan; Muğ-
la/Bodrum-Dokumacılık; Muğla/Üzümlü-Dokumacılık; Nevşehir/Avanos-Çömlekçilik; 
Sivas-Ağızlıkçılık; Sivas/Divriği- Demircilik; Sivas/Zara-Çarıkçılık;Tokat-Dokumacılık; Uşak/Eş-
me-Kilimcilik, Yalova-Semercilik. 

Bölgeler bazında belirlenmiş el sanatları ise şöyle sıralanmaktadır. 

Anadolu-İbrik biçimleri;Batı Anadolu-Keçecilik; Doğu Karadeniz-Ahşap kap yapımı; Doğu 
Karadeniz-Kolan dokuma; Kapadokya-Toprak işleri. 

24 H.Örcün, Barışta, Türkiye Cumhuriyeti Dönemi Halk Plastik Sanatları, Kültür ve Turizm 
Bakanlığınca yayımlanacak kitap. 

25 Tevhide, Özbağı, Geleneksel Türk El Sanatlarının Eğitim Kurumları Programlarındaki Yeri 
Önemi, 8. El Sanatları Sempozyumu, 9 Eylül Üniversitesi, 2005, s.328-343. 
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Yukarıdaki dökümlerden yüksek öğrenim kurumları dışında farklı isimli meslek dallan ile 
yapılan uygulamalar konusunda bilgi edinildiğini ve ağızlıkçılık, ağaç boyacılığı, boncukçuluk, 
bakırcılık, çankçılık, çömlekçilik, demircilik, kaşıkçılık, semercilik, sikke yapımcılığı ve yaz
macılığın adı geçen kurumlarda bir meslek dalı eğitimi olarak uygulanmadığı anlaşıldığını,2 6 

Bu alanda başka bir çalışma Millî Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğrenim Genel Müdürlüğün
ce yapılmış, "Geleneksel El Sanatlarını Geliştirme ve Turistik El Sanatlan Üretim Projesi-Gelenek-
sel El Sanatları Türkiye Profili Ön Araştırma Raporu" adı ile 2004 yılında yayımlandığını, 

Bütün bu dökümlerde yer alan el sanatlan ya yapılan ürünün adı, ya kullanılan gerecin adı, ya 
mesleğin adı ya da uygulanan tekniğin adı biçiminde karşımıza çıktığını, bu durumun 20.yüzyılda 
yapılan farklı bakış açılı tanımlardan kaynaklandığını, 

El sanatlarının ve el sanatçılarını araştırmak amacıyla Üniversitelerde ilk el sanatlarını araş
tırma ve geliştirme merkezinin önerisi ile 1989 yılında Selçuk Üniversitesinde kurulmuş olduğunu 
sonra aynı merkezin Van 100.Yıl Üniversitesinde daha sonrada önerisiyle Gazi Üniversitesinde 
kurulduğunu, 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla Değişik 77d-2 Maddesi uyarınca Üniver
site Senatosunun 11.11.1992 tarih ve 10 sayılı toplantısında alınmış bulunan 1992/98 sayılı kararla 
kabul edilmiş Yönergenin güncelleştirilerek Resmi Gazete, sayı 25529 da yayımlanmış Yönet
meliğinin ekte sunulduğunu (Ek -9), 

El sanatlannın sergilenmesi bağlamında müzelerin önemli olduğunu; Kültür Bakanlığı Anıtlar 
ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 2002 yılında yayınladığı "Türkiye Müzeleri" isimli kitaba 
dayanarak ülkemizdeki konu ile ilgili müzelerin Kültür Bakanlığınca oluşturulan etnografya 
Müzeleri, özel idarelerce oluşturulan etnografya müzeleri, kaymakamlıklarca oluşturulan etnograf
ya müzeleri, köylerce oluşturulan etnografya müzeleri, eğitim kurumlannca oluşturulan etnografya 
müzeleri, özel etnografya müzeleri şeklinde sıralandığını; bu sıralamanın Kültür Bakanlığınca oluş
turulan Atatürk evleri, arkeoloji tamlamasıyla adlandırılan müzeler, il adlarıyla isimlendirilen 
müzeler Kültür Bakanlığı ve Millî Saraylara bağlı yapı adlarıyla isimlendirilen müzeler, askeri kül
tür varlıklanyla ilgili müzeler ve İslami Türk kültürü ile ilgili bazılannın bünyesinde Türk el sanat
lan örnekleri de bulunan müzelerle tamamlandığını; bu sıralamada beliren müzelerin dökümünden 
seksen bir ili olan ülkemizde 150 müze bulunduğunu bunların kırk üçünün etnografya müzesi ol
duğunu; burada el sanatlan yanı sıra halk plastik sanatlarının sergilendiğini diğerlerinin (107) de 
büyük bir gurubunun çoğunlukla Türk el sanatlarında oluşan etnografik ürünlerin diğer eserler ve 
kültür varlıklarıyla karışık bir biçimde bulunduğunu ve günümüze dek halkbilimi (etnoloji) müzesi 
ve Türk halk sanatı adıyla bir müze oluşturulmadığını; bünyesinde Türk Halk Plastik Sanatlarının 
da barındıran bir Türk Halk Sanatı Müzesi kurulmasının gerekli olduğunu 2 7; bu müze için Atatürk 
Evlerinin uygun olduğunu Kültür ve Turizm Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Eğitim Genel 
Müdürlüğündeki uzmanlarla bunun gerçekleştirilebileceğini; İllerdeki Atatürk evlerinin bazılarının 
üst katları müze şeklinde olduğunu bazılannın alt katlan boş bulunduğunu; bunlann çevresine o 
bölgenin kendi sanatını, kendi sanatçısını yerleştirilebileceğini; HAGEM personelinin bu işlerde 
görevlendirilebileceğini, 

Ülkemizde el sanatlan ile ilgili yayınlann bir grubu kitaplardan oluştuğunu; kitapların el 
sanatlan ile ilgilenen sanatseverler ve bu konuda araştırma ve çalışmalar yapan bilim adamlan tek-

26 H. Örcün Barışta, Sanat Tarihi Bakış Açısından Geleneksel Türk El Sanatları Tamlaması Çev
resinde Kümelenen Terimler ve Bazı yayınlara Bir Yaklaşım, 8. El Sanatları Sempozyumu, 
9 Eylül Üniversitesi, 2005, s. 59-70. 

27 Barışta, Halkbilim Müzeciliği ve El Sanatları, Türkiye de Halkbilimi Müzeciliği ve Sorunları, 
Gazi Üniversitesi, THBMER, 2003, s.71-77. 
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nikerler ve sanatçıların hazırlamış olduğu tek yazarlı, kişisel kitaplar ile ya bir yörenin ya bütün 
yörelerin el sanatlarının çeşitli alanlarını belgelemeye, değerlendirmeye ya da problemlerini çözüm
lemeye yönelik bir yaklaşımla konunun ele alındığı birden fazla katılımcının sunduğu bildirilerin 
toplandığı sempozyum, kongre, seminer gibi etkinlikler sonunda yayınlanan bildirilerinin toplan
dığı çok yazarlı kitaplardan oluştuğunu; bunların kişisel yapılan yayınlar ve üniversiteler, bakanlık
lar, valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler, vakıf ve dernekler gibi kamu ve diğer kurum yayınlan 
olarak başlıca iki ana başlık altında kümelendiğini; kişisel yayınlar ya bütün bir başlık biçiminde el 
sanatlan, köy sanatları biçiminde bütün alanı kapsayan bir başlık altında ya da halı, kilim, işleme, 
yazma, oya vb. gibi bir alana yönelik genel bir başlık altında bir disiplinin bakış açısından konu ile 
ilgili bilgiler veren kaynaklardan meydana geldiğini; bu tür kitapların kamu ve diğer kurum yayın
ları arasında yayınlanan örnekleri de bulunduğunu; disiplinlerarası (interdisipline) bir yaklaşım ser
gilenen bildiriler içeren çok yazarlı yayınlarda ise ya bir ya birden fazla yörenin el sanatlarının fark
lı disiplinlerin sistematiği ile kaleme alınmış, betimlenmiş başka deyişle ya konuya genel bir çer
çeve içinde eğilinmiş ya da monografik bir çalışma yapılmış olduğu bazı kongre ve sempozyum bil
diri kitaplarının süreli yayınlara dönüştüğünün gözlendiğini; bu bağlamda resmi kurumlarca hazır
lanan sergi kataloglarını ve il yıllıklannı örnek göstererek bu yayınlan da yeniden gözden 
geçirilerek özellikle kültür ve sanat ünitelerinin bilimsel denetimden geçmesi gerektiğini, 

Üniversitelerimizin ana sanat ve meslekî teknik eğitim alanlan dışında sosyal bilimler alanların
da el sanatlan üzerinde çalışmalar yapan dalları bulunduğunu; sanat tarihi, halkbilim, etnoloji v b . 
ana bilim dallan belgelemeğe ağırlık verdiğini ve bu yolla bazıları taşınır kültür varlığı niteliğine 
bürünmüş örneklerin yok olmasının önlenmesine çaba harcandığını; bu alanda yapılan belgeleme 
çalışmalarında bilimsel bir yöntem izlenmekte olduğunu ve sağlıklı bir veri tabanı oluşturmağa özen 
gösterildiğini; bu dalda yapılan çalışmalarda kullanılan aşağıda sunulan iki ayrı gözlem fişini ekteki 
yayınları ile komisyona sunmuş olduğunu 2 8 (Ek-10); 1985 yılında Sofya'da UNESCO'nun Genel 
Konferansına Kültür Bakanlığı adına el sanatlan uzman ve danışmanı olarak katıldığı zaman 
üyelere Türkiye'nin el işleri alanında çok zengin bir potansiyeli olduğunu, dokümantasyon konusun
da çok ilerlediğini ve üyelere belgeleme açısından yardımcı olabileceğimizi söyleyen bir konuşma 
yaparak belgelemede ulaşılan düzeyi yurt dışına da ilettiğini2 9; Unesco yanı sıra 1997 yılında Kültür 
Bakanlığı tarafından gönderildiği İslamabad'da yapılan Cultural Dimension Of Development Sem
pozyumunda Geleneksel Türk Sanatlarını tanıtıcı konuşmalar yaptığını 3 0; ancak bu çalışmalann da 
belli bir koordinasyon içinde yürüdüğünün söylenemeyeceğini; örnek olarak TÜBİTAK TUBA'da 
sürdürülen TÜKSEK Türkiye'nin Kültür Sektörünü belgelemeyi amaçlayan projeyi gös
terebileceğini ve el sanatlan ile ilgili bu projeden hiç haberleri olmadığını; birbirinden habersiz 
alınan, bilinmeyen ve sonuçlan başkalanyla paylaşılmayan projelerin hiçbir yararı olmadığını; bu 
dalda bir bilgi bankası kurulması, proje sonuçları toplantılan düzenlenmesi, raporlann sonuç bildir
gelerinin görsel malzemesiyle arşivlenmesi, arşivin araştırmacılara açık olması, projelerin sonucunun 
ve proje döküm listelerinin oluşturulup yayınlanması gerektiğini; ulusal düzeyde programlanacak 
böyle bir organizasyonun yurt dışından alınan projeleri de içermesini ve Dışişleri Bakanlığında bu iş
lerle ilgili bir birimin oluşturulmasının yararlı olacağım, 

28. H. Örcün, Barışta.Türk İşlemeleri Üzerinde Yapılacak Araştırmalarda İzlenecek Bilimsel Yön
tem, I. Ulusal El Sanatları Sempozyumu, İzmir, 1984, s.86-91. 

29. XXIII Unesco Genel Konferansı, Millî Komisyon Genel Kuruluna Sunulan Rapor, Belgel, 
s. 123-137. 

30. H.Örcün, Barışta, A Glance At Traditional Arts From The Dimension Of Cultural Develop
ment, International Symposium On The Cultural Dimensions Of Development, Lok Vırsa, 
Islamabad, 1997. 
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1990 yılında Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurultayının yapıldığını; Bu kurultayda 
I. Komisyonda görev aldığını ve bu komisyonun taşınır kültür varlıklarının üzerine eğildiğine ve 
bunların korunmasına değindiğini 3 1; 5226 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda 
taşınır kültür varlıklarının adı geçmesine rağmen korunmanın hangi kurul tarafından nasıl 
yapılacağı ile ilgili açıklayıcı bir yasa olmadığından bunlar gereği gibi korunamadığını; benzer bir 
durum 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu için söz konusu olduğunu, 
burada somut olmayan kültür varlığı yanında söz edilen kültür varlığı tamlaması taşınmaz ve taşınır 
şeklinde kültür varlığının niteliğini açıkça belirtmediğinden yanlış anlaşılmalara neden 
olabileceğini; oysa örneğin Paris'te 1989 da yapılan Unesco Genel Konferansının (1990-1991 Büt
çesinin hareket planında maddi kültür (physical cultural heritage), taşınmaz kültür varlıkları (cul-
tural property ) ve taşınır kültür varlıkları (movable cultural property ) tamlamaları ayrı ayrı belir
tilmiş olduğunu 3 2, 

1994 yılında İsparta Halıcılığı Üzerine 3 3 başlıklı bildirisinde El Sanatlan Yüksek Kurulu ve bu 
Kurula bağlı Türk El Sanatları Merkezleri kurulmasını önermiş olduğunu (Ek-11), burada kurul
ması istenen El Sanatları (Taşınır) Kültür Varlıkları Yüksek Kurulu bir bakanlığa bağlı olmayan 
Başbakanlığa bağlı bir yüksek olarak planlandığını; Adalet Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, Ticaret 
Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı v.b. gibi bakanlıkların el sanatı 
alanlarında uygulamalar yaptığını; koordinasyonu sağlamak için bir yüksek kurul ile ona bağlı bir 
merkezler gerektiğini, 

Türk sanatını belgeleyecek, tanıtacak ve genç kuşaklara aktaracak sanat tarihçilerin çeşitli 
kurumlara bağlı müzeler, camiler, hazireler v.b. gibi yerlerde çalışması için bazı kolaylıklar sağlan
masının özendirici ve çalışmayı kolaylaştırıcı olacağını; 1990 yıllarda Millî Eğitim Bakanlığına 
Geleneksel Türk Sanatları Tarihi isimli ders kitabını hazırlarken Dolmabahçe Müzesinden ne ken
disi ne de ilgili Bakanlık fotoğraf sağlayamadığı için kitabı yazmaktan vazgeçmek zorunda kal
dığını; Fransa'dan gelen ICOMOS kartı ile bütün müzelere girilebildiğini ancak Dolmabahçe 
Sarayı Müzesine bir sanat tarihi profesörü olarak giremediğini; Bunu T.B.M.M. ye ilettiklerini an
cak henüz bir cevap alamadıklarını; sanat tarihçilerin işe alınma ve atanmalarında bazı yasal düzen
lemelere gereksinim olduğunu; orta öğrenimdeki sanat tarihi derslerine ve siyasi tarih yanı sıra kül
tür ve medeniyet başlığı altında ele alınan sanat tarihi ünitelerinin tarih kitaplarından ayrı sanat 
tarihi kitaplarında ele alınmasının bilimsel etikete uygun bir davranış olacağını ve öğrencileri fark
lı bir yaklaşımla sanat ortamına katacağını; Anayasamız doğrultusunda "devlet sanatçıyı korur" il
kesinden yola çıkılarak sanatçıları tanıtmak onları kayıt etmek için çaba harcayan sanat tarihçilerin 
de korunması gerektiğini, ifade etmiştir. 

5.1.13. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri 
Genel Müdür Yardımcısı: Hayrettin Altun 

1990'h yıllarda Sümer Halı'nın Sümer Holding bünyesinden ayrılarak Bakanlıkla ilintili özel 
statüye kavuşturulduğunu, Sümer Hah bünyesindeki, çeşitli kuruluşlardaki küçük birimler, şube 

31 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurultayı, Kültür Bakanlığı, 1990, s.93-95. 
32 1989 yılında Paris 'te yapılan Unesco Genel Konferansının 1990-1991 Bütçesinin Hareket 

Planından (Draft Programme And Budget for 1990-1991) (25/C5 s. 96) maddi kültür (physical 
cultural heritage) taşınmaz kültür varlıkları (culturalproperty) ile taşınabilir kültür varlıkları 
(movable cultural property) ile ilgili ünite. 

33 H. Örcün Barışta, İsparta Halıcılığı Üzerine, Kamu ve Özel Kuruluşlarla Orta Öğretimde 
Üniversitelerde El Sanatlarına Yaklaşım ve Soruları Sempozyum Bildirileri, Ankara, 1994, 
s.53-66 
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müdürlüğü, daire başkanlığı şeklinde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarındaki personeli 
ve bütçesinin de bu kuruluşta toplanarak Türkiye El Halıcılığı Kilimciliği ve El Sanatları Başkan
lığı veya enstitü şeklinde yeni bir oluşuma dönüştürülmesinin planlandığını, bu konuda Bakanlık 
olarak diğer bakanlıklarla seri toplantılar, illerle de yazışmalar yapılarak, bilgilerin toplandığını, 
fakat bütün bu çalışmaların sonucunda, Bakanlık olarak diğer bakanlıklarla bir araya gelmek ve 
koordinasyon sağlayarak bu bir projeyi tek çatı altında toplayabilmek gibi bir yetki kul
lanılamayacağının tespit edildiğini, 

Yeni organizasyon, yeni bir yapılanma, yeni bir bütçe ile Sümer Halının bir enstitü şekline 
getirilebileceğini, 

Daire başkanlığı olarak bu birimle yapılan çalışmalarda, bugüne kadar çeşitli illerde, ilçelerde, 
beldelerde 1996 yılına kadar halıcılık kursları, kilimcilik kursları, trikotaj kurslar açılarak, yaklaşık 
14 500 kişiye eğitim verildiğini, eğitim ve kursların yaklaşık 3-4 ay sürdüğünü, bunların seri şekil
de devam ettirildiğini ancak, bu eğitimlerin, devlet tarafından yapılan harcamalar sonucunda örgüt
lü yapılanma ortaya çıkmadığı için, eğitilmiş insanların kendi ilinde, ilçesinde dağılmış olduklarını 
ve kooperatifleşmenin sağlanamadığını, bir üretim merkezi, bir atölyeye dönüşülemediğini, 
dolayısıyla, Bakanlıkta küçük daire başkanlığı şeklinde Türkiye genelinde hizmet verildiğini, Tür
kiye genelinde bu konuda yetişmiş ekip ve ödenek olmadığından sonucun takip edilmesinin müm
kün olamadığını, 

Analitik bütçeye geçmeden önce sanat modelleri satın alması ve dağıtılması hesabı adı altında 
bir hesaplarının olduğunu, analitik bütçeye geçtikten sonra, 2004'te yaklaşık 85 milyar, 2005 'te 78 
milyar bir bütçeye sahip olduklarını, fakat, analitik bütçede yaşanan birtakım zorluklar nedeniyle 
bakanlık olarak yurt dışına katılmalarının, nakliye, sigorta gibi gönderilen elemanlara artı birtakım 
ödeme yapılamadığından yeniden bir yapılanmaya geçildiğini, ancak eleman azlığı ve uzman kad
rolarının olmadığını, 

Sümer Halının, Bakanlığa birebir bağlı bir kuruluş olmadığını, Sümer Halı, Sümer Holding 
kapsamı içerisinde özelleştirme kapsamı içinde yer alırken, Sümer Halıyı Sümer Holding kap
samından çıkararak özel bir kanunla Bakanlıkla ilintili hale getirdiklerini, Sümer Halının bütçesinin 
kendisine ait olduğunu, Sümer halı projesiyle Türkiye el halıcılığı, el kilimciliği ve el sanatlarının 
bu çatı altında kısmen oluşturulduğunu, Türkiye genelinde atölye fabrika ve iplik imalathaneleri ol
duğunu, böyle bir kuruluş varken Sümer Holdingin bünyesinden çıkaralım, Türkiye'deki el 
halıcılığı, kilimciliği ve el sanatlarını -bu isim olur veya isim değişebilir- Türkiye genelinde örgüt
lü bir yapısı olduğundan dolayı bunun üzerinde örgütlenmesi ve bu işin bir sahibi olsun düşün
cesinin yer aldığını, 

İran'da halı ve kilim olayında devletin fevkalade desteklerinin olduğunu, çalıştırılan insanların 
sigorta primleri dahil devletin diğer teşvikleriyle metrekare maliyetinin bize göre çok daha uygun 
olduğunu, İran'daki bu oluşumun devlet çatısı altında önemli bir kuruluş, özerk bir kuruluş ol
duğunu, Plan, proje yapıldığını, politika üretildiğini ve pazar arayışının da buradan yapıldığını, 

Bakanlık bünyesinde daire başkanlığı tarafından yapılan faaliyetlerde katıldıkları yurtiçi ve 
yurtdışı fuarlarda, üreticilerin ürünlerinin teşhirinin, tanıtımının, pazarlamasıyla ilgili birtakım bağ
lantılarının yapıldığını, çok önemli pazarlama ve tanıtım imkânları olabildiğini, ama sonucun yeter
li olmadığını, bugüne kadar birim olarak Türk el sanatını geliştirmeye yönelik projeye destek, tak
viye veya oradaki kişileri bu noktada, mallarını alarak pazarlama vb. çalışmalarının olmadığını, 
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5.1.14. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü 

El Sanatları Dairesi Başkanı Vekili : Yusuf Erdoğdu 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının el sanatları hizmetlerine ilk olarak Köyişleri Bakanlığı bün
yesinde 1964 yılında başladığını, daha sonra, 1983 yılında reorganizasyon ile Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı bünyesine girdiğini ve çalışmalarına, bugüne kadar yaklaşık kırk yıldır devam ettiklerini, 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığının, 441 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Teşkilatlanma ve 
Destekleme Genel Müdürlüğüne verdiği görevlerin 11 inci maddesinin (d) bendi de yer alan 
"Projeler çerçevesinde köylerde istihdamı geliştirmek amacıyla, el sanatlarının geliştirilmesini, 
yayılmasını ve tanıtılmasını sağlayıcı ve el sanatlan mamullerinin pazarlanmasını kolaylaştırıcı ted
birler almak; bu konularda taşra teşkilatlarına yardımcı olmak" hükmü çerçevesinde, El Sanatları 
Eğitim Merkezleri ve El Sanatları Araştırma Enstitüsü Müdürlükleri Kuruluş ve Görev Talimatı ve 
her yıl yayımlanan Gezici Köy Kursları Uygulama Talimatı ile El Sanatları Daire Başkanlıklarının 
hizmetlerini yürütmekte olduklannı, 

El Sanatları Daire Başkanlığının görevlerinin, kırsal alanda, köylerde istihdam imkânlarını 
geliştirmek üzere el sanatlarının geliştirilmesi, yayılması ve tanıtılmasıyla ilgili eğitim sistemini 
kurmak, ilke ve politikalan tespit etmek, program ve projeler hazırlamak, iç ve dış pazar taleplerine 
uygun model ve benzeri malzemelerin temini hususlarında tedbirler almak, tabiî boyalar ve kaybol
maya yüz tutmuş, otantik değere sahip desen ve motif sanatlannın araştınlması, ortaya çıkarılması, 
yaşatılması, ekonomik değerler kazandınlması yönünde çalışmalar yapmak, yurtiçinde fuar ve ser
giler düzenlemek, bu faaliyetleri yürütmek için gerekli para ve kaynaklann temini ve yerinde kul
lanılmasını sağlamak, yıllık çalışma programları ve projelere göre bütçe teklifi hazırlamak, el sanat
larıyla ilgili faaliyetlerde bulunan diğer kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla koordineyi sağlamak ol
duğunu, 

El Sanatlan Daire Başkanlıklannın çalışma alanının, el sanatları eğitim çalışmalarını kırsal 
alanda okuma yazma imkânı bulamamış yetişkinleri çeşitli branşlarda beceri ve meslek sahibi yap
mak; bunun yanında daha az bir miktar yatırımla daha geniş bir istihdam sağlanmak, kırsal kesim
de tarımsal faaliyetlerin az olduğu dönemlerde, işgücü değerlendirilerek, hammaddeye yeni değer
ler kazandırılarak gelir ve ek gelir sağlamak ve Türk kültürünü sanata yansıtarak tarihî değerlerin 
gelecek kuşaklara aktarılması gibi hizmetleri de yerine getirmek olduğunu, 

El Sanatları Daire Başkanlığının bu hizmetleri el sanatları eğitim merkezi müdürlükleri ve el 
sanatları gezici köy kurslan vasıtasıyla iki şekilde yürüttüğünü, el sanatları eğitim merkezi müdür
lüklerinin Türkiye genelinde 7 ilde Bilecik, Düzce, Elazığ, Kastamonu, Muş, Silifke, Mersin ve 
Sivas'ta bulunduğunu, bu merkezlerde Türkiye genelindeki 14-20 yaş arasındaki gençlere 8 ay 
süreli parasız yatılı eğitim verildiğini, eğitimlerin, haftalık 20 saat kültür dersi, 20 saat meslek der
si olmak üzere toplam 40 saatte yapıldığını, eğitim programlannı başanyla bitiren kursiyerlerin, is
teğe bağlı olarak, kendi branşlarında 8 ay süreyle ikinci kademe eğitime alınarak usta öğretici ol
maya hak kazandıklannı, yedi el sanatı eğitim merkezi müdürlüğünde 320'si kız, 350'si erkek yatılı 
öğrenci sayısı toplam 670 kursiyer mevcut olduğunu, 1965 yılında 2004 yılına kadar toplam ser
tifika verilen kursiyer sayısı 18 542'e ulaştığını, el sanatlan eğitim merkezlerinde genel olarak ağaç 
oymacılığı, taş işlemeciliği, halı, kilim ve yöresel bez dokumacılığı, gümüş işleme ve restorasyon 
konularında eğitim verildiğini, 

El sanatları eğitim merkezi müdürlüklerinden Kastamonu, Sivas, Silifke, Mersin, Muş ve 
Elazığ'da kız kursiyerlere halı ve kilim dokumacılığı konularında eğitim verildiğini, yine, Kas
tamonu, Silifke, Mersin el sanatlan eğitim merkezi müdürlüklerinde kız kursiyerlere yöresel bez 
dokumacılığı konularında; erkek kursiyerlere ise Kastamonu, Mersin, Silifke, Düzce, Bilecik, 
Elazığ el sanatlan eğitim merkezi müdürlüklerinde ağaç oymacılığı ve mobilya, Silifke, Mersin, 
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Düzce, Bilecik ve Elazığ'da taş, mermer işlemeciliği, Kastamonu'da restorasyon, Düzce'de ise kıy
metli ve yarı kıymetli taşların işlenmesiyle, gümüş işlemeciliği eğitimi verildiğini, 

Ayrıca, Türkiye genelindeki 81 tarım il müdürlüklerimizde, il müdürlüklerinin talepleri doğrul
tusunda, halı, kilim ve yöresel bez dokumacılığı konularında, köylerde üçer aylık dönemlerde, istek 
doğrultusunda bu üç aylık eğitime ilave olarak tekamül eğitimi de verildiğini, 

Gezici köy kurslarının, yıllar itibariyle, toplam 1965 yılından 2004 yılına kadar, 5 851 yerde 
gezici köy kursu düzenlendiğini, 104 843 kursiyere kurs bitirme belgesi verildiğini, 2005 yılında il 
müdürlükleri ve el sanatları eğitim merkezi müdürlüklerince yapılan talepler doğrultusunda 38 
gezici köy kursu açılmasının planlandığını, 1 adet gezici köy kursunun Mersin İl Müdürlüğünde 
açılmış olduğunu ve faaliyetine devam ettiğini, 

Gezici köy kursları ve el sanatları eğitim merkezi müdürlüklerinden mezun olan kursiyerlere, 
genel müdürlük bünyesinde daha önce çalışan desinatörlerin çizmiş oldukları halı ve kilim desen
lerinin, talepler doğrultusunda kursiyerlere takdim edildiğini, 

Yine, mezun olan kursiyerlere, halı ve kilim tezgâhı konusunda Düzce'deki el sanatları eğitim 
merkezi müdürlüğü vasıtasıyla maliyeti fiyatına halı ve kilim tezgâhı yapılarak kendilerine veril
diğini, bugüne kadar 18 587 halı ve kilim tezgâhı, 38 670 halı, kilim deseninin mezun olan kursiyer
lere dağıtıldığını, gezici köy kurslarında ve el sanatları eğitim merkezlerinde üretilen mamuller ile 
genel müdürlüğün desteklemiş olduğu kooperatiflerin ürettikleri el sanatları ürünlerinin, genel 
müdürlük zemin katında açılmış bulunan satış mağazası ile 7 el sanatlan eğitim müdürlüğünde satıl
dığını, 

El sanatları eğitim merkezlerinin ağaç ve taş bölümü mezunlarının çevre illerdeki mermer iş
letmelerinde ve mobilya atölyelerinde iş bulabildiklerini, halı, kilim ve yöresel bez dokumacılığı 
eğitimi gören mezunlann, özel halı, kilim dokuma atölyelerinde kooperatiflerde ve evlerinde halı, 
kilim ve yöresel bez dokumacılığına devam ettiklerini, 

El sanatlan proje çalışmalarının giderlerinin, her yıl bütçe kanunda belirtilen cari ve yatırım 
programlanndan alınan ödeneklerle karşılandığını, ayrıca, Kastamonu El Sanatları Eğitim Merkezi 
Müdürlüğünün, bu sene Avrupa Birliği destekli, 328 000 euroluk proje yapmış olduğunu, bu projey
le Kastamonu İlinin 15 köyünde 165 kursiyerle faaliyetlerine başladıklarını, 

Sorun ve öneri olarak: el sanatları çalışmalarının değişik bakanlıklarda, değişik şekillerde 
yürütülmekte olduğunu, Bakanlık olarak kırsal alanda, köylerde yaşayan, kasabaya, şehre inmeye 
imkânı hiç olmamış, okuma imkânı olmamış çocuklara, yatılı olarak, Türkiye genelindeki 7 el 
sanatları eğitim merkezi müdürlüğünde sadece eğitim verilmek suretiyle meslek kazandırıldığını, 

El sanatları çalışmalarının bir çatı altında toplanıp, bir üst kurul oluşturulmasını, 

Özellikle Çin'den son yıllarda denetimsiz bir şekilde giren halı ve el sanatlan ürünlerinin, yur
tiçindeki el sanatları pazarını ciddî manada sekteye uğrattığını, 

Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünce ağırlıklı olarak tarımsal kooperatifleri des
teklediklerini, bunun yanında, el sanatları kooperatiflerinin de desteklendiğini, geçmişte, yoğun 
olarak, el sanatları eğitim merkezi müdürlüklerinden mezun olanların kooperatif kurmaya özendiril
diğini, kooperatif kurmalan yönünde ciddî atılımlar yapılmış ve ilk başlangıçta bunun çok güzel git
tiğini ama daha sonraki yıllarda artık kooperatiflerin iyi çalıştıramamalarından kaynaklanan neden
lerle birçoğunun dağıldığını, bugüne kadar asgarî 92 el sanatlan kooperatifine destek verildiğini, en 
son alınan verilere göre, tarım il müdürlüklerinden alınan bilgilere göre, ancak 15 tane el sanatı 
kooperatifinin şu anda aktif olduğunu, bunların da halı ve kilim üzerine çalıştıklarını, en son al
dığımız bilgiye göre, kalkınmada öncelikli yörelerde el sanatları kooperatifi kurulduğunda yüzde 
85'nin yatırım ve işletme sermayesi olarak destek verildiğini, yüzde 15'ini kooperatifin kendisinin 
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karşıladığını, kalkınmada öncelikli olmayan yörelerde yüzde 80'ini desteklediklerini, geri dönüşün 
de 12 yıl süreli olduğunu, bu 12 yıl sürenin 1 inci yıl 0 faiz, 2 nci yıl sadece faiz, 3 üncü yıl faiz ar
tı taksit; toplam 12 yılda verilen krediyi yıllık yüzde 7 gibi bir faiz oranıyla geri ödeyeceklerini, faiz 
oranı da çok düşük olduğunu, ancak el sanatları konusunda Genel Müdürlüklerine çok fazla talep 
olmadığını, özellikle hayvancılık, besicilik, süt sığırcılığı, seracılık konusunda daha çok talep ol
duğunu, el sanatlarıyla ilgili kooperatiflerden destekleme isteyen pek kooperatif olmadığını, 

5.1.15. Esnaf ve Sanatkâr lar Konfederasyonu Genel Sekreteri: Naci Sulkalar ve 

Eğitim ve Planlama Müdürü : Nuran Soner 

Bir meslek ve sanat, ekonomide, pazarda, piyasada yer bulamıyorsa, onu oksijen çadırına alarak 
sunî desteklerle ayakta tutabilmesinin asla mümkün olmadığını, Türk geleneksel el sanatlan yönün
den de durumun hiç farklı olmadığını, bugün geleneksel el sanatları konusunda yapılan faaliyetler, 
sürdürülen çabalar ve gayretlerin, birtakım hatıra eşyalan, süs eşyaları ya da hediyelik eşyaların fab
rikasyon olarak daha çok üretilip satılmasıyla sınırlı bir pazar ve piyasa faaliyeti bulunduğunu, 

Kuruluş kanunu çerçevesinde belli sayıda esnafın bir araya gelerek kurulabildiği odaların, il
çelerde kurulabildiğini, daha alt merkezlerde kurulabilmesinin imkânı olmadığını, çinicilik odaları, 
dokuma odaları, 8, 10 tane sağda solda kalmış odadan başka geleneksel Türk el sanatları mesleğiy
le iştigal eden esnafların kurduğu odanın da bulunmadığını, Bakanlığın Parlamentodan geçecek 
yasa tasarısında da bundan sonra esnaf ve sanatkârlar odalarının kuruluşunun 500 üyeye çıkarıldığı 
için gelecekte de esnaf odalannm kurulabilme olanağının olmadığını, muhtemelen bugün var olan 
ve varlıklarını sürdürmeye çalışan geleneksel Türk el sanatlarıyla iştigal eden esnafların toplandığı 
odalarda üye sayıları 200'ün altına düştüğü için yasa yürürlüğe girdikten sonra bunlann da tümüy
le kapanacağını, 

Kültürümüzü, ülkemizi, coğrafyamızı yansıtan geleneksel Türk el sanatları konusunda ciddî 
çalışmaların en azından sürdürülmesinin gerektiğini, TESK olarak bu konuda ciddî projeler çıkar
sa destekleneceğini, ancak kuruluş yasalarının geleneksel el sanatlarıyla uğraşan esnaf ve sanatkâr
ları destekleme yönünde bir mezuniyet vermediğini, Odalara yardım yapabileceğini onun ötesinde 
esnaflara bu mesleklerini, bu sanatlannı sürdürebilmeleri için yardım yapabilme ehliyetinin yasa 
gereği mümkün olmadığını, 

Odaların üyelerinden alınan aidatlarla, hizmet ve onay karşılığı elde edecekleri hizmet ücret
leriyle yaşadığını, üyelerinden toplanan aidatlarla bütçesinin oluştuğunu ve o çerçevede faaliyet 
gösterdiklerini, 

3308 sayılı Kanunun Meslek Eğitimi Kanunu olduğunu, bu çerçevede çıraklık eğitimi, halk 
eğitim merkezlerinde verilen yaygın eğitim ya da örgün eğitim dediğimiz meslek lisesi eğitimleri 
yapıldığını ve bunlann bazılarının da el sanatları denen grubun içindeki meslekleri de kapsadığını, 
çinicilik, cam işlemeciliği, kuyumculuk, altın gümüşçülük de dahil olmak üzere, bazı mesleklerin 
eğitiminde doğrudan esnaf ve sanatkâr kuruluşları ve işletmeler olarak var olduklarını, çıraklık 
eğitiminde, öğrencinin sadece hafta bir gün okula gittiğini, diğer dört gün, beş gün üyeleri olan us
tanın bizzat yanında, eğitim gördüklerini, bu anlamda bu eğitimlere doğrudan katkı verdiklerini, 
eğitim merkezlerinde öğretmen bulunamadığında usta öğreticisi statüsüne sahip ustaları eğitmen 
olarak Millî Eğitim Bakanlığının emrine verdiklerini, sınavlarını ve belgelendirmesini beraber yap
tıklarını, bunun haricinde bu sistematiğin dışında ekstra eğitimler verilmediğini, ama bu sistem için
de TESK'e bağlı üyelerle sınırlı olmak üzere, eğitimlere destek verildiğini, 

Yeni yasada esnaf sayısıyla ilgili esnaf veri tabanıyla ilgili bir sistemin oluşturulduğunu, bun
dan sonra sayısal olarak da hangi meslekte el sanatlarıyla ilgili ne kadar esnafın olduğuyla ilgili 
kolay erişim şansı olabileceğini ifade etmiştir. 
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5.1.16. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi : Prof. Dr. Aydın Uğurlu 

Türkiye'de eğitimin sisteminde el sanatlarında bir çözüm ve geliştirme ışığının görülmediğini, 
sanatın, kendi halkının kültürü temeli üzerine kurulup bugünkü durumuyla eğitim verilmesi gerek
tiğini, bizde Avrupa'dan taşınan temel bilgilerin sanat diye öğretilmekte olduğunu, halkımızın 
sanatına hiçbir zaman değinilmediğini, 

Günümüz eğitim sistemiyle el sanatlarının eğitimi, öğretiminin yapılacak durumda olmadığını, 
geliştirilecek gibi hiç görünmediğini, 120 yıldır el sanatlarına yahut diğer bir deyişle ulusal sanat
lara değinilmediğini, halihazırdaki eğitim kurumunda tekrar ele alınıp daha sağlıklı bir duruma 
getirilmesinin düşünülmesi gerektiğini, ulusal sanatlar akademisi yahut ulusal sanatlar enstitüsü adı 
verilerek, kendi halkımızın kültürü üzerine kurulacak bir eğitimin önerilebileceğini, 

Sanat konusunun tartışmalı olduğunu, birtakım kişilerin el sanatını üst düzey sanat diye al
gılamadıklarını, çağdaş sanatlar müzesi kavramı ve geleneksel etnografya müzeleri kavramının var 
olduğunu ve onun da halk sanatları ile beslendiğini, el sanatlan sergilendiği halde özellikle gelenek
sel sanatları saklayan ve sergileyen bu müzelerle gelecek kuşaklara da bilgi aktarıldığı halde 
müzelerimizin çok yetersiz olduğunu, geleneksel Türk el sanatlarından mezun olanların usta sıfatıy
la müzelerde çalışıp, üretim yapabildikleri halde müzelerimizde arkeoloji, sanat tarihi kadroları 
dışında el sanatlarının becerisini sağlayan kişilere kadro verilmediğini, 

Atatürk bu ikilemi gördüğünden, İstanbul'daki Sanayi-i Nefise olarak eğitim yapan akademiye 
karşılık, hattatlar, tezhipçiler, minyatürcülere eğitim veren "Hattatin Mektebi" açtığını, 

Bir sanatın geleneksel olabilmesi için halk tabanından feyz alması gerektiğini, geleneksel 
olabilmesi için halkın içinden, tabanında sevilmesi, yapılması ve kuşaktan kuşağa aktarılmasının 
gerektiğini, saray sanatı ve halk sanatı diye ayırıma gidildiğinde halk sanatının maalesef kendi 
başına bırakılarak günümüze kadar gelebildiğini, 

Halıcılığın sanayiye geçtiğini, çağdaş yaşantıya geçileceği fakat, yöresel halıların en güzel ör
neklerinin verildiği coğrafyalarda halı fabrikası kurulmakta olduğunu, böylece el dokumacılığının 
haliyle orada barınamadığını, sanayi kuruluşlarınca, en azından bir iki el tezgahını besleyecek bir 
olanak sağlanması gerektiğini, mahalli idarelerin de bunlara olanak sağlaması gerektiğini, 

Avrupa'ya şu anda girdiğimizde halı dışında kültür ve sanat örnekleriyle övünülebilecek bir ör
nek görülmediğini, Türk sanatı olarak yaygınlaşmış en güzel örneklerden biri olduğu halde 
sanayileşmeyle birlikte bu örneklerinde kaybedilmek üzere olduğunu, çünkü göçebe kültürden yer
leşik kültüre geçildiği için hayvancılığın yok olduğunu, hayvancılık yok olunca malzemenin de 
bulunamadığını, yerleşik düzene geçildiği için kök boyanın yetiştiği kırsal kesimden de uzaklaşıl-
dığını, sanayi ve kimyasal boyalara dönüldüğünü, yerel idarelerce kendi coğrafyasındaki el sanat
larının tespit edilip bunlara yaşama olanağı sağlaması gerektiğini, 

Çanakkale 18 Mart Üniversitesinde yapılan uygulamada köylerde el sanatı adına üretilen mal
zemenin, belediye yardımıyla yılda bir gün belediyenin imkânlarıyla kent merkezine taşınıp orada 
festival havasında köylülerin ürettiği el sanatı ürünlerinin vergi alınmadan pazarlandığını, 

El sanatı ustasının yaşayabilmesi için vergilerin o ustanın kapasitesine göre düşürülmesi gerek
tiğini, kanun çıkarırken herkes değil de birtakım ayrıcalıklarla, bize mahsus, halkımızın yaptığı el 
sanatlarını koruyucu birtakım önlemlerin alınması gerektiğini, 

El sanatlan konusunda sanayi kuruluşlarının kendilerine uygun örnekleri desteklemesi gerek
tiğini, 

Ayrıca, sanat anlayışının yaşayan bir olgu olması nedeniyle, değişkenlik içinde olduğunu, 
üniversitelerdeki eğitimin çağdaş bir eğitim olduğunu ve kendi çağdaş koşulları içinde devam et
tiğini, el sanatları ustalarına seminer, konferans verdirildiğini, bu ustalara ders verme olanağının 
da sağlanması gerektiğini, 
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Yurtdışında örnekleri olan ulusal sanatlar müzesinde müzeyi besleyen kişilerin, normal sanat 
eğitimi dışında ayrıca ulusal sanatları okumuş kişiler olduğunu, üniversitelerde eğitime devam 
edilebileceğini, ama ulusal sanatlar diye başka bir görüş açısıyla, perspektifle ve bunları yapan us
taların, kuruluşların, teşkilatlarıyla birlikte yürütülecek bir eğitim sisteminin gerektiğini, 

Tekstil bölümünde, el dokumacılığından bahsedilmediğini, halı, kilim dokunulmadığını, resim 
bölümünde de minyatürden bahsedilmediğini, bizdeki eğitim sisteminin Avrupa, Paris'ten aktarılan 
bilgiler temeli üzerine kurulduğunu, geleneksel el sanatlan adı altında bir bölüm örneğinin hiçbir 
ülkede bizim dışımızda görülmediğini, çünkü yurtdışında sanat eğitiminin resim eğitimi alacak 
kişinin zaten kendi tarihindeki resim temelinden başladığını, 

Sanayii Nefîse'nin, Akademi, daha sonra güzel sanatlar, şimdi ise Mimar Sinan Güzel Sanat
lar Fakültesi olduğunu, isim değişikliğinin değil zihniyetin, anlayışın netleşmesi gerektiğini, 

Geleneksel el sanatları miyadını doldurduysa müzelere taşınması ve müzelerde gelecek kuşak
lara örnek olarak saklanması ve gösterilmesinin gerektiğini, müzelerdeki bize özgü geleneksel ör
neklerin çağdaş yorumlarının tasarlanması ve hediyelik eşya yapılabilmesi, güncel yaşantıya uygun 
duruma getirilmesi gerektiğini, Etnografya müzesi adı altında, Ankara dışında başka kentlerde et
nografya müzesinin maalesef bulunmadığını, Etnografya müzesi, halk kültürleri müzesi kavram
larının yurt dışında geçerli olduğunu ancak bizde hala gelişmediğinden, arkeoloji müzelerinin 
yanında etnografya müzesi olarak bir iki odanın ayrıldığını, 

Osmanlı zihniyetinde saray sanatının pohpohlandığını, halkın sanatının hor görüldüğünü, saray 
sanatlarının geleneksel Türk sanatı olarak empoze edildiğini, saray sanatı örneklerinin, saray duvar
ları, paşaların konakları dışına hiç yayılmadığını, günümüzde geleneksel el sanatları bölümlerinde 
örneğin Erzurum'da Osmanlı döneminde hat yazılmadığı halde hat dersi verildiğini, Çanakkale, 
Truva döneminden beri çini merkezi olduğu halde kendi bünyesindeki bilgi değil İznik çinilerinin 
ders olarak anlatıldığını, çünkü görevli öğretim üyesinin Mimar Sinan mezunu olduğu ve okulda 
klasik Osmanlı çinisi eğitimi aldığını, bu nedenle eğitimde çini bölümü olduğu halde Çanakkale'de 
Çanakkale çinisinin yok olduğunu, bunun YÖK'ün yasalarına göre de uygun olduğunu, yerel 
idarelerin kendi el sanatlarının patentine sahip çıkması gerektiğini, 

Osmanlı saray halısının patentinin çıkanlamadığını, çünkü İran ve Pakistan'da da aynı motiflerin, 
aynı kompozisyonlann yapıldığını, bu nedenle dünyaya saray sanatının kabul ettirilemediğini, bu 
nedenle kendi halkımıza özgü, bize özgü el sanatlannın araştınp bulunması gerektiğini ifade etmiştir, 

5.1.17. Halk Bankası Girişimci Pazar lama Daire Başkanı: Osman Arslan 

1937 yılında kurulan Halk Bankası 66 yıldır esnaf ve sanatkarlar ile KOBİ'ler başta olmak 
üzere sanayi ve ticareti, diğer bir deyişle yerel sektörü finanse etmek anlayışıyla, misyonunun diğer 
bankalardan ayıran özellik olduğunu, 

Bu bağlamda, meslekî kredilerle ilgili bankanın amacının, çağdaş bankacılığın gerektirdiği bir 
çalışma düzeni içerisinde ülkenin tasarruf birikimine katkıda bulunmak, toplanan tasarrufları 
ekonominin gerek duyduğu alanlarda değerlendirerek, esnaf, sanatkar, küçük ve orta ölçekli sanayi 
ve diğer sanayi kuruluşlarını kredilendirmek, ekonomik gereklere uygun verimlilik ve kârlılık il
keleri doğrultusunda ulusal ekonomiyle uyum içinde sermaye birikimine ve daha fazla yatırım 
yapılmasına imkân açmak amacıyla kurulmuş ve bu amacın gerçekleştirilmesine yönelik faaliyet
lerine devam etmekte olduğunu, 

Bankanın, ana statü gereği faaliyet konularını oluşturan esnaf ve sanatkarların desteklenmesi 
yükümlülüğünün, meslekî krediler adı altında düzenlenen kredi politikasıyla yürütüldüğünü, esnaf 
ve sanatkarların kredi ihtiyaçlarının, Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifleri kanalıyla karşılan
dığını, 
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Ülke kalkınmasının esnaf ve sanatkarların desteklenmesine ve bu kesimin finansal sorununun 
çözümüne bağlı olması da dikkate alınarak, bankalarının kaynakları ölçüsünde yıllık plasman prog
ramının yapılıp, program çerçevesinde esnaf ve sanatkarların kredi ihtiyaçlarının giderilmeye 
çalışıldığını, 

Kooperatif kredileri başlığı altında kullanılan bu kredilerin, esnaf ve sanatkârların işyerinin 
veya ikametgahının bulunduğu yerdeki esnaf ve sanatkârlar kefalet kooperatifine ortak olması ve 
kooperatifin de kullanacağı krediye kefalet vermesi halinde kullandınlabilecek bir kredi türü ol
duğunu, 

Geleneksel Türk el sanatları üretici ve sanatkârlarımızın da yukarıda belirtilen koşulları sağ
lamaları halinde bankanın bu kredi türlerinden yararlanma imkânı bulunduğunu, söz konusu 
kredinin üst limitinin 15 milyar lira olup, faiz oranının ise yüzde 18, esnaf ve sanatkârlara yansıtılan 
kısmının da yüzde 18 olduğunu, bunun üzerine 6 puan ilave edilerek, 6 puanın Hazineden gelir kay
bı olarak tahsil edildiğini, 

2001 yılında 332 kooperatif kanalıyla 160 000 kooperatif üyesine 173 trilyon, 2002 yılında 402 
kooperatif kanalıyla 69 500 civarında kooperatifi üyesine 153 trilyon, 2003 yılında 739 kooperatif 
kanalıyla 145 750 üyeye 689 trilyon, 2004 yılında ise 724 kooperatif kanalıyla 209 000 kooperatif 
üyesine 1 katrilyon 212 trilyon Türk Lirası, 20.04.2005 tarihi itibariyle ise 889 kooperatif kanalımız 
ile 215 000 kooperatif üyesine bugüne kadar kullandırılan kredinin 1 katrilyon 388 trilyon lira ol
duğunu, 

Esnaf ve sanatkârlar kredi kefalet kooperatifleri kefaleti haricinde, adı geçen bankada genç 
girişimci kredisi adı altında bir kredi uygulaması mevcut bulunduğunu, bu uygulamanın ilk kez mal 
ve hizmet üretimi, serbest meslek ya da ticari faaliyete yönelik işyeri açmak isteyen, elinde yapacağı 
işle ilgili geçerli bir belgeye veya işle ilgili bilgi ve deneyime sahip olan 35 yaşını aşmamış erkek 
ve kadın girişimcilerin yararlanabildiğim, kredinin kullandırmışının, işinde ihtiyaç duyacağı 
makine, tesis, demirbaş ve benzeri alımında ve işletme giderlerinin finansmanında hammadde ve 
yardımcı madde alımında herhangi bir fatura zorunluluğu olmaksızın işletme kredisi şeklinde ol
duğunu, 

Burada teminat sorununun gündeme geldiğini, teminatın girişimcinin verebileceği kefalet veya 
ticari işletme rehini olabileceği gibi gayrimenkul rehini de olabildiğini, bunları da veremezse, Kredi 
Garanti Fonu isminde, Halk Bankasında iştiraki olduğu bir kuruluşun kefaletinin de kabul edilebil
diğini, bir teminat verme zorunluluğunun muhakkak gerektiğini, girişimci teminat verme durumun
da olamıyorsa, Kredi Garanti Fonunun kefaleti kabul edilebildiğini, burada da limitin 5 milyar liray
la sınırlandırıldığını, günün koşullarına göre bunu artırmanın mümkün olduğunu, ortak bir girişim 
söz konusuysa, bütün ortaklara verilebilecek toplam da 25 milyarı aşmama gibi bir zorunluluğun şu 
anda mevcut olduğunu, bu durumda 3 yıl vadeye kadar kullandırabildiklerini, aylık eşit taksitler 
halinde, 12 veya 36 aya kadar. 12-18 ay vadelilerde 1,85 faiz oranı, 19-24 ay vadeli kredilerde 1,90, 
25-36 ay vadeli kredilerde 1,95 faiz oranının geçerli olduğunu, bu kredi kapsamında bankalarınca 
bugüne kadar 85 000 genç girişimci ve kadın girişimciye toplam 21 trilyon Türk Lirası kredi kul
lanımının gerçekleştirildiğini, 

Esnaf ve sanatkârların kredi kefalet kooperatifine üye olmasında, ortak olmasında bir sakınca 
yok ise, kredi kefalet kooperatifinin kefaletiyle bu kredilerin zaten esnaf kredileri başlığı altında 15 
milyar liraya kadar kullandırıldığını, fakat yeni işe başlayacak henüz bir şekilde kefalet 
kooperatifine üye olmamış ise, 5 milyar liraya kadar projesine bakılmak suretiyle ve kredi garanti 
fonunun kefaleti alınmak suretiyle kredi sağlanabildiğini; 

Bankacılık mevzuatı gereği istenilen birtakım belgelerin, vergi levhası, ikametgah gibi, onların 
dışında bir de projenin özeti veya fizibilite çalışması şeklinde bir proje istendiği, ona istinaden 
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kredinin yüzde 80'ine kadar kefil olunabilindiğini, orada da bankanın kredi mevzuatı gereği bir in
celemesinin esas alındığını, 

El sanatlarıyla iştigal eden sanatkârlarımızın ne kadar, hangi şekilde projelerde kredi kullan-
dığıyla ilgili bir istatistiklerinin olmadığını, esnaf kredilerinde yüzde 6'lık gelir kaybının hazine 
tarafından bankaya ödendiğini, bu nedenle sıfır faizli desteklerde gelir kaybının da hazine tarafın
dan ödenmesini sağlayacak bir yasal düzenleme ile mümkün olabileceğini ifade etmiştir. 

5.1.18. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 

Özel Müzeler Şube Müdürü: A. Naci Toy 

Ulusal el sanatları müzesi adı altında bir proje oluşturmak gerektiği el sanatları atölyelerinin 
oluşturulması gerektiği, Kapadokya, Efes, Pamukkale, Diyarbakır, Samsun gibi illerde bölgesel 
müzeler meydana getirebileceği, burada üretilen malların, objelerin sergilenerek turistlerin hem 
üretimi görecekleri, hem de satın alabilecekleri dolayısıyla el sanatlarımızı üreteceğimiz, 
koruyacağımız, gelecek kuşaklara aktaracağımız ve aynı zamanda pazarlamasının yapılabilecek or
tamların yaratılabileceği, halen 2 adedi özel müze olmak üzere toplam 97 müzenin bulunduğu, el 
sanatlarıyla ilgili olarak bu müzelerde böyle bir satış reyonunun bulunmadığı; ancak, döner sermaye 
işletmeleri merkez müdürlüğü tarafından bu ürünlerin satışının yapıldığını belirtilmiştir. 

Bakanlığa bağlı 97 müze bulunduğunu, müzelerin arkeoloji, etnografya ve karma müzeler ol
duğunu, el sanatlarıyla ilgili müzelerimizde satış reyonu olmadığını, ancak, bakanlığın döner ser
maye işletmeleri merkez müdürlüğü tarafından böyle bir işletmeciliğin söz konusu olduğunu, el 
sanatlarıyla ilgili bir ürünün müzede döner sermaye işletmeleri merkez müdürlüğü tarafından satışa 
sunulabileceğini, 

Müzelerde alım komisyonu kıymet takdir komisyonlarının, müze müdürü ve iki arkeolog veya 
sanat tarihçisi olmak üzere 3 kişiden oluştuğunu, diğer bir kurum ve kuruluşun komisyonda yer al
madığını, eser alımlarında ödenek olmadığından müzeye yapılan satışların ödemelerinde sıkıntı çekil
diğini, bu nedenle eser getirenlerin artık Bakanlığa getirmeyip dışarıya sattıklarını ifade etmiştir. 

5.1.19. Adalet Bakanlığı-İş Yurtları Daire Başkanı: Mustafa Doğru 

Halen 444 cezaevinde, 59 bin civarında hükümlü ve tutuklu bulunduğu, cezaevlerinde 
yürütülen reform süreci sonucu eğitim ve üretim sürecinin başladığı, 

Adalet Bakanlığı-Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğünün cezaevlerinde cezanın infazı ve 
hükümlünün ıslahı yani eğitilerek topluma yeniden kazandırılması olmak üzere iki görevinin bulun
duğu, ıslah çalışmalarının da iş yurdu faaliyetleri, (çalıştırmak, meslek edindirmek, varsa mesleğini 
korumak, gelişmesini sağlamak) ve eğitim faaliyetleri olmak üzere iki başlıkta toplanabileceğini, 
eğitim faaliyetleri ve kursların hobi çalışmaları şeklinde devam ettiği, iş yurdu çalışmalarının ise, 
pazarlama, üretim, araştırma geliştirme tekniğine, ücretlendirme ve muhasebeleştirme sistemine 
dayalı bir çalışma çerçevesinde daha sistematik olduğunu, 

Mevcut 444 cezaevinin 171'inin tam teşkilatlı tabir edilen müdürü, şubeleri, atölyeleri ve idari 
birimleri tam olan cezaevleri olduğu, diğerlerinin ilçe ceza evleri olup, herhangi bir iş yurdu 
faaliyeti yapma imkânı bulunmadığını, 171 tam teşkilatlı cezaevinde, geleneksel el sanatları yönün
den temel anlamda beş ana üretim çalışmaları bulunduğunu, bunların; 

- ayakkabı, mobilya, tekstil, konfeksiyon, demir doğrama, döşeme gibi endüstriyel üretim, 

- bina yapımı, yol onarımı, yol yapımı gibi inşaat ve onarım işleri, 

- sebzecilik, meyvecilik, süt, süt ürünleri, et, et ürünleri gibi tarım ve hayvancılık çalışmaları, 

- kantin, çay ocağı, restoranlar, temizlik hizmetleri gibi sosyal tesis işletmeciliği gibi hizmet iş
letmeciliği, 
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- halıcılık, kilimcilik, çinicilik, gümüşçülük, ahşap işlemeciliği, yazmacılık, basmacılık, ter-
zicilik, yorgancılık, kunduracılık, taş işlemeciliği gibi el sanatları işletmeciliği olduğu, bu faaliyet
lerin yörelerine göre bir dağılımı söz konusu olduğu, örneğin Midyat Cezaevinde kapalı cezaevi ol
masına rağmen, gümüş işlemeciliği, telkari üzerine iş kolu bulunduğu, pazarlama yönünden prob
lem yaşanmadığı, en büyük sorunun sistematik bir şekilde satışın ve teşhirin sağlanabileceği mekan 
problemi olduğunu, 

Ermenek Cezaevinde bakır işlemeciliği, Tokat Cezaevinde basmacılık, yazmacılık, Manisa 
Cezaevinde yorgancılık, Midyat ve Erciş'te gümüşçülük, telkari üzerine işlemecilik, Kütahya, Nev
şehir ve Antalya cezaevlerinde çini ve seramik, Erzurum'da oltu taşı işlemeciliği; takı, tespih, 
vesaire ürünler, Çorum, Yozgat, Sivas, Muş, Samsun, İsparta, Kırşehir ve benzeri ile ağırlıklı olarak 
halıcılık üretimi yapıldığını, Adıyaman, Kozan, Siirt, Kocaeli, Bolvadin F tipi cezaevleri ve Ak
saray cezaevlerinde üretime yapıldığını, ceza evlerinin üçte 2'sinde terzicilik, Kırşehir ve Balıkesir 
ceza evlerinde taş işlemeciliği, çeşitli taşlar üzerine takı, süs eşyası üretimi yapıldığını, Erzurum ve 
Kütahya cezaevlerinde de kunduracılık üretiminin söz konusu olduğunu, 

Cezaevlerindeki faaliyetlerin üretim sürecine dayalı işler yanında aynı zamanda eğitimle 
hükümlüyü dış dünyaya hazırlamak ve pazarlama, satış faaliyetleri da yapıldığını, Birleşmiş Millet
ler ve Avrupa Birliği cezaevi kurallarında yer aldığı üzere mahkumun çıktıktan sonra iş bulabileceği 
bir alanda çalıştırılması, ölü bir alanda çalıştırılmaması esasından hareket edildiğini, bu üretim alan
larında, satış ya da pazarlama sorunu çekilmediğini, periyodik olarak Ankara, İstanbul, İzmir'de ve 
turistik yörelerde, sergiler düzenlendiği, stoklu çalışıldığı için talebin karşılanabildiğini, 

Kültürel değerlerimizin öne çıkarılmasına önem verildiği, cezaevlerinin mekan, işçilik ve 
eğitimi temin itibariyle piyasa şartlarına göre daha avantajlı şartlara sahip olduğunu, 

Millî Eğitim Bakanlığıyla kurs ve eğitim desteği ile ilgili bir protokol yapıldığı, Bakanlıktan 
temin edilemediği durumlarda mevzuat mümkün olduğundan dışarıdan hizmet alımı yapılabildiği, 
kalıcı olması yönünden, öncelikle personelin eğitiminin ön planda tutulduğu, usta eğiticilerin ve 
atölye şeflerinin personel statüsünde olduğu, çalışanlara günlük 4,5 milyon lira ücret ödenmekte ol
duğu ve sigorta yapıldığını, 2004 yılında usta öğretici pozisyonunda 280 personel ve 640 hükümlü 
ve tutuklunun çalıştığı, 1. 540 hükümlü ve tutukluya eğitim verildiğini, 

Merkezde Ar-Ge birim ile tanıtım ve pazarlama birimi oluşturulduğu, sonraki aşamada cezaev
lerinin iş yurdu müdürlüklerinde de Ar-Ge ve tanıtım pazarlama uzmanı istihdam etmek, çalıştır
mak yönünde bir projenin bulunduğu ifade etmiştir. 

5.1.20. Ayasofya Müzesi M ü d ü r Yardımcısı: Halil Arca 

En büyük sorunun üretim ve tespit olmadığı satışın sorun olduğunu, el sanatları, zanaatları, in
sanların bulundukları, yaşadıkları yerde ürettiği ürünler olduğundan istihdamı da kendilerinin oluş
turduğunu, el sanatlarının kaybolmaması halinde reel ekonomiye kazanç sağlayacağı, ülkemizin is
tihdam sorununun büyük ölçüde ortadan kalkacağını, ayrıca, Türk kültürünün geleneksel örnek
lerinin yaşatılacağı, gizli ya da açık işsizliğin azalacağını, mevcut ve atıl duran hammaddelerin 
üretime kazandırılması halinde millî gelire önemli katkı sağlanacağını, halkın gelir ve yaşam 
seviyesiyle birlikte eğitim seviyelerinin de yükseleceğini ve her türlü göçe engel olacağını, kadın
ların geleneksel el sanatları üretimine kazandırılması ile refah ve eğitim seviyelerinin yükseleceği, 
kırsal kesimde yaşayan ve tarımla uğraşan nüfusun boş zamanlarının üretime yönlendirilmesinin de 
sağlanacağını, 

Tespit edilen eserin geleneksel haliyle satışı mümkün değilse, geleneksel üretim ve kalitesi 
bozulmadan modern tasarımlarla üretilmesine yönelik girişim olarak anlaşılması gerektiğini, 
geleneksel üretim ve kalitesi bozulmadan modern tasarımlarla üretilen ürünler günlük kullanıma, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1006) 



— 60 — 

hediyelik eşya, turistik eşya satışına yönelik yapılması gerektiğini, bunların tasarımının üniver
sitelerimizin ilgili öğretim görevlilerinin yapabileceklerini, bu tasarımların ustalar tarafından 
üretiminin yapılarak yaşama geçirilebileceğini, böylelikle ülke ekonomisinin iki yönden kara 
geçeceğini, 

Aynca, her ilin valisinin emrinde alanında eğitim almış gençlerimizin şehir merkezinde ve köy
lerde çalışarak üretilen köylü el sanatlannın tespiti ve yapım aşamalarının belgelenerek envanter-
lemenin de gerçekleştirilebileceğini, 

El sanatlannı kalkındırmanın ülkemizdeki insanlann üretim yapmalarını sağlama girişimi ol
duğu, bu nedenle işlemin ülke için vazgeçilmez olduğundan hareketle bu işlem için bir devlet 
politikası oluşturularak ve tüm kamu ve özel, tüzel kuruluşlar arası koordinasyonun sağlanması için 
yasa çıkanlmasının gerektiğini. Kurulacak organizasyona üniversitenin ilgili bölüm başkanı, esnaf 
odalan birlik başkanı, ticaret odası başkanlığı, sanayi odası başkanlığı, mimarlar odası başkanlığı, 
TURSAB Başkanlığı, DÖSÎMM müdürlüğünün çağrılarak yasaya katkı sağlanmasını, 

Dünya müzelerinde el sanatlannın turizm sektörünün alt sektörü olduğunu, el sanatlan ürün
lerinin müze satış standlannda satıldığını, dünya müzelerinde el sanatlarının satışının çok olmasının 
tasanm, teknik, işçilik ve geleneksel üretimin kalitesini bozmadan el sanatı ürünlerinin modern 
tasarımlara uygulanmasından kaynaklandığını, DÖSİM'in tüm Türkiye müzelerindeki satış stand-
lannm verimli çalıştınlmaması, bu standartların yönetmelikle belirlenmiş kira sözleşmeleriyle özel 
sektöre kiraya verilmesiyle elde edilecek büyük kira gelirinin yanında standlarda geleneksel el 
sanatları ürünlerinin satılıyor olmasıyla da istihdam sorunu, iç göç sorunu ortadan kalkarak Millî 
gelirin artacağını, 

Kurulacak el sanatı merkezlerinde sadece el sanatları değil, köy kültürümüzün de canlandırıl
ması, eyvan şeklinde köy odasının yapılması, burada seyirlik köy oyunu oynayan ve seyreden köy
lülerin canlandırılması, aynı yerde gençlerin geleneksel oyunları oynadığının gösterilmesi, oyunu 
kaybeden gençlerle birlikte kazanan gençlerin getirdikleri meyve ve çerezlerin ortaklaşa yenmesi, 
ayrıca panolarda ve tanıtım broşürlerinde köy odalarının felsefesinin anlatılması, herkesin evinde ne 
varsa onu getirmesi, arkadaşlarından hiçbir şeyin esirgenmediği ve paylaşım duygusunun da an
latılacağını ifade etmiştir. 

5.1.21. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdür Yrd: İbrahim Şenel 

Türkiye'nin geleneksel el sanatıyla ilgili Hereke halıcılığı konusunda Müsteşarlığın bir talimatı 
sonucu, Türkiye'nin özellikle dışandan gelen ürünlerle ciddî bir rekabet ortamına girdiği ve burada 
rekabette zorlandığının vurgulandığını ve bir çalışma grubu oluşturulduğunu, özellikle Türk el 
halıcılığı ve geleneksel sanatı korumaya yönelik sosyal boyutunun konu edildiğini, ancak çalışma 
grubunun konusunun daha çok dış ticaret boyutuyla ilgilendiğini, bu çerçevede Müsteşarlığın Av
rupa Birliği Genel Müdürlüğü, İthalat Genel Müdürlüğü ve İhracat Genel Müdürlüğü ile özel sek
törden Hereke Halıcılığı Derneğinin oluşturduğu bir çalışma grubu özellikle son yıllarda Çin men
şeli, Pakistan, Hindistan ve özellikle de yakın coğrafyamızda Türk cumhuriyetlerinde üretilen ve 
Hereke halısı olarak Türkiye'ye getirilip Türkiye üzerinden Avrupa pazarlarına ihraç edilen 
halıların Türkiye'de pek çok ailenin geçimini sağladığı bu sektöre ciddî manada ekonomik zarar 
verdiği hususu vurgulandı. 

Dış ticaret mevzuatında yer alan hariçte işleme rejimi kapsamında özellikle Türkiye'de üretimi 
mümkün olmayan veya rekabette zorlanan birtakım ürünlerin hammaddesi gönderilmek suretiyle 
dışanda işletilerek mamul olarak geri dönmesinin sağlandığı,özellikle halıcılık sektöründe, geçen 
yılın ortalanna kadar bu rejimin uygulandığı ancak iç piyasada yerli üretime ciddî manada zarar ver
diğinin görüldüğü, 
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Özellikle ülkemiz ihracatının, tüccarlarımızın başta Çin, Nepal, Pakistan olmak üzere Tür
kiye'den ipeğini veya ipliğini gönderip, motifini de vererek, hangi standartta, hangi ölçülerde 
dokunacağını, know-how'unu da bir manada vererek orada üretimini dokutup Türkiye'ye ithalatı 
yaptıklarını, söz konusu ülkelerde işçilik maliyetlerinin düşüklüğü, tekrar Türkiye'ye girişinde de 
vergi uygulanmaması, sektörü ciddî manada Uzakdoğu'ya kaydırdığını. İlk etapta geçen yılın Ağus
tos ayından itibaren ilk tedbir olarak, hariçte işleme belgesi verilmeyecektir diye bir karar alınarak 
bunun önünün kesilmiş olduğu, 

İkinci olarak, ithalatta öncelikle kilim ve el halıcılığında dünya ticaretinin, yaklaşık -2004 yılı 
rakamları- 1,5 milyar dolar olduğu, bu ürünlerin ithalatçılarına bakıldığında, yaklaşık yüzde 
50'sinin iki ülke Amerika Birleşik Devletleri ile Almanya ve tedarikçilerinin de yaklaşık yine iki ül
ke; İran ve Hindistan'ın aldığı, yüzde 28 İran'ın, yüzde 23'nün de Hindistan daha sonra Pakistan, 
Çin ve Nepal'in geldiğini, Türkiye'nin bu ticaretteki payının sadece yüzde 4,7 olduğu, 

Türkiye'nin bir diğer dezavantajının da, özellikle Avrupa, Amerika pazarı da buna dahil, halıy
la ilgilenen ve dağıtım kanalları bulunan tüccarların, İran menşeli İran vatandaşı veya o bölgede 
yetişmiş insanlar veya Pakistanlı olduklarını; hem ucuzluğu hem de ulusal çıkarları nedeniyle bun
ların kendi soydaşları veya kan bağlarını tercih ederek kendi ülkelerinden yana pazarın kullanıldığı, 

Ülkemizde en önemli tedbirin öncelikle iç pazarı koruma olduğunun düşünüldüğünü, geçen yıl 
120 milyon dolarlık ihracata karşılık, iç pazarda 1,2 ile 1,5 milyar-olarak tahmin edildiğini, turist
lere yapılan satışlarda, özellikle Uzakdoğu, Azerbaycan el sanatı ürünlerinin de yer aldığını, bu 
konuda da ciddî tedbir alındığını, önce kilimde metrekarede 30 dolar, halıda 100 dolar diye bir fiyat 
uygulaması referans fiyatını getirdiklerini, gözetimin başladığını, daha sonraki görüşmelerde 
Hereke Halıcılar Derneği ile yapılan temaslarda ve Sümer Halı ile yapılan görüşmelerin de yetersiz 
bulunduğunu, bunun 300 dolara çıkarıldığını, bunun kaba yünde mümkün, ancak özellikle sık 
dokumada, emeğin daha fazla kullanıldığı Hereke tipi halılarda bu koruma oranının yeterli ol
madığının bildirilmesi üzerine ikinci bir düzenleme getirilerek desimetrekaresinde 10 bin ve daha 
fazla düğüm olanlar için 1 000 dolar sınırlaması getirildiğini, bunun altındaki ithalata izin ver
mediğini, dolayısıyla ithalatta bir disiplin getirildiğini, bunun iç pazarda bir rahatlamaya yol aç
tığını, 

Bir diğer çalışmanın da, yurt dışında tanıtıma yönelik olduğunu, dünyanın en büyük halı fuarı 
olan Demoteks'te, Hereke Halıcılar Derneğinin ürünlerini 2000 yayınlamış olduğu LI, dünya çapın
da dağıtım yapılan fuarda sergilemek üzere bedava stant sağlayarak bedelsiz Türk el halıcılığıyla il
gili bir yer verildiğini, 

Yine, bu çalışmalar içerisinde geçen yıl Aralık ayı içerisinde Türk Hava Yollarının dergisinde, 
Aralık sayısında Türk el halıcılığıyla ilgili olarak bir yazının neşredilmesinin sağladığını, burada 
temel hedefin, turistlere yönelik tanıtıcı bir rol üstlenmesi olduğu, 

Bir diğer konunun da, özellikle coğrafi işaretlerle Türk el halıcılığının özellikle Hereke'nin bir 
coğrafi nitelik taşıdığını ve bunun korunması için gerekli girişimlerde bulunulması yönünde çalışıl
dığını, diğer çalışmanın, Avrupa Birliğinde, Avrupa Topluluğu markası olarak korunmasını sağ
lamak olduğu, Brüksel'deki daimi temsilciliğimizle gerekli girişimlerin sağladığı. Bu konuda der
neklerin veya üretici birliklerin doğrudan müracaat etmesi gerektiğini, tüm formalitelerin temin 
edilerek derneğe bu bilgilerin aktarıldığını, 

Coğrafi işaretlerle DTÖD'de TRIPS sözleşmesi kapsamında görüşmelerin hali hazırda devam 
ettiğini, Anlaşmalar Genel Müdürlüğü kanalıyla özellikle çinicilik, el halıcılığı, coğrafi işaretler 
kapsamında değerlendirilmesinin müzakerelerde gündeme getirilmesi yönünde girişimlerde 
bulunulduğu, 
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Aksaray'ın bir ilçesinde burada çok sayıda ailenin geçimini eski tarihi halıların, antik değeri 
olan halıların bakım, onarımıyla elde ettiklerini ve ciddî katma değer sağlandığının söylendiğini, bu 
çalışmalar çerçevesinde normalde kullanılmış ürünlerin ithalatının yasak olduğunu, işleme rejimi 
nedeniyle geçici ithalat izni verildiğini, hariçte işleme rejimiyle geldiği zaman ticaret politikalarının 
uygulanmadığını, yani kota, gözetim gibi herhangi bir ticaret politikası engeline takılmaksızın doğ
rudan ithalata izin verildiğini, 2004'ün itibaren bu rejimle belge verilmemeye başlandığım, ticaret 
politikası uygulamaya ve gözetim belgesi vermeye başlandığını, belli rakamların altındaki ithalata 
müsaade edilmediğini, çünkü gümrük vergileri ne kadar olursa olsun Çin'den gelen bir üründe 
fatura düşük beyan edildiği zaman gümrük vergisi, KDV'nin hiçbir şey ifade etmediğini, şu an 
getirilen referans fiyatlar ile ciddî bir engel oluşturulduğunu, ikinci el halılarında bir yıllık bir süre 
içerisinde tamir edilip gönderilmesi gerektiğini, özellikle bu işi yapan firmalar, tüccarlar için bu işin 
el emeğinin ötesinde kâr marjının daha önemli olduğunu, bu konuda çalışma yaptıklarını tespitler
de talebin haklı olduğu, İthalat genel müdürlüğüne bu konuda bu müsaadenin verilmesi yönünde 
görüş bildirdiklerini, 

2004 yılı içerisinde ithalat-ihracat rakamlarına bakıldığında bunun yansımasını görülmediğini, 
İhracatın son 95'ten itibaren el halısı ihracatımızın, kilim de dahil, 112 milyon dolar olduğunu 
2003'e göre kıyasladığında ciddî bir artış görüldüğünü, bir önceki yıl 79 milyon olan kilim ya da el 
halısı ihracatımızın 2004'te 112 milyon dolar, İthalata bakıldığında 34 milyon dolardan 47 milyon 
dolara yükseldiğini, ancak 95'te Türkiye'nin 500 bin dolarlık bir el halısı ve kilim ithalatı olduğunu 
ve sürekli bir artış görüldüğünü, bu eğilimin durdurulmasıyla 47 milyon dolar olan artışın belki de 
100 milyon dolara çıkacağını, çünkü geçen yıl çok ciddî bir turizm sezonu yaşandığını ve 17 mil
yonu aşkın turistin ağırlandığını, 2003 yılındaki toplam halı ticaretinin 1,5 milyar dolar, tahmini 
rakamlara göre turiste satılan el halısı ve kilimlerin değerinin 1,2 milyarla 1,5 milyar dolar arasın
da olduğunu, bunun neredeyse dünya ticaretine yakın bir rakama ulaştığını, fakat bunun kayıt dışı 
bir ekonomi olduğunu, 

Yurt dışında üretici birliklerinin yıllık tanıtım, pazarlama konusunda yaptıkları harcamanın 
yüzde 50'sini, toplamda 300 bin dolara kadar bir devlet desteği sağlandığını, alınması gereken ted
birlerden bir tanesinin tanıtıma yönelik çalışma yapması gerektiğini, olayın hem bir tarihi, kültürel 
miras boyutu en önemlisi de kırsal alanda birçok insanın bundan geçimini sağlamasıyla sosyal 
boyutu olduğunu, Dış Ticaret Müsteşarlığının tanıtıma yönelik desteğinde sadece dış pazara yönelik 
tanıtımları kapsadığını, şu an döviz kazandırıcı tüm hizmetlere yönelik tanıtımları kapsayan çalış
ma yürütüldüğünü, yurt içindeki tanıtımının, Türkiye'ye yönelik tanıtım olmayıp turiste yönelik bir 
tanıtım olduğu ve turiste yönelik tanıtımların da devlet yardımları kapsamına alınacağı, bu sağlan
dığı takdirde dernek veya üreticiler birliği bir kooperatif oluşturup bir tanıtım organizasyonuna 
gidildiği takdirde bunların yapacakları tanıtım organizasyonlarında da harcamalarının belli ölçüde 
şu anki uygulamaya göre yüzde 7'sinin bu bütçeden karşılanacağı, satılan ürünler içinde bir garan
ti sistemi oluşturulması yani, bir logo veya herhangi bir işaret olan ürünlere yüzde yüz güvenebil-
mesi gerektiğini, Ülkemizin ekonomik yarışta ayakta kalabilecek potansiyele sahip olduğunu, 
Ulusal politika oluşturulması çerçevesinde etkin bir koordinasyon nasıl sağlanabilir çerçevesinde 
bir toplantı yapılacağını ifade etmiştir. 

5.1.22. Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası İşletme Müdürü : Ali İhsan Toraman 

Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası'nın 1995 yılına kadar Sümer Halı Genel Müdür
lüğüne bağlı olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü, on yıla aşkın bir süredir de, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Millî Saraylar Daire Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyetini yürütmekte olduğunu, 
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Bu yapılanma çerçevesinde, ipekli dokumanın tamamının Millî Sarayların kasır, köşk, saray ih
tiyaçlarına yönelik, döşemelik ve perdelik ihtiyaçlarına göre üretilmekte olduğunu, desenlerinin son 
derece özgün ve nostalji olması ve tarihî nitelik taşımış olması nedeniyle, bunların deklare edil
memesi sebebiyle, piyasaya sunulmadığını, 

Fabrikanın bir dönem, Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı tarafından işletildiğini, ticarî bir 
statüye tâbi olduğunu, daha sonra kamu vakıflarının kapatılmış olması nedeniyle, işletme sürecini 
yürüten vakfın da kapatılmış olması itibariyle yeni bir anlayışın söz konusu olduğunu, bir yasal 
düzenlemeyle, vakıfların daha önce uyguladıkları uygulama alanlarını yaşatabilmeleri için bir 
kolaylıklar zinciri sağlanıp, Maliye Bakanlığından görüş alınarak Katma Değer Vergisinden muaf 
tutulduklarını, bu sebepten dolayı, yapılan ürünlerden, arta kalanların kendi bünyelerinde piyasada 
satılması gibi bir yetkilendirmenin söz konusu olduğunu, 

Üretilen halıların da Millî Saraylara yönelik olduğu, ama ağırlıklı olarak, halı da ticarî kimliğin 
devam ettiği süreçte ihtiyaç fazlasının ağırlıkta olduğunu, sembolik üretim yapılmış olmasına rağ
men üretimlerinin piyasada pazarlanabildiğini, yine, şu andaki yapılanma sonucunda da, arta kalan, 
arızi olarak arta kalan Hereke tarzı halılardan piyasaya sembolik olarak satabildiklerini, 

Fabrikanın şu anda sembolik olarak gerektiğinde 60 metrekare yün halı, 30 metrekare de ipek 
halı yapabilecek fiilî kapasitede olduğunu, el halı işletmesinde personel sayısının 18, ipekli 
dokumada da 9 kişinin fiilî üretimde bulunduğunu, 

Fabrikanın ana ünitesinin ipekli dokuma ünitesi olarak kurulduğunu, 1843 yılında Sultan Ab-
dülmecit Han tarafından kurulan fabrikanın tezgâhlarının Fransa'dan getirilen, kendi adına üretil
miş bir şahıs adı olan Jakarlı tezgâhlar olduğunu, 

İpekli dokumanın başlangıç noktasının 1843, üretime geçiş sürecinin 1844'te gerçekleştiğini, 
1891 'de devrin sultanı Sultan Abdülhamit Han'ın Anadolu'da bu işte son derece söz sahibi olan, bu 
işe yatkın olan ustaları toplatıp himayesine aldığının kaynaklardan anlaşıldığı, Hereke tarzının 
doğuş kaynağının da 1891 olarak bilindiğini, özellikle Cumhuriyet Döneminde daha fazla ülke in
sanına istihdam imkânı sağlama amacıyla Sümerbank, daha sonra Sümer Holding ve bir yan 
kuruluşu olan Sümer Halı bünyesinde devam eden üretim daha sonra özelleştirme süreci içerisinde 
biraz koruma amaçlı Sanayi Bakanlığına bağlandığını, bu süreç içerisinde halıda bir atılım süreci 
öngörülmüş Hereke tarzı dokuma tekniğinin en ücra köşelerde bile yapılmaya başladığını, doğuş 
kaynağının Hereke Halı Fabrikası olduğunu, Hereke halılarının üretildiği, meydana getirildiği kay
naktan piyasaya anonim edilmiş desen sayısının 25-30 civarında olduğunun sanıldığını, fabrikanın 
1995 yılında Sümer Halı eliyle yönetildiğini, 1996 yılında ayrıldıktan sonra Sümer Halı Hereke 
Halıdan ayrıldıktan sonra, marka başvurusunda bulunulduğunu, yani, Hereke logosunu kendilerine 
tescil ettirdiklerini, Hereke tarzını geliştirmiş, başka desenler kullanarak üretmiş olabileceğini, 
desenlerin Hereke olmadığını, yün ihtiyacının Sümer Halıdan, ipeğin Bursa piyasasından temin 
edildiğini, 

Osmanlı döneminde, belli bir dönem kök boya kullanıldığı, 19 uncu Yüzyıl sonlarına doğru 
kimyevî boyalar artık güncelleşmeye başladığından sonra kimyevî boyaya dönüldüğüne dair kayıt
ları olduğunu, Hereke bir marka olduğu, değerli bir yeri olduğu ve yaşaması gerektiğini, bunu da 
yaşatmak için elimizden gelen gayreti göstermemiz gerektiğini, 

Sümer Halının ürettiği Hereke etiketli üretimlerin Türkiye'de 7-8 merkezde yapıldığını, bu 
halıların modelleri Hereke'deki 800 küsur modelin 20-25 tanesinin kopyası olduğunun tahmin edil
diği, diğerlerinin uyarlanmış desenler olduğunu, Sümer Halı kaynağında kalite standardının ötesin
de bir uygulamanın varlığının ifade edilemeyeceğini, 
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Fabrikanın şu anki durumuna bakıldığında pazarlama ve hammadde temininde bir zorluk 
yaşanmadığını, çalışanların da gelir bakımından bir sıkıntı yaşamadıklarını, 

Uzun yıllar bekleme sürecinden dolayı halıların bir kısmının deformasyona uğradığı, 
dolayısıyla bunlann restoresinin gerektiği, bu amaçla da Yıldız Şale Köşkü'nün içerisinde restoras
yon ünitesi düşünüldüğü, ayrıca halılann zaman içerisinde tozlanıp kirlenmesi ve doğal şartlardan 
etkilenmesi nedeniyle bir halı yıkama ünitesi oluşturmaya koruma amaçlı düşünüldüğünden de bu 
ünitelerin mekan içerisinde yapılanmasına çalışıldığı, fabrikanın üretimden ziyade mevcudu 
korumak, mevcut değerleri muhafaza edebilmek, mevcut değerlerin üzerinde nasıl bir sağlıklı 
muhafaza sağlanabiliri yapmaya çalıştıklarını, Millî Saraylar Hereke Halı Fabrikasında üretilen 
geçmişe yönelik gerek ipekli kumaş gerekse halılann geçmişe yönelik kurulduğu tarihten bu tarihe 
kadar ürettiği desen sayısı 150'lerin üzerinde desen unsurunun, hepsinin elektronik ortama transfer 
etmeye başladıklannı şu anda elektronik ortama 20'ye yakınının, 800'e yakın halı deseninin var
lığının bilindiğini, şu anda, 370 tane halı desenin de resimlenerek elektronik ortama transfer edil
diğini, ipekli kumaşlann kullanıldığı mekanlarda hangi desenin kullanıldığının tespitinin yapıl
dığını, bir desenin hangi sarayda, hangi kasırda, hangi köşkte ne maksatla kullanıldığının bilindiğini 
ifade etmiştir. 

5.1.23. Millî Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü Kurs la r 

Şube Müdürü : Muhittin Yıldırım 

Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünün örgün 
eğitim dışındaki ülkemizdeki tüm yaygın eğitim faaliyetlerini organize eden genel müdürlük ol
duğunu, kendisine bağlı taşra birimleri olan halk eğitim merkezleri ve Meslekî eğitim merkezleri, 
eski adıyla çıraklık eğitim merkezleri yoluyla yaklaşık 40 bin yerleşim birimine yaygın eğitim hiz
meti taşıdıklannı, bugün 922 il ve ilçede halk eğitim merkezi ve 344 il ve ilçede de Meslekî eğitim 
merkezlerinin bulunduğunu, 

Halk eğitim merkezlerinin, vatandaşlann ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda okuma-yazma, 
Meslekî teknik ve sosyal-kültürel amaçlı kurslar düzenlediğini, kurslar içerisinde geleneksel el 
sanatlan alanındaki kurslannda yoğun olduğunu, kurslarla ilgili gerekli araç, gereç, teçhizat, ortam, 
eğitici temin edilip merkezlerde unutulmaya yüz tutmuş sanatlar olarak nitelendirilen sedef kak
macılık, gümüş işlemeciliği, hasır bilezik, bez dokuma, oltutaşı işlemeciliği, lületaşı işlemeciliği, 
bakır pirinç işlemeciliği, fınnlanmış toprak işleri, halıcılık, kilimcilik, cicim ve zili dokumacılığı, 
yorgancılık, hüsnü hat, tezhip, iğne oyası, çember dokuma ve benzeri olduğunu, kursların düzen
lenmesinde halk eğitim merkezlerinin kendi imkânlarını kullandığı gibi, çevredeki diğer özel ve res
mî kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle, akademik kuruluşlarla işbirliği yapıldığını, 
kurslarda öğretici olarak kadrolu öğretmenlerin görev yaptığı gibi, eğitim düzeyine bakılmaksızın, 
ustalığı yörede kabul görmüş, herkes tarafından kabul edilmiş usta ve sanatkârların da eğitim 
düzeyine, yaşına bakılmaksızın ek ders ücreti karşılığında öğretici olarak görevlendirildiğini, 

Halk eğitim merkezlerinde tüm alanlarda olduğu gibi, halı, kilim, cicim ve zili dokuma kurs-
lannın da düzenlendiğini, bu kurslann genel bütçe imkânlanyla düzenlendiğini, 1994 yılında Genel 
Müdürlüğün halıcılık kurslarının çok daha nitelikli olarak yürütülmesi için özellikle atölye 
halıcılığının geliştirilmesi yönünde karar aldığını, 1995 İstanbul Halı İhracatçıları Birliği, Ege Halı 
İhracatçıları Birliği, Türk Halıcılık Vakfı ve İstanbul Ticaret Odası Başkanlığı ile, akabinde de 
Sümer Halı Genel Müdürlüğü ile de bir protokol imzalandığını, ülkemizdeki çeşitli bakanlık, 
kurum ve kuruluşlann aynı faaliyeti devletin aynı imkânlarıyla farklı yerlerde, farklı ortamlarda 
düzenlemeye devam ettiklerini, dolayısıyla bir kaynak israfı ve hizmet tekrarının söz konusu ol-
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duğunu, halı dokumanın yanı sıra, halı onarım kurslarının da yaygınlaştırılması yönünde çalışmalar 
yaptıklarını ve halı onarım elemanı yetiştirme kurslarının da açıldığını, 

Ulusal düzeyde bir desen bankası kurulması yönünde her iki protokol çerçevesinde çalışma 
başlatılmasının öngörüldüğünü, ancak bu alandaki ileri derecedeki taassuptan dolayı halı desen ban
kasının kurulması ve yaygınlaştırılması mümkün olamadığını, aynı çalışmalar kapsamında ül
kemizin değişik yerlerinde halı hastaneleri kurulmasının hedeflendiğini, halı satışı kadar, halı 
onarımı yönünde de dünyada büyük bir pazarın olduğunun söylendiğini, Hindistan, İran gibi ülkeler 
Avrupa ve Amerika'da kurdukları birtakım ofisler yoluyla onarım ihtiyacı olan halıların uçaklarla 
İran'a, Hindistan'a taşınıp orada onardıktan sonra tekrar o ofislere iade edildiğini, Avrupa'ya çok 
yakın olmamıza rağmen, bu dünya halı onarım piyasasında da arzu edilen payı alamadığımızı, ger
çek manada halıcılık sektörü desteklendiği takdirde en az 3 - 4 milyon civarında niteliksiz kadın iş
gücünün nitelikli hale gelmesi, gelir elde etmelerinin mümkün olacağı, 

Üretilen ürünlerin satışı yönünde düzenlenen kurslar içerisinde, girişimcilik derslerine zorunlu 
olarak yer verildiğini, bakanlığın böyle bir görevi olmadığı için, kursiyerlerin ürünlerini satma 
konusunda döner sermaye işletmeleri bulunan merkezlerde bu işletmeler yoluyla kurslara devam 
edenlerin üretime katılarak onun karşılığında gelir elde edebildikleri, bunun dışında da, çevredeki 
belediyeler ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle kermes vb. satış yapılabil
diğini, bu konuda da maliyecilerin engeline takıldıklarını, geleneksel el sanatları alanındaki ürün
lerin pazarlanması yönünde Kültür Bakanlığıyla zaman zaman DÖSİM'le işbirliğinin söz konusu 
olduğunu ifade etmiştir. 

5.1.24. Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmetiçi Eğitim Şube Müdürü: İlker Turhan 

Belmek kursiyerlerinin amaçlarının toplumumuzda kültür, sanat ve estetik bilincini, sevgisini 
yaygınlaştırmak, kültürel zenginliklerimizin korunup geliştirilmesine katkıda bulunmak, kadın
larımızı yeni bilgi ve becerilerle donatarak meslek sahibi yapmak, aile ekonomilerini güçlendirmek, 
kadınlarımıza birlikte yaşama ve planlı çalışma alışkanlığı kazandırmak, kadınlarımızın düşünme 
ve sorgulama yeteneklerini geliştirmek, toplumda dostluk, dayanışma ve güven ilişkilerini pekiştir
mek, boş zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak olarak tespit edildiği, bu 
amaçlar çerçevesinde meslek edinmek, yeni dostluklar geliştirmek, aile ekonomisine katkı sağ
lamak, eldeki malzemelerini değerlendirmek, çocuklarına veya kendilerine çeyiz yapmak, kendi 
yeteneklerini sınamak ve test etmek, toplumsal statülerini yükseltmek, tabii ki, kültürel kim
liğimizin korunmasına katkı sağlamak amacıyla geldiklerini, Belmek'lerde, ahşap boyama, çiçek, 
çini, ebru, el nakısı, ev ekonomisi ve yemek, giyim, iğne oyası, ipek pentür, kilim, kumaş boyama, 
makine nakısı, mefruşat, minyatür, patch work, resim, rölyef, şiş dantel, taşbebek, tezhip, trikotaj 
ve yorganlama olarak 22 branşın olduğu, Altındağ'da 19 kurs yerinde 1059 kursiyer, Çankaya'da 
40 kurs yerinde 4532 kursiyer, Etimesgut Sincan'da 9 kurs merkezi 1297 kursiyer, Keçiören'de 16 
kurs merkezi 1850 kursiyer, Mamak'ta 13 kurs merkezi 1210 kursiyer, Yenimahalle'de 16 kurs yeri 
1510 kursiyer olmak üzere toplam 113 kurs merkezinde, 11 458 kursiyerin eğitim aldığını, 

Usta öğreticilerin çok büyük bir bölümünün meslek lisesi ve lise mezunu, üniversite mezunu 
usta öğreticinin çok az olduğunu, 

Millî Eğitim Bakanlığıyla ve Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesiyle işbirliği halinde 
yürütülen Belmek kurslarının, Belediye Meclisinde Ankara'da yaşayan bütün ev hanımları, ürettik
leri el işlerini belediyelerin kendilerine tahsis ettiği satış noktalarında değerlendirileceği ile ilgili bir 
karar alındığı, bu kararla ilgili mekân arayışları olduğunu ifade etmiştir. 
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5.2. KOMİSYONDA YAPILAN SUNUM ÖZETLERİNDE BELİRLENEN SORUNLAR 
VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

5.2.1. Geleneksel Türk El Sanatlarının Kültür, Sanat Boyutu (El Sanatlarının Kimliği) 

5.2.1.1. Adlandırma, Tanım, Sınıflama 

Temel Sorunlar 

El sanatlan tanımında herhangi bir birliğe varılmaması, doğru bir adlandırma ve sınıflama 
yapılamaması belirlenen sorunlardır. 

Çözüm Önerileri 

El sanatının tanımında, günümüze kadar bir birliğe vanlmadığından, ilk önce alışılagelmiş el 
sanatları adlandırmasına yeni bir çerçeveden bakılması ve 21. yüzyılda yeni kavramlar getirilmesi, 
günümüzde var olan geleneksel el sanatlarının bir grubunun Cumhuriyet Döneminde eğitim kurum
larında öğretilen ve uygulanan el sanatları olmaması nedeniyle halk plastik sanatları olarak adlan-
dınlması gerekmektedir. 

Temel Sorunlar 

Bugüne kadar yapılan çalışmaların kıyıda köşede, münferit olarak kalması, öncelikle el sanat
larının ciddî bir enstitü bünyesinde araştırılarak betimlenmemesi belirlenen sorunlardır. 

Çözüm Önerileri 
Çözüm önerileri iki maddede toplanmıştır. 

1. Ülkemizde çok sayıda kamu kurum ve kuruluşun yanında özel sektörün de el sanatlan 
alanındaki faaliyetlerinin kurumsal organizasyonu sağlayacak Başbakanlığa bağlı bir üst kurulun 
kurulması gerekmektedir. 

2. Yurt sathında yapılacak ürün ve usta envanteri çalışmasında elde edilebilecek olan "gelenek
sel Türk el sanatları veri tabanı" ilgili tüm kuruluşların ortak kullanımına açılarak, geleneksel el 
sanatlarının; tanımlanması, sınıflandırılması, kodlanması vb. konulardaki karmaşa ve farklılıklar or
tadan kaldırılmalıdır. 

5.2.1.2. Belgeleme 

Temel Sorunlar 

Bankaların el sanatlarıyla iştigal eden sanatkârların projelerde hangi şekilde ve ne kadar kredi 
kullandığıyla ilgili istatistiki bilgilerinin olmaması, 

Geleneksel Türk el sanatlarına ilişkin ülkemizde bugüne kadar yapılmış sağlıklı bir envanter 
çalışmasının olmaması, 

El sanatı ürünlerine ilişkin coğrafi işaret endüstriyel tasarım tescili, marka, patent vb. bel
gelerin alınmaması, 

Geleneksel el sanatlarına ilişkin günümüze kadar yapılan araştırmalarda konunun bütün
lüğünün olmaması herhangi bir konu seçiminin yapılmaması, araştırma yönteminin oluşturul
maması, belirlenen sorunlardır. 

Çözüm Önerileri 

Çözüm önerileri 9 maddede toplanmıştır. 

1. Ülkemizde çok sayıda kamu kurum ve kuruluşunun yanında özel sektörün de el sanatları 
alanındaki faaliyetlerinin organizasyonunu sağlayacak bir merkezin kurulması gerekmektedir. 

2. Coğrafi işaretleme başvurularını kolaylaştırıcı tedbirlerin alınması gerekmektedir. 
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3. Ülkemize ait maddi kültürel değerlere sahip çıkabilmek için, bu değerlerimizin diğer ülkeler 
nezdinde öncelikle tanımlanması, bunun için de programlı bir şekilde öncelik durumuna göre araş
tırmalar yapılması, araştırmaların derleme boyutunun yanı sıra "etnografık belgeleme" çalışmaları 
kapsamında el sanatlarının arşivlenmesi gerekmektedir. 

4. Konu ile ilgili eğitim almış gençler valilikler tarafından il düzeyinde görevlendirilerek 
üretilen el sanatlarının tespiti ve belgelenmesine katkıda bulunmaları sağlanmalıdır. 

5. Üniversitelerin ilgili fakülte ve bölümlerinden destek alınarak, el sanatlarının geliştirilmesin
de öncelikli konular tespit edilip, bugüne kadar yapılan bilimsel araştırmalar da dikkate alınarak, el
de edilen bulgular değerlendirildikten sonra alan çalışmasına yön verilmelidir. 

6. Günümüz ekonomik koşulları, teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar göz önüne alınarak el 
sanatlarının geliştirilmesi yönünde öncelikli konular tespit edilmelidir. 

7. Türkiye'de geleneksel Türk el sanatlarını üreten sanatkârların sorunları, uğraşı gösterdikleri 
alanlar dikkate alınarak ayrı ayrı incelenmeli ve araştırılmalı, ayrıntılı bir ürün ve üretici envanteri 
çıkarılması için ilgili kuruluşların katkıları ile "envanter bilgi alanları" tespit edilmelidir. 

8. Geleneksel el sanatı, hatıralık eşya, küçük zanaatlar vb. kavramlar ortak bir görüş çer
çevesinde yeniden tanımlanmalı ve konuyla ilgili bir terimler dizini/sözlüğü oluşturulmalıdır. 

9. Türkiye el sanatlan atlasının hazırlanması konusunda başlatılan girişimler hızlandırılarak bu 
konuda öncelikle yurdumuz çok iyi taranıp kaybolmakta olan, yozlaşan, yozlaşarak varlığını sür
düren, üretim biçimini değiştiren ya da yozlaşmadan bugünlere gelebilen bütün el sanatları her tür
lü özellikleriyle belirlenmelidir. 

5.2.2. Geleneksel T ü r k El Sanatlarının Eğitim Boyutu 

Temel Sorunlar 

Ülkemizde el sanatlanna ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarının her birinin ayrı eğitim vermesi, 
yaptıkları faaliyetlerden birbirlerinden haberdar olmaması, 

El sanatlarının üretimini yapacak bireylere ve bunların üretimine katkılarının sağlayacak 
yönelik bir eğitim verilmemesi belirlenen sorunlardır. 

Çözüm Önerileri 

Çözüm önerileri 8 maddede toplanmıştır. 

1. Bakanlıklann, halk eğitim merkezlerinin ve belediyelerin yürüttükleri faaliyetlerde usta öğ
reticiler yerine, en az iki yıllık meslek yüksekokulu veya ilgili branşta eğitim görmüş fakülte 
mezunlarının atanmasına özen gösterilmelidir. 

2. Halen belli bir öğretim düzeyinde bulunmayan, ancak görevlerini sürdürmekte olan usta öğ
reticilere hizmet içi eğitim verilmelidir. 

3. Yörelerde bilgisayar okuryazarlığının artırılması amacıyla ilgili kesimlere bilgisayar kul
lanıcı eğitimleri verilmeli, eğitim ve diğer bilgisayar destekli uygulamalarda kullanılmak üzere kal
kınmada öncelikli yörelerde e-kıraathaneler kurulmalıdır. 

4. Özellikle meslek öğretmeni yetiştiren kurumlarda, mezunların kaybolmakta olan el sanat
larının yaşatılması ve günümüz ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi konularında bilinçlendiril
mesi, görev aldıkları yörelerde yerel ve idari yönetimlerle, ilgili sanatkârlarla iş birliği yapmaya 
yönlendirilmesi gerekmektedir. 

5. Özellikle eğitim imkânı bulamayan, iş yapabilme yaşma gelmiş bireylerin, yaygın eğitim 
kurumlarında meslek olarak yürütebilecekleri düzeyde el sanatı öğrenimi alması ve ekonomik kal
kınmaya katılması sağlanmalıdır. 
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6. El sanatlarını tanıtıcı yayınların bir hakemler kurulu tarafından denetlenerek hazırlanması 
gerekmektedir. 

7. İş yurtları açılarak el sanatlan öğretilip sokak çocukları ve işsiz gençler, üretici ve verimli 
hale getirilmelidir. 

8. El sanatlarının üretimini yapacak bireylere ve bunların üretimine katkılanmn sağlanmasına 
yönelik bir eğitimin verilmesi gereklidir. Bu aşamada eğitim kurumlarının konuyla ilgili sanatkâr
larla iş birliği içinde olmasının önemsenmesi ve bu doğrultuda eğitim ortamının sağlanması yönün
de girişimlerin başlatılması gerekmektedir. 

5.2.3. Geleneksel Türk El Sanatlarının Koruma, Tanıtım ve Sergileme Boyutu 
Temel Sorunlar 

Geleneksel Türk el sanatları ile ilgili marka, coğrafi işaret ve endüstriyel ürünler tasarım tes
cili yapılmamasının pazar kaybına yol açması, 

Özellikle Çin'den son yıllarda denetimsiz bir şekilde ülkemize giren el sanatları ürünlerinin, 
yurt içindeki el sanatları pazarını ciddî manada sekteye uğratması, 

Halen 2'si özel olmak üzere toplam 97 müze olduğu halde müzelerde el sanatlarıyla ilgili bir 
satış reyonunun bulunmaması belirlenen sorunlardır. 

Çözüm Önerileri 

Çözüm önerileri 5 maddede toplanmıştır. 

1. Geleneksel el sanatları sektörünün yerel kalkınma açısından önemli bir kaynak olabileceği 
düşünülerek, konuyla ilgili projelerin desteklenmesi, standardizasyonu sağlanan ürünlerin yasal 
yollarla oluşturulmuş elektronik ortamda (web'de) kataloglanması gerekmektedir. 

2. Eğitim ortamlarında bilgi aktanmlan yanında, onları teşvik edici nitelikte, ortaklaşa ser
gileme olanaklan vb. faaliyetlerle yerel ustaların tanıtımı yapılmalıdır. 

3. Gençlere iş olanağı sağlayabilmek üzere, radyo, televizyon programları ve internet gibi diğer 
iletişim araçlarıyla bu meslekleri tanıtma imkânı sunulmalıdır, 

4. Üretici ve sanatkârın yeterli satış yapamaması büyük sorun olduğundan, Cumhuriyet trenleri 
gibi her ilin kendi el sanatının yer aldığı vagonlar hazırlanarak bütün Türkiye dolaştırılmalı, 
üreticiye tanıtım ve ürünlerini satış imkânı sağlanmalıdır. 

5. Kullanım alanı kalmayan halk plastik sanatlarının müzelere taşınması ve müzelerde gelecek 
kuşaklara örnek olarak saklanması ve gösterilmesi gerekmektedir. 

5.2.4. Geleneksel Türk El Sanatlarını Yaşatma ve Bunlardan Yararlanma Boyutu 
Temel Sorunlar 

Geçmişte, yoğun olarak el sanatlan eğitimi alanlann kooperatif kurmaya özendirildiği, 
kooperatif kurmaları yönünde ciddî atılımlar yapıldığı halde kooperatiflerin, iyi çalış-
tırılamamalanndan dolayı birçoğunun dağıldığı, bugüne kadar asgari 92 el sanatlan kooperatifine 
destek verildiği, fakat tarım il müdürlüklerinden alınan son bilgilere göre, bunlardan sadece 15'inin 
işler olduğunun belirlendiği, 

Kurumlar tarafından bu alanda yapılan araştırmalar olmakla birlikte el sanatlannın ekonomik 
değere dönüşmesine ilişkin proje ve faaliyetlerin sınırlı sayıda olması belirlenen sorunlardır. 

Çözüm Önerileri 

Çözüm önerileri 10 maddede toplanmıştır. 

1. Geleneksel Türk el sanatlannın sadece kültürel envanterlerinin hazırlanması ile yetinil-
meyip, yörelerdeki el sanatlarına ekonomik değerler de kazandırılarak istihdam imkânı ile iç göç
lerin azaltılması sağlanmalıdır. 
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2. Yöresel el sanatlarına yönelik yarışmalar düzenlenerek, katılımı artırmak amacıyla kazanan 
bireylere teşvik edici belge veya unvan verilmesi gerekmektedir. 

3. El sanatları konularında faaliyetlerini sürdüren kurum ve kuruluşlarda üretilen ürünlerin bir 
belgeyle kalite güvencesi oluşturulmalıdır. 

4. Yöredeki el sanatlan üreticilerine yönelik bir web portal'ı hazırlanarak bu yolla üreticilerin, 
internet üzerinden yurt içi ve yurt dışından gelen toplu taleplerin karşılanabilir hale gelmesi için 
e-ticarete başlaması sağlanmalıdır. 

5. Turistik gezilerin yoğun olduğu müzelerimizde bulunan eserlerin aslına uygun, kolay 
taşınabilir ve pazarlanabilir nitelikte üretilmesine önem verilmelidir. 

6. El sanatlarının gelişme ve yaygınlaştırmasını önleyen etkenler; ürünleri pazarlama zorluk
lan, pazarlamada dağınıklık ve üretici emeğinin çoğu kez karşılık bulamamasıdır. Bu nedenle elde 
edilen ürünlerin genellikle kalitesiz ve çoğu kez sanatla ve folklorla ilgili olmadığı görülmektedir. 
El sanatlarının üretiminde görülen bu olumsuzlukların giderilmesi için Türk kültürünü, sanatını ve 
yaratıcılığını yansıtan nitelikler taşıyan, ev ortamında veya atölyelerde üretilebilen, ekonomik 
değeri olan, iç ve dış pazarlarda tüketici ihtiyaçlarına cevap veren özelliklerde nitelikli üretim yapıl
ması sağlanmalıdır. 

7. Kültürümüzü yansıtan el sanatlarının, özellikle tasarım, üretim, tanıtım ve pazarlama yönün
den desteklenmesi, bu konuda çalışmaları bilinen bakanlık ve çeşitli vakıfların faaliyetlerinin bir 
profili çıkanlarak iyi uygulamalar örnek olarak alınmalı ve bunlar yaygınlaştırılmalıdır. 

8. Aile şirketi konumundaki küçük işletmelerle ferdi işletmeler yapısındaki atölyelerin bil
gisayarı aktif olarak kullanarak haberleşme yeterliliğinin artırılması, üretilen ürünlerin internet or
tamında tanıtılması ve elektronik pazar yerleri tabir edilen web ortamında işletmelerin yer alması 
gerekmektedir. 

9. Belli program ve sistematik çerçevesinde Türk el sanatlarının eski ve yeni örneklerinin belir
lenmesi, daha sonra bunların ulusal ve uluslararası platformda tanıtılması, üretimin ve tüketimin 
organize edilmesi, sergileme ve satış imkânlan yaratılması, bunun için hava alanlannda stant oluş
turulması, bir başka sergileme alanı olarak Atatürk Evlerinin ve çevresinin bu amaçla düzenlenmesi 
sağlanmalıdır. 

10. Ulusal el sanatlan müzesi adı altında bir proje oluşturarak bölgesel müzeler meydana 
getirilmeli üretilen mallar, objeler bu alanlarda sergilenerek turistlerin üretimi görmeleri sağlanmalı 
hem de satın alabilecekleri pazar ortamı yaratılmalıdır. 

5.2.5. Kurumsal Organizasyon ve Koordinasyon Boyutu 

Temel Sorunlar 

Türkiye'de sivil toplum kuruluşları, kamuda birçok bakanlık veya kamu iktisadi teşebbüsleri 
ve konuyla direkt ilgili kuruluşlar arasında koordinasyon eksikliğinin bulunması ve el sanatlarına 
ilişkin herhangi bir aktif politikanın mevcut olmaması, 

Çok farklı kurum ve kuruluşların (bakanlık, vakıf, banka, belediye vb.) belirli el sanatları 
üzerinde genellikle halı kilim konusunda yoğunlaşması, bu kuruluşlann diğer el sanatlarına hiç 
değinmeyerek aynı el sanatını desteklemek suretiyle emek, zaman ve imkânların boşa gitmesi, 
belirlenen sorunlardır. 

Çözüm Önerileri 

Çözüm önerileri 15 maddede toplanmıştır. 

1. El sanatlan üretiminin temeli ekonomik bir işletme faaliyetidir. Bu nedenle faaliyetlerin 
araştırma, organizasyon, eğitim, üretim, pazarlama aşamalarının birbirini izleyen fonksiyonlar 
halinde planlanması gerekmektedir. 
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2. Başbakanlığa bağlı bir "Türk El Sanatları Yüksek Kurulu" ya da "Taşınır Kültür Varlıkları 
Kurulu" adında bir kurul oluşturularak, kültürel mirasın korunması farklı bir boyutta ele alınmalı, 
disiplinler arası çalışmalarla faaliyetlerini sürdürecek olan bu kurul bütün bakanlık, üniversite, 
kamu kuruluşları ve kendisine bağlı merkezler arasında koordinasyonu sağlayacaktır. 

3. Üniversite, bakanlıklar vb. tarafından hazırlanan projelerin Üst Kurul tarafından incelenerek 
yürütülmesi uygun olacaktır. 

4. Gerek üniversite gerekse bu konuda faaliyet gösteren diğer kurum ve kuruluşlarla özel sek
tör arasında diyalog sağlanmalı, panel, sempozyum vb. bilimsel etkinlikler daha sıklıkla düzenlen
melidir. 

5. DÖSİMM uzmanları ve seçici kurul tarafından geleneksel ürünler belirlenmeli üreticiden 
doğrudan ürün alınarak, satışa sunulmalıdır. 

6. El sanatları eğitimini sürdüren kurum ve kuruluşlar eğitim programları gözden geçirilmeli, 
üretim ve istihdam yönünden gerekli iş birliği yapılarak ciddî şekilde ele alınıp yetiştirilecek eleman 
tipinin belirlenmesi gerekmektedir. 

7. Günümüzde el sanatları alanında çalışma yapan kuruluşlar arasında müşterek çalışmaya 
yönelik etkili bir koordinasyon sağlanamamıştır. Kurumlar arasında öncelikle kaybolmaya yüz tut
muş sanatlarımızın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına, aile ve ülke ekonomisine, aynı zamanda 
işsizlik sorununun bir ölçüde çözümlenmesine olumlu yönde katkıda bulunacak organizasyonlar 
gerçekleştirilmelidir. 

8. Kalite belgesinin verilmesinde, üniversitelerin araştırma ve uygulama merkezlerinde oluş
turulan bir kurulun danışmanlığından yararlanmalıdır. 

9. Kalkınmada öncelikli yörelerde sürekli üretim aşamalarında kullanılmak üzere ortak kul
lanım atölyeleri kurulması gerekmektedir. 

10. Konuyla ilgilenen eğitim kurum ve kuruluşları, el sanatlarının yozlaştırılmadan yaşatılabil-
mesi konusunda ortak fikir birliğine varılmalı, bunun için gerekli denetim ve karar mekanizmaları 
oluşturulmalıdır. 

11. Aynı amaca hizmet veren kurum ve kuruluşlar birleştirilerek zaman, emek ve kaynak is
rafını önleyici tedbirlerin alınması gerekmektedir. 

12. Kültürel değerlerimizi yansıtan el sanatlarını yaygınlaştırma ve ekonomik değerlere dönüş
türmede, bireysel girişimciliğin teşvik edilmesi açısından KOSGEB'in eğitim ve danışmanlık hiz
metlerinden yararlanılmalıdır. 

13. Özürlü bireyler, gaziler ve ceza evlerinde tutuklu olan kişilerin sosyal hayata adaptasyon
larını sağlayıcı ve ekonomik yönden destekleyici nitelikte el sanatları faaliyetleriyle ilgili 
rehabilitasyon merkezleri yaygınlaştırılmalıdır. 

14. 5226 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda taşınır kültür varlıkları adının 
geçmesine rağmen bu varlıkları korumanın hangi kurul tarafından, nasıl yapılacağı ile ilgili açık
layıcı bir düzenleme yapılmalıdır. 

15. 5225 Sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanununda somut olmayan kültür 
varlığı yanında, sözü edilen kültür varlığı tamlamasının taşınmaz ve taşınır şeklinde niteliğinin açık
ça belirtilmesi gerekmektedir. 
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5.2.6. Geleneksel Türk El Sanatlarının Ekonomi Boyutu 

5.2.6.1. İstihdam 

Temel Sorunlar 

Halk plastik sanatçılarının üretim ve pazarlamada karşılaştığı zorluklar nedeniyle gençlerin bu 
alanda çalışmayı tercih etmemesi belirlenen sorundur. 

Çözüm Önerileri 

Geleneksel el sanatlarının reel ekonomiye kazanç sağlayacağı, ülkemizin istihdam sorununun 
büyük ölçüde ortadan kalkacağı, ayrıca Türk kültürünün geleneksel örneklerinin yaşatılacağı buna 
bağlı olarak gizli ya da açık işsizliğin azalacağı, mevcut ve atıl duran hammaddelerin üretime 
kazandırılmasıyla Millî gelire önemli katkı sağlanacağı, halkın gelir ve yaşam seviyesiyle birlikte 
eğitim seviyelerinin yükseleceği, kırsal kesimde yaşayan ve tarımla uğraşan nüfusun boş zaman
larında üretime yönlendirilmesinin sağlanacağı gerçeğinden hareketle konu ile ilgili yasal düzen
lemelerde geleneksel el sanatçıları, halk plastik sanatçılarının korunması gerekmektedir. 

5.2.6.2. Pazarlama 

Temel Sorunlar 

El sanatı ürünlerinin genellikle coğrafi işaretlerden yoksun oluşu, belirlenen sorunlardır. 

Çözüm Önerileri 

Coğrafi işaretleme ile ilgili 555 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin bir an önce kanunlaş
ması gerekmektedir. 

6. KOMİSYON TARAFINDAN İLLERDEN İSTENMİŞ OLAN GELENEKSEL TÜRK 
EL SANATLARINA İLİŞKİN RAPORLARIN ÖZETLERİ VE BU RAPORLARDA YER 
ALAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

78 ilden Komisyona gelen bilgiler değerlendirilmiş ancak bu bilgilerin birkaç il dışında is
tenilen düzeyde hazırlanmamış olduğu tespit edilmiştir. Bu bilgiler içerisinde yer alan geleneksel el 
sanatlarının temel sorunları ve çözüm önerileri de ayrı başlıklar altında ele alınmıştır. 

6.1. Komisyon Tarafından İllerden İstenmiş Olan Geleneksel Türk El Sanatlarına İlişkin 
Raporların Özetleri 

İllerden gelen bilgiler aşağıya illerin alfabetik sırasına göre dizilmiştir. Komisyona Ardahan, 
İğdır ve Erzurum illerinden bilgi ulaşmamıştır. 

ARDAHAN 

İlden herhangi bir bilgi gelmemiştir. 

ARTVİN 

Halıcılık, kilimcilik, cecim, ip bükme, demircilik, çömlekçilik, ağaç işçiliği, bez ayağı dokuma, 
oyacılık, çorap örücülüğü, sepet örücülüğü, tulum (yöresel müzik aleti), hediyelik eşya yapımı gibi 
el sanatı faaliyetlerinin yapıldığı belirtilmektedir. 

İldeki el sanatı faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde yapılabilmesi için mali destek ve pazar
lama imkânlarının sağlanmasının gerektiği ifade edilmektedir. 

Kültürel değer taşıyan şal ve ehram yok olmuştur. Bu işi bilenler 70-80 yaşlarındadır. 

AYDIN 

İğne oyacılığı, tel kırma, sepetçilik, bez dokumacılığı, müzik aletleri yapımı, ağaç işleri, çanak 
çömlekçilik gibi el sanatı faaliyetlerinin yapıldığı belirtilmektedir. 
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Malzeme temini ve pazarlama sıkıntısı dile getirilmekte, fuar desteği sağlanmasının yararlı 
olacağı belirtilmektedir. 

İğne oyası, tel kırma, ebru, resim dallarında 4 eğitmene ait bilgi verilmektedir. 

BALIKESİR 

Kirkitli dokumalar (halı, zili/sili), mekikli dokumalar (bez dokuma, şayak-aba dokuma), 
keçecilik, iğne oyacılığı, ağaç işleri (kaşık, oklava, kirkit, ağızlık ve baston), çömlekçilik, yorgan
cılık ilde yapılmakta olan el sanatı faaliyetleri olarak belirtilmektedir. 

BARTIN 

Diğer adı da Bartın işi olan tel kırma işinin ilk kez Bartın'da yapıldığı ve halen de yapılmakta 
olduğu belirtilmektedir. 

BATMAN 

El dokuması battaniye, seccade, el yapımı oyuncak bebek, minyatür heykel ilde üretilen el 
sanatı ürünlerindendir. 

El dokuması battaniye ve seccade işleyen 4, oyuncak bebek ve minyatür heykel yapan birer us
tanın isim ve adres bilgileri verilmiştir. 

BAYBURT 

Ehram dokumacılığı yapıldığı belirtilmektedir. 

Tanıtım ve pazarlama sorunu dile getirilmektedir. 

BİLECİK 

İlde el sanatı alanında çömlekçilik, ağaç oymacılığı, kilimcilik, cicim, çorap örücülüğü ve 
seramikçilik faaliyetlerinin yapıldığı belirtilmektedir. 

Çömlekçilik faaliyetlerine ilişkin olarak; maliyet, kalifiye eleman, pazarlama, tanıtım, kurum
sal bir yapının olmayışı, malzemeleri yenileyememe, küçük işletmelerin gerçek usulle vergiye tâbi 
olması gibi hususları sorun olarak dile getirilmektedir. 

Dere Köyünde bir atölyede 2 usta tarafından ağaç oymacılığı yapıldığı belirtilmektedir. 

BİNGÖL 

İlde geleneksel el sanatı olarak halıcılık, kilimcilik ve iğne oyası yapıldığı belirtilmektedir. 

Çeşitli el sanatı faaliyetleri ile uğraşan 5 ustanın isim ve adres bilgileri verilmiştir. 

BİTLİS 

El sanatı faaliyeti olarak, çanak-çömlek yapımı, bakırcılık, demircilik, bastonculuk, kürkçülük, 
el işi silah imalatı, ağaç işleri, urgancılık, hasırcılık, çorap örücülüğü, iğne oyacılığı, boncuk 
oyacılığı, harik (ayakkabı) örücülüğü, yöresel bir dokuma türü olan gej dokuma yapıldığı belirtil
mektedir. 

Ulaşım, malzeme yetersizliği ve tanıtımının gerektiği gibi yapılmaması nedeniyle Ahlat taş iş
çiliğinin önemini kaybetmek üzere olduğuna dikkat çekilmektedir. 

El sanatlarının, ilde, istihdam ve gelir yaratma potansiyelinin olduğu dikkate alınarak, daha 
kaliteli ve örgütlenmiş bir üretim modeli önerilmektedir. Örgütlemenin "Yerel Ekonomik Gelişme 
Komiteleri" yoluyla uygulanabileceği belirtilerek, KOSGEB'in Girişimciyi Destekleme Programı 
veya TOBB'nin Yerel Ekonomik Gelişme Programı kapsamında Doğu Anadolu İhracatlar Birliği, 
İl Özel İdareleri, Halk Eğitim Merkezleri vb. kuruluşların katkılarıyla oluşturulacak komitelerin, el 
sanatlan üretiminin gelişmesinde önemli bir katkı sağlayabileceği görüşü dile getirilmektedir. Böy
le bir modelle, üreticilerin bir kooperatif veya bir şirket çatısı altında birleşmelerinin desteklenmiş 
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olacağı, orta ve uzun dönemde bu şirket veya kooperatiflerin pazarlama işlevini de üstlenebilecek
leri, öte yandan ihracat olanaklarının değerlendirilebilmesi için dokumacılık alanında bir Sektörel 
Dış Ticaret Şirketinin kurulmasının da etüt edilebileceği şeklinde görüş bildirilmektedir. 

Ayrıca, bölgede el sanatlarının gelişmesini teşvik etmek üzere Kültür ve Turizm Müdür
lüğünün, Halk Eğitim Merkezlerinin ve İş ve İşçi Bulma Kurumunun beceri kazandırma kurslarının 
sürdürülmesinin, Kadın ve Aile Sektörü Bölümünde kurulması önerilen Çok Amaçlı Toplum Mer
kezleri ve mikro kredi sistemlerinin uygulamaya konulmasının küçük ölçekli el sanatlan üretiminin 
desteklenmesi açısından yararlı olacağı belirtilmektedir. 

El sanatları pazarlama olanaklarının artırılması için Ticaret Odalannın girişimi ile düzenlenen 
çeşitli fuarlarda bu tür ürünler için ayn bir stand açılması; yine Ticaret Odalan, Halk Eğitim Mer
kezleri, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının girişimi ile Bölge içinde ve diğer bölgeler
de satış merkezlerinin oluşturulması önerilmektedir. 

Yörede dokumacılığın geliştirilebilmesi için yün ipliği üretimine yönelik atölyelerin kurulmak
ta olduğu belirtilerek, Bitlis ilinde el sanatlannın geliştirilmesi için alt yapının mevcut olduğu, kışın 
uzun sürmesi nedeniyle özellikle halı ve kilim dokuma tezgahları kurulmasının işsizliği büyük öl
çüde ortadan kaldıracağı ifade edilmektedir. 

BOLU 

İğne oyacılığı, ağaç işçiliği, bakırcılık, çorap örücülüğü, semercilik, hasır dokumacılığı ilde 
yapılan el sanatı faaliyetleri olarak belirtilmektedir. Gerede İlçesinde dericilik, bakırcılık, kalaycılık 
ve saraçlık mesleğinin halen devam ettirilmekte olduğu, ancak bu işle uğraşanlann üç, beş kişiyi 
geçmediği ifade edilmektedir. Bu el sanatlannın yaşatılabilmesi için teşvik edilmesi ve pazar 
sorununun çözülmesi zorunlu görülmektedir. 

BURDUR 

Burdur İlinde yapılan el sanatı faaliyetleri; dokumacılık, halıcılık, kilimcilik, bakırcılık, semer
cilik, müzik aletleri yapımı, heybe-torba yapımı, yorgancılık, seramikçilik, takı tasarımı, hasır ör-
gücülüğü, çan yapımı olarak belirtilmektedir. Yörük kültürünün ürünü olan bu el sanatlarının, 
gelişen teknolojinin getirdiği kolaylıklar karşısında sanayi ürünleri ile ikame edilerek yok olmaya 
başladığı, ucuz ithal malların piyasayı istilasının da yerli el sanatı ürünlerinin sonunu hazırladığı 
ifade edilmektedir. 

El sanatı ürünlerinin yaşatılması amacıyla Burdur Belediyesinin önderliğinde, Burdur 
Valiliğinin himayelerinde, İl Özel İdaresi ve Halk Eğitim Merkezinin katılımlarıyla "Burdur El 
Sanatlannı Geliştirme Projesi"nin (BESGEP) hazırlandığı ve söz konusu proje ile diğer el sanatları 
gibi kaybolan Alaca dokumasının canlanması, yeniden geçim kaynağı haline gelebilmesi için yerel 
sivil toplum örgütlerinin finansman katkısının sağlandığı, halen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Fonu (SRAP) çerçevesinde desteklenen 30 tezgahlık eğitim projesinin devam etmekte olduğu, ay
rıca, AB hibe projesi kapsamında 66 tezgah alımı yapılarak kurs eğitimine başlandığı belirtilmek
tedir. 

Pazar sorununun çözümü amacıyla otoyol üzerinde El Sanatları Sergi ve Satış Merkezleri 
kurulması için Valilik ve Belediyelere maddi destek sağlanması önerilmektedir. 

Halıcılık ve kilimciliğin karşı karşıya kaldığı sorunlara çözüm için de öncelikle ithal halıların 
yurda girişinin önlenmesi, Orta Anadolu'da gittikçe azalmaya başlayan küçükbaş hayvancılığın teş
vik edilmesi, buna paralel yün üretiminin artmasının sağlanması, yünlerin boyanmalarında kul
lanılan kök boyaların kullanılmasının teşvik edilmesi, üniversitelerin bu konuda öncülük yap
masının etkili olacağı belirtilmektedir. 

Hammadde ve pazarlama sorununa devlet desteği ile çözüm getirilmesi önerilmektedir. 
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BURSA 

İlde dokumacılık, urgancılık, saraçlık, bıçakçılık, demircilik, köfüncülük, çarıkçılık, çinicilik, 
semercilik ve sedef kakmacılığı faaliyetlerinin yapıldığı belirtilmektedir. 

Köfüncülüğün 1 usta tarafından sürdürüldüğü, saraçlığın da 2 atölyede yapıldığı belirtilerek 1 
saraç ustasının ismi verilmektedir. Semercilik işini 2 ustanın sürdürdüğü ve isimleri, çarıkçılık işini 
sürdüren 1 ustanın olduğu, sedef kakmacılığı ve gümüş-altın kakmacılığı yapan birer ustanın olduğu 
ve isimleri ayrıca kaşıkçı 4 ustanın isimlerine yer verilmektedir. 

ÇANAKKALE 

Çanakkale İlinde geleneksel el sanatı olarak seramikçilik, halıcılık, kilimcilik, semercilik ve 
bez dokumacılığının yapıldığı belirtilmektedir. 

ÇANKIRI 

Bakırcılık, kilimcilik, tiftikten ip yapımı, örgücülük, işlemecilik, sim sırma ve ağaç işleri ile il
gili el sanatı faaliyetlerinin sürdürüldüğü belirtilmektedir. 

Sorun olarak; pazarlama ve usta yetişmemesi konuları dile getirilmektedir. 

CORUM 

İlçelerde kilim ve bez dokuma, beş şiş, iğne oyası, bakırcılık, yorgancılık, ağaç oyma, sepet
çilik, çömlekçilik, saraçlık ve semercilik el sanatlarının yapıldığı bildirilmektedir. 

DENİZLİ 

3 tel kırma ustası, 4 terrakotta ustası, 1 folklorik giysi dikimi ve işlemesi ustası, 4 el dokuma 
ürün ustasının kişisel bilgileri ve adresleri belirtilmektedir. 

DİYARBAKIR 

Kuyumculuk, altın işleri, gümüş işleri, savat işlemeciliği, bakırcılık, tahta oymacılığı, 
keçecilik, çömlekçilik, işleme ve iğne oyası yapıldığı belirtilmektedir. 

DÜZCE 

İlde Düzce Kooperatifçilik ve El Sanatlan Eğitim Merkezince ağaç, gümüş, taş ve mermer iş
lemeciliği eğitimi verildiği belirtilmektedir. 

Geleneksel el sanatlarının korunması ve yaşatılabilmesi için köy köy, mahalle mahalle 
gezilerek eskiden günümüze kalan el sanatı ürünlerinin ortaya çıkarılması, TV'de el sanatları ile il
gili programlann yapılması, el sanatlannın tanımının ortaya konulması, yapılan el sanatı ürünlerinin 
yerel yönetimlerin desteği ile satılması, tanıtım faaliyetlerine ağırlık verilmesi önerilmektedir. 

EDİRNE 

Edirnekari, ebru, seramik, çini, aynalı süpürge ile ilgili olarak düzenlenen kurslar hakkında bil
gi verilmektedir. 

ELAZIĞ 

Elazığ yöresine ait geleneksel el sanatlarına ilişkin olarak kilim, tel kırma, iğne oyası, çorap, 
halı, kanaviçe, toprak mamulleri, keseler, mermer, bakır, ahşap, seramik, yemeni, semer, çömlek, 
geleneksel bebek gibi ürünlerin yapıldığı belirtilmektedir. 

Dokumacılık, yemenicilik, çit baskı, halı dokuma, bakırcılık, iğne oyası, çömlekçilik, bakır 
üzerine rölyef işleme, semercilik gibi el sanatı dallarında faaliyetlerin sürdüğü, Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığına bağlı El Sanatları Eğitim Merkezince ağaç ve mermer işleme, halı ve kilim dokuma 
eğitimi verildiği, Kemaliye Halıcılık Meslek Yüksek Okulu ve Halk Eğitim Merkezinde el sanatları 
eğitimi faaliyetlerinin sürdüğü belirtilmektedir. 
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Usta yetişmemesi ve finansman problemleri sorun olarak ortaya konulurken, el sanatlan ile il
gili kuruluşlar arasında koordinasyon, dış kredi temini, pazarlama şirketleri yoluyla yaygın satış, 
sanat birlikleri halinde örgütlenme, pazara yönelik motif, renk ve desen araştırma birimi, çıraklık 
kurumunun düzenlenmesi gibi çözümler önerilmektedir. 

Ayrıca, geleneksel el sanatlarının taşıdıkları kültürel değerler nedeniyle mutlaka geleceğe 
taşınmasının gerektiği ve bu kapsamda, uzmanlardan oluşan ekiplerce ülkemizde bir envanter ve ar
şiv çalışmasının yapılması, farklı kurumlarca yapılmış arşiv çalışmalarının planlı bir şekilde bir 
araya getirilmesi, konu ile ilgili yayınların yapılması, bir el sanatları müzesi kurulması, kaynakların 
verimli kullanılması için aynı konuda çalışan kurumlann bakanlıklar düzeyinde koordinasyonunun 
sağlanması, talep olan el sanatı ürünlerinin üretiminin özendirilmesi, pazarlama şirketlerinin oluş
turulması, kredi desteği verilmesi, uluslararası kuruluşların kredi ve hibelerinin nasıl sağlanacağı 
konusunda yardımcı olacak aktif bir birimin kurulması konuları da çözüm olarak sunulmaktadır. 

Rölyef sanatının Türkiye'de yaşayan en önemli ustası olarak Harun Taşdemir'in adı verilmek
tedir. 

ERZİNCAN 

Şayak, halı, kilim dokumacılığı, ehram dokumacılığı, dövme bakırcılık, çulfacılık, kalaycılık, 
kunduracılık, oymacılık, sepetçilik, şal basmacılığı yapıldığı belirtilmektedir. 

Geleneksel el sanatlarını bilenlerin giderek azaldığı, yeni çırakların yetişmediği, el sanatları 
kurslarının yeterince ilgi görmediği, kaliteli malzeme ve işçiliğe önem verilmediği, hammadde 
sıkıntısı çekildiği, pazar yetersizliği, sosyal güvence, örgütlenme gibi sorunlar dile getirilmektedir. 

Bakır işlemeciliğinde çalışan 40-50 civannda işçi bulunduğu belirtilmektedir. 

ERZURUM 

İlden herhangi bir bilgi gelmemiştir. 

ESKİŞEHİR 

Geleneksel el sanatı olarak; lüle taşı işlemeciliğinin, çömlekçiliğin, bakırcılığın, ahşap oy
macılığının, dokumacılığın, çorap işlemeciliğinin, oya ve gümüş işçiliğinin halen devam etmekte 
olduğu belirtilmektedir. 

İdari bir mekanizmanın oluşturulması, el sanatları ile uğraşan sanatçıların biraraya gelmesini 
sağlayacak bir mekan belirlenmesi ve fınansal kaynak sağlanması önerilmektedir. Satış mekanı ve 
hammadde sorunları dile getirilmektedir. 

GAZİANTEP 

İlde halen sedef kakmacılık, bakırcılık, kutnuculuk, aba dokuma, yemeni, Antep işi dokuma, 
gümüş işleme, halı-kilim dokumacılığı, küpçülük, kuyumculuk, müzik aletleri yapımcılığı, semer
cilik faaliyetlerinin sürdürüldüğü belirtilmektedir. 

El sanatları faaliyetleri ile uğraşan firmalara vergi muafiyeti getirilmesi, eleman sıkıntısına 
çözüm olarak işsiz sokak çocuklarının bu iş kollarına yönlendirilmesi, atölyelerin modern teknoloji 
ile donatılması, halı ve kilim dokumacılığına teşvik verilmesi, ithal halılara kota konulması, kur
siyerlere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonunca gıda, giyim yardımı veya ürettikleri halı 
oranında teşvik amaçlı nakdi yardım yapılması, hammadde ve diğer malzemelerin üretimine stan
dart getirilmesi gibi çözümler önerilmektedir. 

Ayrıca, Güzel Sanatlar ya da El Sanatları Liseleri ve Fakültelerinin açılması, esnafın bir der
nek çatısı altında toplanması, tasanm konusunda destek sağlamak amacıyla usta ve çıraklara bil
gisayar destekli eğitim verilmesi, düşük faizli ve uzun vadeli devlet kredisi sağlanması, ustaların 
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Üniversiteler, Liseler ve Halk Eğitim Merkezlerinde Usta Öğretici adı altında istihdamı, Avrupa 
Birliği fonlarının kullanılması için proje sunma desteği verilmesi, Uluslararası El Sanatlan Fuar
larına seçkin ustalann katılabilmesi için maddi destek sağlanması, el sanatı ustalarının sosyal 
güvenceye kavuşturulması, patent almalannın kolaylaştınlması, hammadde temininde kolaylıklar 
önerilmektedir. 

Gaziantep kültürü halı ve kilimlerin 2 esnaf tarafından yaşatılmaya çalışıldığı, aba dokuyan 1-
2 ustanın kaldığı belirtilmektedir. 

GİRESUN 

Dokuma, bakırcılık, kalaycılık, demir işçiliği, deri işçiliği, ahşap eşya yapımı, sepet örücülüğü, 
kolan, yorgan sırmacılığı, oyacılık yörede yapılan ancak yok olmaya yüz tutmuş el sanatı faaliyet
leri olarak belirtilmektedir. 

Pazar ve kredi desteği verilmesi, yok olan usta, kalfa, çırak üçlüsünün yeniden oluşturulabil
mesi için eğitim faaliyetlerine ağırlık verilmesi, kurslar açılması çözüm olarak önerilmektedir. 

El sanatları ürünlerinin üretiminin zahmetli olması ve getirişinin maliyetini karşılamaması 
nedeniyle tercih edilmediği, yeni neslin sosyal güvencesi olan kamu veya özel sektörde çalışmayı 
düşündükleri, el sanatı ürünlerinin üretimine ve pazarlanmasına yönelik destekler sağlanması halin
de bu işkoluna sıcak bakılabileceği belirtilmektedir. 

GÜMÜŞHANE 

Kilim (Ala Kilim, Zilli Kilim), ipek halı, Gudu (halk arasında gudu yada gudi olarak adlan
dırılan hem bir yemek çeşidi hem de bu yemeğin pişirildiği kaba adını veren güveç), ağaç iş
lemeciliği (yayık, kova, külek, saksı takımı, çocuk beşiği, oklava, sofra ayağı, ağaç masa, çatal, 
kaşık, elbise askısı, sehpa, tencere altlığı, demlik altlığı, isimlik), sarı işleri (çan, zil), demir işleri 
(balta, nacak, girebi, karasapan demiri, kapı menteşesi, kapı anahtar, orak, nal, mıh, el kantarı, ib
rik), örgü işleri (yün -koyun yünü- çorap, kıl-keçi yünü- çorap, heybe) yörede yapılmakta olan el 
sanatı ürünleri olarak belirtilmektedir. 

HAKKÂRİ 

îlde kilim, yün çorap örmeciliği, şal, sak, kerik, reşik, parzun, at heybesi, oyalar, el işlemeleri, 
ağaç işleri, taş işçiliği, en önemli el sanatları olarak devam etmekte olduğu belirtilmektedir.Ayrıca 
el sanatları faaliyeti gösteren üç kuruluşun adı yer almaktadır. 

HATAY 

Hatay'da deri işleme, saraçlık, köşkerlik, hasır örme, mücevhercilik, semercilik, çıkrıkçılık, 
çömlekçilik, heykelcilik, sikkecilik, demir ve bakır el sanatlannın faaliyette olduğu bildirilmektedir. 

İĞDIR 

İlden herhangi bir bilgi gelmemiştir. 

İSPARTA 

Halı, kilim dokuma, el işlemeleri, keçecilik, semercilik, saraçlık İsparta'da yaygın olarak sür
dürülen el sanatı faaliyetleri olarak belirtilmekte ve ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. 

22-26 Kasım 2004 tarihleri arasında El Sanatları Yarışması düzenlendiği, İsparta İlinde 
Yeniden Yapma El Sanatlan Yanşması ile ilgili çalışmaların sürdürüldüğü belirtilmektedir. 

El sanatlarında kamuda organizasyon, teknik bilgi eksikliği, mevzuattan kaynaklanan problem
ler, hammadde, tanıtım, pazarlama ve finansman konulan sorun olarak dile getirilmekte, çözüm 
olarak çeşitli kamu kurum ve kuruluşlannca yürütülmekte olan el sanatları ile ilgili aktivitelerin bir 
kuruluşun organizatörlüğünde yürütülmesi, sektörün faydalanabileceği bilgi ve laboratuvar destek-
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li organizatör bir kuruluşun yapılandırılması, nitelikli işgücünün yetiştirilmesi, KDV oranı ve sigor
ta zorunluluğuna ilişkin mevzuat düzenlemesi yapılması, markalaşma, halıcılıkla ilgili ulusal 
politikanın tespiti, standardizasyon getirilmesi, ayrıca Halı ve El Sanatlan Enstitüsü kurulmasına 
ilişkin gerekçeleriyle birlikte öneriler yer almaktadır. 

İSTANBUL 

Sabancı Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitüsü'nün yapmış olduğu faaliyetlere ilişkin bil
gilerin yer aldığı raporda; okulda giyim, nakış, el sanatları, resim, seramik gibi geleneksel bölüm
ler bulunduğu bu bölümlerde geleneksel Türk nakış teknikleri ve motiflerini kullanarak defile giy
sileri, sergiler için örtü, pano vb. sanatsal çalışmalar ile geleneksel özellik taşıyan hediyelik eşya vb. 
üretimler yapıldığı bu çalışmaların yanı sıra siparişlere de yer verildiği belirtilmektedir. 

Öğrenci kaynağını sağlayan K.M.L ve M.L nakış, el sanatları, seramik, resim ve giyim gibi 
bölümlerine talep olmadığı için bu bölümlerin kapatılması öğrenci akışını engellediği.okulun 
üretim atölyesine devam eden mezun öğrencilerin hiçbir sosyal güvencelerinin olmayışının bu yön
deki talebi azalttığı,üretim atölyesindeki personel sayısının yetersizliğinin üretim alanlarını kısıt
ladığı, geleneksel bölümlerden mezun olan öğrencilerin alanlarında faaliyet gösteren işletme 
bulamadıklanndan istihdam edilememekte ve çok farklı alanlara yönelmekte oldukları,tanıtım ve 
pazarlama alanında sıkıntı çektiklerini belirtmektedirler. 

Bu sorunların çözümü içinse, el sanatlarına yönelik çeşitli işletmeler oluşturulup geliştirilerek 
bu bölümlerim mezunlarına istihdam olanağı sağlanması ve böylece bölümlerin cazip hale getiril
mesi, üretim atölyelerinde çalışan öğrencilerin sosyal güvence altına alınabilmesi, üretim atölyesi 
olan okullann üretime yönelik personel kadrolannın genişletilmesi, (usta öğretici vb. ) üretimin 
pazarlanabilmesi için ortam yaratılması ve Kültür Bakanlığı DÖSİMM'lerde öncelikli olarak okul
larımızın ürünlerinin yer almasının sağlanması,yurt dışına hediye olarak götürülecek yada gön
derilecek ürün siparişlerinin okullanmıza verilmesinin sağlanması, yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerin
de bakanlıklar arası koordineli çalışmaların yapılması önerilmektedir.. 

İZMİR 

İğne oyası, nazar boncuğu, halı, kilim, beledi dokuması, çömlek, keçe, müzik aleti yapımı, ur
gancılık, yorgancılık, nalıncılık, semercilik, yularcılık yapıldığı belirtilmektedir. 6 iğne oyası, 2 
müzik aleti yapımı, 1 beledi dokuması çalışmalannı sürdüren ustalarla ilgili bilgiler verilmektedir. 
Bölgedeki el sanatı faaliyetlerine ilişkin sorunlar; pazarlama, hammadde temini, yeni kullanım alan-
lannın açılmaması olarak sıralanmaktadır. 

KAHRAMANMARAŞ 

Kahramanmaraş'ta bakırcılık, kromculuk, alüminyumculuk, demircilik ve kuyumculuk gibi 
metal işleri, oymacılık gibi ağaç işleri, dericilik, işlemecilik ve oyacılık yapılmaktadır. Metal iş
lerinde bakır geleneksel kap yapımı, demircilik dalında balta, tahra çekici, demirci ve bakırcı alet
leri, el makası, kuyumculuk dalında ise yöresel takıların yapımı sürdürülmektedir. 

Ağaç işlerinde oymacılık ön plandadır. Şehir merkezi dışında Kavaklı Kasabası bu daldaki 
üretimi ile ünlüdür. Bu dalda beş ustanın adı verilmiştir. Deri işlerinde postal, kelik, Karadağ, nal
çalı edik, Osmanlı yemenisi, ham çarık gibi ayakkabı türlerinin yapıldığından söz edilmektedir. 
Tekstil alanında Maraş işi olarak adlandırılmış halk dilinde sim sırma iğnesi yanı sıra cemelyan 
(delik işi), oyacılık dalında ise iğne, tığ, mekik, firkete oyalarının giysi ve ev donatımında uygulan
dığı belirtilmektedir. 

KARABÜK 

Deri eşya, yemeni imalatı, demircilik, bakırcılık, semercilik, saraçlık, nakış, ağaç oyma, bas-
tonculuk, sepetçilik ve çorapçılık sanatının sürdürüldüğü belirtilmektedir. Karabük'de bulunan 16, 
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Safranbolu'da bulunan 34 geleneksel el sanatı ustasının adreslerine yer verilmiştir. Ustaların istek
leri; hammadde temini, satış kolaylığı, vergi yükünün azaltılması, çırak ve kalfaların sigorta gider
lerinin indirilmesi veya devletçe karşılanması, devlet/belediye memuru olarak istihdam edil
meleridir. 

KARAMAN 

Bakırcılık, kalaycılık, nalbantlık, at arabası yapımı, saraçlık, sandıkçılık, yastıkçılık ve yorgan
cılık ilde yapılmakta olan el sanatı faaliyetleri olarak belirtilmektedir. 

Bu el sanatı faaliyetlerinin yaşatılabilmesi için faizsiz uzun vadeli kredi verilmesi, pazarlama 
dar boğazına çözüm getirilmesi, ucuz hammadde temininin sağlanması, sosyal güvence sağlanarak 
emeklilik imkânı verilmesinin gerektiği ifade edilmektedir. 

Karaman'da bakır işçiliği ve kalaycılık işiyle uğraşan 4, nalbant işiyle uğraşan ve geçimini çok 
zor şartlarda sürdüren 2 sanatkârın mevcut olduğu, bu sektörlerde kalfa ve çırak bulmak mümkün 
olamadığından mesleklerin de gün geçtikçe yok olmak üzere olduğu belirtilmektedir. 

1950'li yıllarda en geçerli mesleklerden birisi olan at arabası ustalığının bugün tamamen yok 
olmuş durumda olduğu, şu anda, Karaman'da bu işi tamirat düzeyinde yapan sadece bir ustanın 
bulunduğu rapor edilmektedir. 

Saraçlık (Koşumculuk), at arabacılığı ile doğrudan ilişkili olan bu meslek dalında Karaman'da 
şu anda 2 ustanın bulunduğu, diğer el sanatları dalında olduğu gibi bu meslekte de, mesleği devam 
ettirecek kalfa ve çırağın bulunamadığı belirtilmektedir. 

Oyma işçilik sanatıyla uğraşan usta sayısı sadece bir kişidir. 

El dokuması halı yastıkların tamamına yakınının son zamanlarda kadife ve makine halısı ile 
yapılır olduğu, bu meslek dalında da 8 usta bulunduğu, bu ustaların yanında çalışanların da genel
likle kendi çocukları olduğu ve dolayısıyla bu mesleğin babadan oğula intikal eden bir meslek ol
duğu belirtilmektedir. 

Yorgancılığın el sanatları içerisinde ayakta kalabilen ve eskisi kadar olmasa da yaygın olarak 
yapılan el sanatlarından biri olduğu ifade edilmektedir. 

KARS 

İlde yapılan el sanatlarına ilişkin hiçbir bilgi verilmemiş,halıcılık ve kilimciliğin ise hammad
de sıkıntısı,üretimin uzun zaman alması,kursiyerlerin ücret istemesi nedeniyle yapılmadığı belirtil
mektedir. 

KASTAMONU 

Yörede başlıca ahşap oymacılığı, taş işlemeciliği, el dokumacılığı ve bakır işlemeciliğinin 
yapıldığı belirtilmektedir. Ayrıca yöresel el baskıcılığı (yazmacılık, sini bezi) sanatının da devam et
tiği ifade edilmektedir. 

El Sanatları Eğitim Merkezlerinin yaygınlaştırılması, eğitimin yanı sıra ücret de verilmesi 
önerilmektedir. 

KAYSERİ 

Kayseri İlinde el işleme tekniklerinden tel kırma, suzeni, kırkyama ve iğne oyasının yapılmak
ta olduğu belirtilmektedir. Aynca Erciyes Üniversitesi tarafından "Kayseri Yöresindeki Geleneksel 
Halı ve Kilim Motiflerinin Tespiti, Katalogunun Hazırlanması ve Değerlendirilmesi" konulu araş
tırma projesi gönderilmiştir. 

KIRIKKALE 

Semerci, bakırcı ve kalaycı üç ustaya ait kimlik bilgileri yer almaktadır. 
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KIRKLARELİ 

Yörede yok olan ve yok olmak üzere olan el sanatları olarak dokumacılık, at arabası yapımı, 
ağaç işçiliği, boyamacılık, çömlekçilik, saraçlık, nalbantlık, çarık yapımcılığı, süpürge yapımcılığı 
sıralanmaktadır. 

2 adet çömleçi atölyesi, 50'ye yakın süpürgeci atölyesindeki ustalar, hammadde girdisinin 
pahalılığından, ürünlerini pazarlayamama veya istenilen ücretin alınamamasından, talep azlığından 
ve çalışacak istekli kişinin bulunamamasından yakınmakta, teşvik edilmelerinin şart olduğunu 
belirtmektedirler. 

KIRŞEHİR 

Yörenin geleneksel el sanatı ürünü olan Onxy taşı ile ilgili olarak, bu alanda çalışanların 
ekonomik olarak desteklenmeleri, makine parklarının yenilenmesi, tanıtımı, Kültür ve Turizm 
Bakanlığının satış mağazalarında satılması, özellikle Pakistan'dan ürün getirilmesinin önlenmesi 
için tedbir alınması önerilmektedir. Onyx taşından çeşitli hediyelik eşya, mutfak tezgahı, mezar taşı 
yapıldığı belirtilmektedir. 

KİLİS 
Yemenicilik, bakır, yöresel el işlemeleri, iğne oyası, kilimcilik, kırk yama yapıldığı belirtilmek

tedir. 

KOCAELİ 

Bir zamanlar Kandıra bölgesi halkının geçiminde önemli yer tutan keten ve buna bağlı olarak 
her eve girmiş olan Kandıra bezi dokumacılığının yok olmaya başladığı, halıcılık, ipek 
dokumacılığı ve sepet örücülüğünün en önemli el sanatlarından olup halen devam etmekte olduğu 
belirtilmektedir. 

Keten ekiminin teşviki ve ketenin elyaf-lif şekline dönüşümünün çağın gereklerine göre yapıl
ması ile Kandıra'nın işsizlik ve göç gibi temel sorunlarının çözümüne katkıda bulunulmuş olacağı 
ve yüzyılların mirası Kandıra Bezi dokumacılığı ve işlemeciliğinin yok olmaktan kurtulacağı ifade 
edilmektedir. 

Üretim konusunda İl ve ilçe tarım müdürlükleri uzmanlarına verilecek eğitici eğitimi ve ardın
dan çiftçinin eğitimi ve Halk Eğitimi Merkezi öğretmen ve usta öğreticilerinin hizmet içi eğitimi ile 
yok olmuş gibi görünen el sanatının ve keten tarımında ki tüm bilgilerin yenilenmesinin sağlan
masıyla kaliteli ürün elde etme, verimi yükseltme hedefine ulaşılabileceği önerilmektedir. 

Eski "Düzen"ler (dokuma tezgâhı) yerine, daha hızlı, hem düz hem de kendinden desenli bez 
dokuyabilen tezgâhların temini ile eski tezgâhlarda 45 cm eninde kumaş dokunabilirken yeni tez
gâhlarda 120 cm. eninde dokuma yapılabileceği, eski tezgâhlarda yalnızca düz dokuma yapılabilir
ken, yeni tezgâhlarla desenli dokumanın da yapılabilmesi ile ürün tasarımında seçeneklerin ar
tırılabileceği ve netice olarak bunun ürünlerin daha satılabilir olmasına imkân vereceği belirtilmek
tedir. 

Pazarlama sorununa çözüm olarak, kooperatifleşmenin yararlı olacağı, bölgenin gelişmekte 
olan turizm potansiyeli dikkate alınarak, turizmin en canlı olduğu yerlerde satış merkezleri kurul
masının etkili olacağı ifade edilmektedir. 

KONYA 

İlde keçe, tezhip ve ağaç oyma faaliyeti gösteren 3 usta ile ilgili tanıtıcı bilgiler yer almaktadır. 

KÜTAHYA 

Çini ve seramik, dokumacılık, oyacılık, nakış işleme, elmas ve gümüş işlemeciliği faaliyet
lerinin sürdürüldüğü, bu konularda kurslar düzenlendiği bildirilmektedir. 
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El sanatı ustalarının sorunları; Meslekî eğitim eksikliği, kadınların üretime katkılarının sağlan
maması, finansman sıkıntısı, eleman yetersizliği, pahalı hammadde olarak sayılmaktadır. 

Çözüm önerileri; konu ile ilgili yayın, hatır kitap basımı, ulusal alanda yarışma düzenleyerek 
özgün eser çıkarma, fuarlara katılım, 5225 sayılı Kanunun verdiği imkânların tanıtımı, çırak yetiş
tirilmesine zemin hazırlama, vergi muafiyeti, sigorta primlerinin azaltılması, AR-GE desteği, ihraç 
pazarlan yaratmak, Meslekî eğitim kurumlarını desteklemek, kurslar açmak ve yarışmalar düzen
lemek olarak sıralanmaktadır. 

MALATYA 

Halı ve kilim dokumacılığı, bakırcılık, kumaş baskıcılığı, bervanlık denilen yöresel giyim için 
hazırlanan kumaşlar ve bazı düz kumaş dokumaların halen yapılmakta olduğundan bahsedilmek
tedir. 

MANİSA 

Yörede halı (Gördes, Kula, Demirci ve Yunt Dağı), kilim, cicim, sili ve çarpana gibi 
dokumacılık türleri ile güveç yapımı, ahşap at arabası yapımı, keçecilik, semercilik, bakırcılık gibi 
el sanatlarının hala varlığını sürdürmekte olduğu belirtilmektedir. 

Halılar, dokundukları yörenin adıyla anılmaktadır. Ayrıca Yunt Dağı, Kula, Sarıgöl ve Selendi 
Köylerinde kilim dokumacılığı, Akhisar'da keçecilik ve fonksiyonel ya da dekoratif amaçlı min
yatür yaylı at arabası ve kağnı üretimi, Salihli Gökeyüp Kasabası'nda güveç yapımı, Kula'da bakır
cılık yapılmaktadır. 

MARDİN 

32 çeşit el sanatı türünün halen sürdürülmekte olduğu, bunlardan taş işleme, iğne oyası, telkari, 
ağaç işleme, lif örücülüğü, kilim, basmacılık konularında atölyelerin faaliyette olduğu belirtilmek
tedir. 

Bu el sanatlarının icraatının devamı için atölyelerin kurulması ve pazarlama desteği verilmesi 
önerilmektedir. 

MERSİN 

İğne, mekik ve tığ oyacılığı, halı, kilim, cicim, sumak, savan, çarpana ve tülü dokumacılığı, 
kök boyacılığı, keçecilik, sepet ve hasır örücülüğü, folklorik bebek yapımı yöredeki kaybolmuş 
veya kaybolmaya yüz tutmuş el sanatları olarak belirtilmektedir. 

Yöresel el sanatlan ile uğraşan kişilerin bir çatı altında toplanmasının gerekliliği, kadınların el 
sanatları faaliyetleri için organize edilmesi ve becerilerinin geliştirilmesi, üretilen ürünler için pazar 
desteği sağlanması, aynca yöresel el sanatlarının modernize edilerek günümüzde de kullanılır hale 
getirilmesi için bu çalışmalann yaygın ve örgün eğitim kurumlarının programlarında yer almasının 
önemli olduğu ifade edilmektedir. 

MUĞLA 

El sanatı faaliyetleri olarak bez ayağı dokuma, bakırcılık, halıcılık, semercilik ve ağaç işlerinin 
yapıldığı belirtilmektedir. 

El sanatı ürünlerinin kullanım alanlarının tanıtım yoluyla yaygınlaştınlması önerilmektedir. 

Muğla Kavaklıdere İlçesinde bakırcılık yapan 19 ustanın, 2 ağaç işleri ustasının, 4 semerci us
tasının, 5 halı dokuyucusunun isimlerine yer verilmekte, ayrıca 200 civannda halı dokumacılığı 
yapan kişinin bulunduğu belirtilmektedir. 
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MUS 

Halı, kilim, keçe, çorap örme, semercilik, toprak ürünleri, iğne oyacılığı, firkete oyacılığı gibi 
el sanatlannın sürdürülmekte olduğu belirtilmektedir. 

Çözüm olarak, el sanatlan ile ilgili kurslann yaygınlaştırılması, iç ve dış piyasalara yönelik 
araştırmalar yapılması önerilmektedir. 

NEVŞEHİR 

Toprak kap sanatı, halı, kilim dokumacılığı, bakırcılık, semercilik ve palancılık faaliyetlerinin 
sürdürülmekte olduğu, culfa dokumacılığının ise artık yapılmamakta olduğu belirtilmektedir. 

İki adet fabrikasyon tipi büyük atölye ile 30 küçük atölyede toprak kap sanatının yürütülmek
te olduğu, halı ve kilim dokumacılığının çok azaldığı, kilimciliğin Gülşehir Kaymakamlığının 
yürüttüğü satışa dönük bir proje ile yaşatılmaya çalışıldığı, bakırcılık faaliyetini sürdüren 2 ustanın 
kaldığı, semer ve palancılıkla uğraşan usta sayısının da 2 olduğu belirtilmektedir. 

NİĞDE 

Yörede geleneksel el sanatı olarak sürdürülen halı, kilim dokumacılığı, kumaş dokumacılığı, 
keçecilik, oya ve örme işleri, yorgancılık, dericilik, demir, mermer işleri, bıçakçılık ve çömlekçilik
le ilgili bilgi verilmektedir. 

Niğde Mahalli İdareler Halıcılık El Sanatlannı Geliştirme ve Yayma Birliği'nin düzenlediği 20 
atölyede 600 dokuyucu tarafından sürdürülen Geleneksel Niğde Halıları Projesi anlatılmaktadır. 

Kamu ve özel sektör tarafından yapılan el sanatı ürünlerinin üretimi ile ilgili bilgi verilmek
tedir. Niğde Bor İlçesinin Kızılca ve Çukurkuyu kasabalarında 15-20 aile tarafından kilim dokun
duğu belirtilmektedir. 

Geleneksel el sanatlan ile ilgili sorunların çözümü için, el sanatlan ürünlerinde görülen yoz
laşmanın önüne geçilmesi, kalitenin yükseltilmesi, üretimin artırılması, pazar imkânlannın sağlan
ması ve bu konuda projeler üretilmesi önerilmektedir. 

ORDU 

Semercilik, kalaycılık, el dokumacılığı, kilim, baston, ahşap yakma ve noktalama, müzik aleti 
yapımı, bez terlik sanatlarının halen sürdürülmekte olduğu belirtilmektedir. 

Bastonculuk ile uğraşan 3 ustanın bulunduğu belirtilmekte, 1 baston ustasının, 2 ahşap us
tasının, 1 saz ustasının, 1 klarnet ustasının ve 1 kemence ustasının adı, soyadı, faaliyetleri hakkın
da bilgi verilmektedir. 

OSMANİYE 

İlde halı, kilim, ağaç oymacılığı, seramik, kiriştek, demir, andız tespihi, bıçakçılık ve müzik 
aletleri yapımcılığının sürdürüldüğü, 2004 yılında Yunanistan'daki El Sanatları Festivalinde halı ve 
kilimlerin sergilendiği belirtilmektedir. 

El sanatlan sektöründeki sorunlara çözüm olarak, seminerler ve festivaller düzenleyerek pazar
lama imkânlannın ve üretimin arttırılması önerilmektedir. 

Kilim dokumacılığı yapan Karatepe Kooperatifinin, Toprak kale, Hasan beyli ve Bahçe Halk 
Eğitim Müdürlüklerinin adres ve telefonları ile 11 çeşitli el sanatı ustasının ad ve adres bilgileri 
verilmektedir. 

RİZE 

Yörenin en önemli el sanatı ürününün adını Rize'den alan Rize Bezi (FERETİKO) kendir el 
dokuması olduğu, ayrıca ağaç oymacılığı, sepet örücülüğü, iskemle yapımı için sarmaşık 
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örücülüğünün ve Hemsin çoraplarının örücülüğünün az da olsa devam eden el sanatlarından olduğu, 
yıllar önce mısır kapçığı ve bitki yapraklarından yapılan Hasır örücülüğünün çay tarımının gelişmesi 
ve mısır tarımının azalmasından dolayı hammadde yokluğu nedeniyle kaybolduğu belirtilmektedir. 

Halk Eğitim Müdürlüğünce araştırma geliştirme, proje üretme ve kurslar açarak el sanatlarını 
öğretme ve yapılan çalışmaları kitap haline getirerek arşiv oluşturma çalışmalarının devam etmek
te olduğu, ancak yapılan bu çalışmaların daha da geliştirilmesine, öğrenilen bilgilerin üretime 
dönüşmesi için atölyelerin kurulmasına, hammaddelerin üretim veya temininin sağlanmasına, 
üretilen ürünlerin teşhir ve pazarlamasının yapılabilmesi için satış reyonlarının açılmasına ihtiyaç 
duyulduğu ifade edilmektedir. 

2003 yılından sonra Rize bezi (Feretiko) kendir dokumacılığının ele alındığı ve bu konuda 
hazırlanan projenin Millî Eğitim Bakanlığınca kabul görmesi neticesinde bugün yaklaşık 500 el 
dokuma tezgahı ile Rize Bezi dokuma faaliyetlerinin sürdürüldüğü olumlu bir gelişme olarak belir
tilmektedir. 

Bu faaliyetin yaygınlaştırılabilmesi için modern atölyelerin ve binaların yapılmasına, alt yapı 
eksikliğinin giderilmesine ihtiyaç duyulduğu, dokunan eserler için standart geliştirme ve patent al
ma girişimlerinin devam etmekte olduğu, ayrı bir sorun olan üretilen eserlerin pazarlanması ve 
tanıtımı konusunun çözümü için de büyük fuarlara katılım desteğine ve sergi-satış reyonlarına ih
tiyaç duyulduğu dile getirilmektedir. 

Sanatçıların mutlaka sosyal güvence altına alınması, faizsiz kredilerle destek sağlanması, 
Bakanlık sanatçılarına bulundukları illerde yapacakları sanatsal etkinlikler için ücretsiz salon tah
sisleri veya sivil ortamlara maddi destek sağlanması, taşradaki sanatçıların büyük illerde oluş
turulacak eğitsel kurslara katılımının sağlanması, bu bağlamda yol giderlerinin ve yolluklarının 
Bakanlıkça karşılanması, sanatçıların yurtiçi ve yurtdışındaki sanatsal etkinliklere davet edilmesi ve 
gerekli kolaylıkların sağlanması, sanatçıların tahsis edilecek kimlik kartları sayesinde tren, uçak, 
gemi, Belediye Otobüsü gibi ulaşım araçlarından indirimli olarak yararlanabilmesi için yasal düzen
leme yapılması talep edilmektedir. 

SAKARYA 

Sakarya Valiliği Geleneksel El Sanatlarını Yaşatma Projesi çerçevesinde geleneksel el sanat
ların ve ustaların tespiti çalışmalarının yapıldığı, el sanatları olarak ağaç oymacılık, kaşıkçılık, 
tarakçılık, tarihi Faraklı evleri maketi, bastonculuk, semercilik, süpürgecilik, sepetçilik, hasırcılık, 
çömlekçilik, sıcak demircilik, bakırcılık, pabuççuluk, yorgancılık, işlemecilik, çorap ve eldiven ör
me, kumaş dokuma, kilim, mutafçılık, keçecilik, saraçlık faaliyetlerinin sürdürüldüğü bildirilmek
tedir. Geleneksel el sanatı tasarım, üretim ve eğitim proje grubu tarafından halen üretilmekte olan 
ürünlerin pazarlanabilir olması için yeni ürün tasarımı ve markalaşma üzerinde çalışmalar yapıldığı 
belirtilmektedir. 

Diğer taraftan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen kurslarda ustaların görev al
maları, yoksul ve muhtaç kursiyerler için SYDV tarafından ayni/nakdi yardım sağlandığı, Valilik 
tarafından Geleneksel El Sanatları Satış Reyonlarının açılmasının planlandığı, bu reyonlarda 
satılacak ürünler için bir seçici kurul oluşturulduğu belirtilmektedir. 

Taraklı ilçesinde saraçlık yapan bir kaç ustanın kaldığı ifade edilmekte, Geleneksel El Sanat
larını Yaşatma Projesi kapsamında düzenlenen kurslarda (çömlekçilik, bastonculuk, yorgancılık, 
süpürgecilik, Taraklı maket ev yapımı) görev alan ustaların isimlerine yer verilmiştir. 

Yörede yaşayan en önemli Baston ustası olarak Nihat ÇAKINER'in adı verilmektedir. Sepet
çilik yapan başlıca 15 ustanın adı, ilerlemiş yaşlarına rağmen çömlekçilik yapan 2 ustanın adı, sıcak 
demircilik yapan 10 ustanın adı, Türkiye'de ilk kez yorgancılık ile ilgili kitap yazan bir ustanın 
(Hasan KAR) adı ile işleme yapan 18 ustanın adına yer verilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1006) 



- 8 3 -

SAMSUN 

Ormanlık bir bölge olması nedeniyle kısıtlı imkânlarla köylülerce veya küçük ve yetersiz atöl
yelerde ağaç işçiliği, hasırcılık sepet örücülüğünün, sürdürülmekte olduğu belirtilmektedir. 

Vezirköprü ilçesinde semaver üretimi yapılmakta, İl merkezinde ve ilçelerde halk çalgılarından 
bağlama üretimi yapılmakta, Ladik ilçesi Salur köyünde de tek bir usta ilerlemiş yaşına rağmen sağ
lığı elverdiği ölçüde zurna, kaval vb. halk çalgısı üretmekte olduğu yer almaktadır. 

Söz konusu el sanatları ürünlerinin pazar oluşturulmadan ve üreticiye gelir getirecek imkânları 
sağlanmadan canlandırılma girişimleri sonuçsuz kalacaktır Afrika kökenli ağaç işçiliği ürünleri, 
sepet, hasır gibi bitkisel malzeme kaynaklı ürünlerin Ülke pazarlarında büyük ilgi gördüğü dikkate 
alınırsa, ülkemizde üretilen benzer ürünlerin daha kaliteli ve estetik olmasına rağmen rekabet şan
sı yoktur 

SİİRT 

Yörede bakırcılık, halı, kilim dokumacılığı ve tel kırma el sanatı faaliyetlerinin yapıldığı belir
tilmektedir. 

Siirt Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından kök boya kilim ve battaniye 
dokutturulduğu, Halk Eğitim Merkezince halı ve kilim dokuma kursları düzenlendiği, Valilik Sos
yal Hizmetler İl Müdürlüğünce bir çok kursun yanı sıra tel kırma kurslarının da açıldığı bildirilmek
tedir. Ayrıca, Siirt İlim Spor Kültür ve Araştırma Vakfı Başkanlığınca Siirt'e has tiftik 
dokumacılığının yeniden canlandırılması için AB'ne sunulan projenin kabul edildiği ve 117245 € 
hibe kredisi sağlandığı, Şirvan İlçe Kaymakamlığınca AB'ne sunulan halı dokumacılığı ile ilgili 
projenin de kabul edildiği ve 210867 € hibe kredisi sağlandığı ifade edilmektedir. Sümerhalı'nın il 
genelinde yayılmış tezgahlarında yapılan halı üretimi ile genç kadın ve kızlara beceri kazandırıldığı 
belirtilmektedir. 

Eskiden yüzlerce kişi tarafından yapılmakta olan bakırcılık faaliyetinin bugün 3-5 kişi tarafın
dan sürdürüldüğü rapor edilmektedir. 

SİNOP 

İlde dokumacılık, kotracılık, bıçakçılık yapıldığı belirtilmektedir. 

SİVAS 

Halıcılık ve ahşap ağızlık yapımının ağırlık taşıdığı bunların yanında kilim, tülüce, Gürün şalı 
dokumacılığı, bakıcılık, gümüş işlemeciliği, çakı, bıçak yapımcılığı, tarak işçiliği ve çorap 
örücülüğünün diğer önemli el sanatları olduğu, bunlardan Gürün şalı, tülüce dokumacılığı, çorap ör
me ve tarak yapımcılığının giderek önemini yitirdiği belirtilmektedir. 

ŞANLIURFA 

İlde abacılığın, kürkçülük, debbağlık ve ağaç oymacılığının günümüzde unutulduğunu, bakır
cılık, cülhacılık (bez dokumacılığı) yamşah, puşu, ehram (ihram), fıta, çulculuk (semercilik-
palancılık), kazzazlık, keçecilik, kuyumculuk, saraçlık, tarakçılık gibi pek çok el sanatının ise hala 
devam ettiği belirtilmektedir. 

Şanlıurfa geleneksel el sanatlan Gümrük Hanı ve çevresindeki tarihi han ve çarşılarda icra 
edilmektedir. Bu sanatlardan önemli bir kısmı günümüzde terk edilme nedeni olarak fabrikasyon 
üretime geçilmesi yada bu ürüne olan talebin olmayışı gösterilmektedir. 

Raporda yukarda belirtilen el sanatları ile uğraşan eski ve yeni ustalann isimleri de yer almak
tadır. 
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SIRNAK 

İlde kilim, ipek hah, kumaş (şal-şapik) dokumacılığı, çorapçılık, iğne oyacılığı, ayakkabıcılık, 
takı tasarımı gibi el sanatı faaliyetlerinin yapıldığı belirtilmektedir. Bu el sanatı ürünlerinin tanıtımı 
ve yaşatılması amacıyla Şırnak Valiliğince El Sanatlan Tanıtım ve Teşhir Merkezi kurulduğu bil
dirilmektedir. 

TEKİRDAĞ 

Yörede el sanatı olarak Karaca kılavuz el dokumaları ve cicim dokumacılığın yapıldığı bildiril
mektedir. 

TOKAT 

İlde yazmacılık, halı, kilim dokumacılığı, ahşap oymacılığı, çankçılık, bakırcılık, iğne 
oyacılığı, çorap örmeciliği, kumaş dokumacılığı faaliyetlerinin yapıldığı, el sanatlarının yaşatılması 
amacıyla kurslann düzenlenmekte olduğu belirtilmektedir. 

Yöreye ait el sanatı ürünlerine tanıtım ve pazar desteği verilmesinin yararlı olacağı dile getiril
mektedir. 

TRABZON 

İlde kuyumculuk, gümüş işçiliği ve bakırcılık yapıldığı belirtilmektedir. Bu iş kollannda örgüt
lenmenin olmayışı, pazar yetersizliği, tanıtım imkânlarının sınırlı olması, sergi ve fuarlara 
katılamama, istenilen ölçüde kredi kullanamama gibi sorunlar dile getirilmektedir. 

TUNCELİ 

Geleneksel Türk el sanatlan konusunda halen sadece Hozat İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdür
lüğü bünyesinde Cicim dokumasının yapıldığını belirtmektedir. 

USAK 

Uşak ilinde peştamal, halı ve kilim dokumacılığı yapıldığı belirtilmektedir. 

VAN 

Gümüş işlemeciliği, ceviz oymacılığı ve kilim dokumacılığının yörenin en önemli el sanatı 
faaliyetleri olduğu belirtilmektedir. İl Özel İdaresi, belediyeler ve kaymakamlıklar tarafından açılan 
el sanatlan atölyelerinde gümüş işleme, ceviz oymacılığı, ağaç işçiliği ve kilim dokumacılığı ile il
gili el sanatı faaliyetlerinin sürdürüldüğü rapor edilmektedir. 

Finansman, tanıtım, pazarlama, hammadde, markalaşamama, makine teçhizat, kalifiye eleman 
el sanatları sektöründeki sorunlar olarak sıralanmaktadır. 

YALOVA 

El sanatlan üretimi olarak tamamen el yapımı deniz tekne imalatı, gümüş, bakır oksit ve boy
nuzdan takı ve halı dokumacılığı yapıldığı belirtilmektedir. 

Deniz tekne imalatı yapan 1, gümüş-bakır oksit ve boynuzdan takı yapan 5, yün halı dokuyan 
1 el sanatı ustasına ait isim ve adres bilgilerine yer verilmektedir. 

YOZGAT 

Yozgat ilinde yıllardır yapılmakta olan yorgancılık, dokumacılık (halı, kilim, cicim, zili ve 
sumak), ağaç oymacılığı, sepet örücülüğü, işlemeler (tel kırma, kanaviçe, hesap işi), kök boyacılığı, 
nalburiye, bakırcılık, kalaycılık, hasır örücülüğü sanatlannın yok denecek kadar azaldığının tespit 
edildiği belirtilmektedir. 

Bu el sanatlarının yaşatılması amacıyla Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri kanalı ile açılan 
kurslarda yapılan ürünlere pazar bulunamaması, kilim kurslanna çok emek verildiği halde az para 
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kazanıldığı düşüncesi ile katılımım her geçen gün azalması, malzeme teminindeki sıkıntılar ve mal
zeme maliyeti gibi sorunların yaşandığı, sorunların çözümüne yönelik olarak; unutulmaya yüz tut
muş el sanatlarının yaşatılması amacıyla açılacak kurslara dönemlik malzeme temin edilmesi, kur
siyerlere emeği karşılığı gündelik ödenmesi, AB İŞ-KUR projesi aktif iş gücü programları, hibe 
planı vb. kapsamında yapılan desteklerin yaygınlaştırılması, pazar sorununu aşmak amacıyla İl Kül
tür Müdürlükleri veya Belediyelerin önderliğinde ülke genelinde satış reyonu oluşturulması öneril
mektedir. 

ZONGULDAK 

Dokumacılık (Ereğli'de Elpek bezi, Çaycuma'da Pelemek, diğer yörelerde çözme bez olarak 
bilinen yerel dokumalar), ağaç işleme, tel kırma, tahta oymacılık ve bastonculuk sanatının sürdürül
düğü belirtilmektedir. 

6 baston ustasının ad ve adres bilgilerine yer verilmektedir. 

6.2. Komisyon Tarafından İllerden İstenmiş Olan Geleneksel Türk El Sanatlarına İlişkin 
Raporlarda Yer Alan Sorun ve Öneriler 

6.2.1. Geleneksel Türk El Sanatlarının Eğitim Boyutu 

Temel Sorunlar 

Yeni ustaların yetişmemesi, kalifiye elemanın yetersiz olması, el sanatları Meslekî eğitim ek
sikliği, liselerinin açılmaması vb. konular eğitimdeki temel sorunlar olarak gösterilmektedir. 

Çözüm Önerileri 

Meslekî eğitim kurumlarının desteklenmesi, çırak yetiştirilmesine yönelik imkân sağlanması, 
üniversitelerin araştırmalara öncülük yapmasının sağlanması, taşradaki sanatçıların büyük illerde 
oluşturulacak eğitsel kurslara katılımının sağlanması, AR-GE desteğinin sağlanması, el sanatların
da kalitenin düşmesinin önlenmesi için denetim ve eğitim hizmetinin sağlanması sorunlara çözüm 
olarak gösterilmektedir. 

6.2.2. Geleneksel Türk El Sanatlarını Koruma, Tanıtma ve Sergileme Boyutu 

Temel Sorunlar 

Yeterli reklam ve tanıtımın yapılamaması, markalaşamamak, üretim kalitesinin düşmesi, el 
sanatı ile uğraşan sanatçılara bulundukları illerde yapacakları sanatsal etkinlikler için ücretsiz salon 
tahsisleri veya sivil ortamlarda maddi destek sağlanmaması; sanatçıların sanatçı kimliğinin ol
maması tren, uçak, gemi, belediye otobüsü gibi ulaşım araçlarının indirimli tarifelerinden yararlan
maları imkânı sağlanmaması, el sanatlarına standardizasyon getirilmemesi belirlenen sorunlardır. 

Çözüm Önerileri 

Geleneksel el sanatlannın tanıtımı, korunması için halkın bilinçlendirilmesi, yazılı ve görsel 
basında konunun gündeme getirilmesi, yurt içi ve yurt dışındaki sanatsal etkinliklere (sergi, fuar vs.) 
katılımlarına ilişkin gerekli kolaylıkların sağlanması, el sanatlarına ilginin artırılması için seminer 
ve paneller düzenlenmesi, el sanatları ile ilgili yayın, hatıra kitap basımı, ulusal alanda yarışma 
düzenlenerek özgün eser çıkarma faaliyetlerinin teşvik edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. 

6.2.3. Geleneksel Türk El Sanatlarını Yaşatma ve Bunlardan Yararlanma Boyutu 

Temel Sorunlar 

Bazı el sanatı ürünlerinin günlük hayatta kullanım alanı kalmadığı için üretilmemesi, gelenek
sel el sanatı ürünlerinin emeğe dayalı olması nedeniyle üretiminin uzun zaman alması ve hammad
desinin pahalı olması sonucu fiyatının yüksek olması bu nedenle alıcı bulmada güçlük çekilmesi, 
geleneksel el sanatı ürünlerine alternatif olarak üretilen fabrikasyon ürünlerin daha ucuz olması, 
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tüketici tercihinin bu yönde olması, sanatçıya yeterince değer verilmediği kanaatinin oluşması, 
belirlenen sorunlardır. 

Çözüm Önerileri 

Günlük hayatta kullanım alanı kalkmış olan el sanatı ürünlerinin dekoratif amaçlı kullanımının 
sağlanması, taşradaki sanatçıların büyük illerde oluşturulacak eğitsel kurslara katılımının sağlan
ması, el sanatlarının yaşatılması amacıyla açılacak kurslara dönemlik malzeme temin edilmesi 
gerektiği önerilmiştir. 

6.2.4. Kurumsal Organizasyon ve Koordinasyon Boyutu 

Temel Sorunlar 

Koordinasyon eksikliği, el sanatları ile ilgili ulusal politika belirlenmemesi, el sanatları alanın
da örgütlenmeye gidilmemesi, Meslekî eğitim kurumlarını desteklenmemesi belirlenen sorunlardır. 

Çözüm Önerileri 

Çözüm önerileri; üç maddeden oluşmaktadır. 

1. El halıcılığı ve el sanatları ile ilgili ülkemizdeki diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca sür
dürülen faaliyetlerin tek kurumda toplanması sektörün gelişiminde ve kaynakların israfının önlen
mesinde etkili olacaktır. Bu amaçla, geniş organizasyonlara ve büyük ödeneklere sahip bu kuruluş
lar arasında gerekli işbirliği ve koordinasyon oluşturulmalı, dolayısıyla yapılan harcamaların Millî 
ekonomiye geri dönmesi sağlanmalıdır. 

2. El sanatları üretim atölyelerinin kurulabilmesi için özel destek sağlanmalı, el sanatçıları 
bilinçlendirilerek kooperatifleşmeye yönlendirilmelidir. 

3. Kamuda mükerrer olarak sürdürülen faaliyetlerin denetlenmesi, düzenlenmesi, geliştiril

mesi; kaynakların etkin ve verimli kullanılabilmesi için "Halı ve El Sanatları Enstitüsü" kurulması 
önerilmektedir. 

6.2.5. Geleneksel Türk El Sanatlarının Ekonomi Boyutu 

Temel Sorunlar 

İşçilik ücretlerinin düşük olması nedeniyle bu iş kollarının tercih edilmemesi, el sanatı us
talarının sosyal güvence kapsamında olmaması, pazar sıkıntısı, rekabet imkânının olmayışı, finans
man problemleri, el sanatı ürünü yapımında kullanılan aletlerin ekonomik sıkıntı nedeniyle 
yenilenememesi, hammaddenin maliyetinin düşürülmesi belirlenen sorunlardır. 

Çözüm Önerileri 

Rekabet ve reklam gibi konularda devlet desteği sağlanmalı, el sanatı faaliyetleri faizsiz 
kredilerle desteklenmeli, el sanatları alanındaki faaliyetlere vergi muafiyeti getirilmeli, el sanatları 
kursiyerlerine emeği karşılığı gündelik ödenmeli, Avrupa Birliği'nin hibe yardımlarından yarar
lanılmalı, sigorta primleri azaltılmalı, hibe şeklindeki destekler artırılmalı, pazar sorununu aşmak 
amacıyla il kültür müdürlükleri veya belediyelerin önderliğinde ülke genelinde satış reyonları oluş
turulmalı, iç ve dış pazara yönelik araştırmalar yapılmalıdır. 
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7. KOMİSYON TARAFINDAN ÜNİVERSİTELERDEN İSTENMİŞ OLAN GELENEKSEL 
TÜRK EL SANATLARI BÖLÜMLERİNE İLİŞKİN RAPORLARIN ÖZETLERİ VE BU 
RAPORLARDA YER ALAN BİLGİ SORUN VE ÖNERİLER 

Komisyona Mimar Sinan Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Çanakkale On Sekiz Mart 
Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesinin Güzel Sanatlar Fakültelerinin Geleneksel Türk El 
Sanatlan Bölümlerini bilgilendirici yazılar ulaşmıştır. Buradaki bilgiler özetle; 

7.1. Komisyon Tarafından Üniversitelerden İstenmiş Olan Geleneksel Türk El Sanatları 
Bölümlerine İlişkin Raporların Özetleri 

Mimar Sinan Üniversitesi: Prof. Dr. Fehmi Kızıl (Rektör Yardımcısı') 

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümün 
yaklaşık bir asırlık geçmişe sahip olduğunu ve bu özelliği ile geleneksel Türk sanatlarında eğitim 
veren en eski kurum olduğunu; Bölümde Halı-Kilim Eski Kumaş Desenleri, Çini, Tezhip, Hat ve 
Cilt Ana Sanat dalları olmak üzere beş ana sanat dalında eğitim yapıldığını; 126 öğrencinin eğitim 
gördüğünü; 48 öğretim elemanı bulunduğunu; öğrencilerin özel yetenek sınavı ile kabul edildiğini; 
dört yıl süren eğitimin birinci yılında ağırlıklı olarak Temel Sanat dersleri ve kuramsal dersler görül
düğü; kalan üç yılda öğrencilerin seçtikleri ana sanat dalında doğrultusunda mesleğe bağlı teknik ve 
tasarım bilgilerinin, koruma ve onarım yöntemlerini uygulamalı ve bunları destekleyen kuramsal 
dersler gördüklerini; Türk sanatının bilinen saray sanatlarının ve yöresel özelliklerle karşımıza 
çıkan halk sanatı ürünlerinin öğretilmesi, günümüzde kaybolmakta olanların belgelenmesi, orijinal 
örneklerin çağımız koşullarına göre yeni öneriler getirilerek sunulması ve üretilmesi amaçlan-
dığını;bir öğretim üyesinin Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye Kültür Sektörü Tüba-Tüksek kap
samında Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Ayvacık Meslek Yüksek Okulu ile birlikte "Kuzey 
Batı Anadolu (Avunya) Halı ve Dokumaları" projesi üzerinde çalıştığını İfade etmiştir. 

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları 

Bölümü Başkanı: Prof. Şerife Atlıhan 

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölü- münde 
Halı-Kilim Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı ve Tezhip -Minyatür Anasanat Dalı olarak iki 
farklı anasanat dalında eğitim ve öğretim verildiğini; her yıl yetenek sınavı ile 30 öğrenci kabul et
tiklerini; dört sınıf olarak öğrenci sayısının ortalama 120-130 olduğunu; iki profesör, bir doçent, 
beş yardımcı doçent, üç öğretim görevlisi ve dört araştırma görevlisi (kadrolu 15 öğretim elemanı) 
bulunduğunu; bazı dersler için piyasada tanınmış usta ve sanatçıların dersleri vermek için davet 
edildiğini; her iki anasanat dalında da öğrencilere geleneksel sanatların geçmişi ve bu günkü 
durumunun derslerde verildiğini; geleneksel sanatların kullanım alanları, teknikleri, desen, motif ve 
renk, kompozisyon karakterinin tanıtıldığını; bu bilgileri alan öğrencilerin yaratıcı yeteneklerini 
kullanarak çağa uygun yeni tasarımlar ürettiğini, uyguladığını; bunların endüstride uygulanacak 
düzeyde olduğunu ifade etmiştir. 

Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El 
Sanatları Bölüm Başkan Vekili: Prof. Dr. Tülay Uğuzman 

Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesinin Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El sanat
ları Bölümünde Eski Çini Onarımları Ana Sanat dalında eğitim-öğretimin sürdürüldüğünü ve top
lam 53 öğrenci bulunduğunu; çini hammaddelerinin teknolojik yapılarının tanıtıldığı; çini üretimine 
ilişkin deneme çalışmaları yapıldığını; klasik çini desen ve form yapılarının öğretildiği, çağdaş 
tasarım bilgi ve beceri kazandırıldığını; Restorasyon ve konservasyon çalışmalarının yapıldığı; halı-
kilim eski kumaş desenleri Anasanat Dalı, Tezhip Anasanat dalı, Hat Anasanat Dalı, Cilt Anasanat 
Dalı açılması ile ilgili öğretim elemanı bulunmadığını; 
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Son yıllarda Geleneksel Türk El Sanatlan Bölümlerinin Güzel Sanat Fakülteleri bünyesinden 
çıkarılması gerektiği konusunda tartışmaların giderek yoğunlaştığına tanık olduğunu; bu tartışmalar 
yerine kendi öz kültürümüzü tanımayı ve tanıtmayı amaçlayan ve aynı zamanda da bilimsel, düşün
sel ve duyarlı güce sahip bireyler yetiştiren Geleneksel Türk El Sanatları Bölümlerinin eğitim 
seviyelerinin yükseltilmeye çalışılmasını; sanatsal, kültürel eğitimdeki kalitenin arttınlması için 
Türk sanat eserlerinin tanımlamaya, analiz etmeye, yorumlamaya ve üretmeye yönelik, bütün dal
lan kapsayan ortak bir sanat disiplini kazandırılmasını; Geleneksel Türk El Sanatlan ile ilgili ter
minolojinin öğretilmesini;malzeme ve araçların tanıtılmasını, yöntem ve tekniğin uygulanmasını; 
Türk sanatının tarihsel, kültürel ve yapısal gelişimlerini inceleyen Geleneksel Türk El Sanatlan 
Tarihini de içine alan Türk Sanatı Tarihi dersinin verilmesi gerektiğini; Türk sanatının düşünsel 
yapısının ifade ediş biçimini ve sembol dilini kavratacak Türk Mitolojisi dersi ve halklann ekinsel 
birikimlerini aktaracak Halk Bilimi dersinin program kapsamına alınmasını; her ilde bir etnografya 
müzesi kurulmasını; merkezi bir restorasyon ve konservasyon biriminin oluşturulmasını, kurulacak 
tüm etnografya müzelerine gerekli hizmetin sağlanmasını; Etnografya Müzelerinde çalışan per
sonelin Geleneksel Türk El Sanatlan Bölümü mezunları ile desteklenmesini; 

Geleneksel olarak tanımlanan halk kültürü ürünlerimizden vazgeçilmemesini, dolayısıyla kay
bolmalarının en önemli nedenlerinden birisi olan pazarlama problemlerinin çözümlen-
mesini;Yöresel el sanatları alanında üretim yapan ustaların desteklenerek illerde atölyelerin kurul
masını ve bu atölyelerde verilecek eğitim programlarının ilgili üniversitelerin ilgili bölümlerinin 
katkısı ile hazırlanmasını; malzeme ve teknik kullanıma bağlı olarak geliştirilen yeni ürünler 
üzerine uygulanacak motiflerimizde aynı temel ilkeye sadık kalınarak uygulamalar yapılmasını; 
Türk motif ve kompozisyonundaki bozulmanın önlenmesi için veri bankası kurulmasını ve 
üreticilerin bu merkezle bağlantısının sağlanmasını; geleneksel Türk el sanatlarının yaşatılması, 
geliştirilmesi, korunması, tanıtımı ve çağdaşlaştırması için gerekli örgütlenmenin Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, üniversite ve üretici üçgeninden sağlanmasını ifade etmiştir. 

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları 

Bölümü Başkanı: Prof. İsmail Öztürk 

Ülkemizde Selçuklulardan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyet Dönemine taşınan, bir 
yönüyle geçmişimizi ve geçmişten günümüze taşınan kimliğimizi de yansıtan, Türk kültürünün bir 
parçasını geçmişten çağa taşıyan ve bugün el sanatlan olarak nitelendirilen ürünlerin Cumhuriyetin 
ilk yıllannda (1920-30'lu yıllarda) el sanatları adıyla anılmağa başlandığını; 1930'lu yıllarda el 
sanatı kavramının daha geniş bir alanı niteler duruma geldiğini ve 1950 sonrasında "aman yozlaş
masın, aman kültürel değerimizdir, eskisi gibi koruyalım" yaklaşımıyla bakılarak günümüze gelmiş 
olduğunu; ancak el sanatı olarak nitelendirilen ürünlerin ne eskisi gibi korunabilmiş ne de bunların 
yozlaşmasının önüne geçilebilmiş ne de kavram kargaşası içinde çırpınan bu kavramdan vaz
geçilememiş olduğunu; 

Geleneksel kültürün maddi ürünleri olan ve el sanatı ya da günlük kullanım eşyası olarak 
nitelendirilen giyim-kuşamdan mutfak araç gereçlerine, semercilikten müzik aletlerine, halı kilim 
çeyizlik eşyadan değişik günlük kullanım eşyasına, geniş bir yelpazede yer alan bu ürünlerin insan
ların gündelik yaşamlarının kolaylaştırmaya yönelik olarak üretildiğini; 

Ekonomik işlevleri yanında başka işlevlere de sahip olan el sanatı ürünlerin, kendilerinden son
ra gelen üretimlere, hammadde kaynaklan, üretim teknikleri, süsleme öğeleri gibi yönlerden bilgi 
birikimi bıraktığını; ancak sanayi devrimi ile birlikte el emeğine dayalı üretim imalathane ve sanayi 
üretiminin (fabrika üretimi) karşısında gerilediğini ve pek çok el sanatı ürününün ortadan kalktığını, 
bazılannın işlev değiştirerek yeni görünümler aldığını; 
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Toplumdaki değişime-gelişime koşut olarak, giderek atölyelerin fabrikalara dönüştüğü ve kır
sal kesimde yaşayan ülke nüfusunun %80'lerden %60'lara inerek kentleşmenin arttığı bir döneme 
giren ülkemizde ilk yıllarda el emeği üretimleri niteleyen terimlerde artık bir değişme olduğunu; 
1930'lu yıllarda kullanılan köylü el sanatları, köylü ailesinin işliği, ev sanayi gibi terimlerin yerini 
1940'lı yıllarda ev sanatlan, çarşı sanatlanna,1960'lı yıllarda el sanatlan, küçük sanayi gibi terim
lere bıraktığını; 1960-1970'li yıllarda turizm'in önemsenmesine koşut olarak turistik eşya, turistik 
hediyelik eşya, el sanatlan gibi kavramlarla konuşulmağa başlandığını; 

Günümüzde geniş bir yelpazede yer alan, çoğunlukla halı-kilim, işleme, çini, hat, tezhip, ah
şap, taş işçiliği gibi geleneksel Türk el sanatlannı, bunun yanında günlük kullanım gereksinimini 
karşılamaya yönelik, oya, çorap, kaşıkçılık, marangoz işleri, bakırcılık vb. ürünleri de kapsayan 
"geleneksel Türk el sanatlarına bıraktığını"; 

Bugünün Türkiye'sinde el sanatları tamlaması, bir kesimin aklına işleme, oya, çorap, yapma 
çiçek, takı, halı, kilim, gibi ürünler çağrıştınrken, güzel sanatlar fakültelerinde halı-kilim eski 
kumaş, çini, hat, tezhip, cilt ebru gibi nitelendirildiğini; Zorluğun niteleyen kavramdan çok kav
ramın kapsadığı alandan geldiğini; 

Günümüzde maddi kültür ürünleri olarak çeşitli el sanatları örneklerinin, kültür tarihi açısın
dan önemini koruduğunu; bu alanda yapılan adlandırmalarla da yoğun bir kavram kargaşası oluş
turduğunu; söz gelimi köylü el sanatlan, halk sanatları, turistik el sanatları, turistik-hediyelik sanat
ları, geleneksel el sanatları gibi adlar kullanıldığında el emeğine dayalı basit araçlarla, genellikle 
doğal hammaddeden yapılan ürünler akla geldiğini, 

Geleneksel kültürün parçası olan el sanatlarının bir çoğunun günümüzde işlevlerini yitirirken, 
bazılarının da ya kaybolmuş ya kullanımdan kalkmış ve işlev değiştirmiş olduğunu; el sanatı ürün
lerinin üretiminin ise geleneksel işlevleri dışında turizmin talep ettiği yönde geliştiğini; 

Sağlıklı bir üretim için güvenilir kalitede ham maddenin sürekli ve dengeli olarak piyasada 
bulunmasını; el sanatlarına yeni görünümler kazandınlmasına, yerel ve öz biçimleriyle yaratıcı 
gücün oluşturulmasına öncelik verilmesini; bölgesel özellikleri farklı olan çok sayıda el sanatı örnek
lerinin yerel ve öz biçimleri korunarak üretilmesini; üreticilerin parasal açıdan desteklenmesini; yoz
laşmanın önlenmesini; elde var olan özgün örneklerin şablonlannın istenildiği biçimde sunulmasını; 

Sonuç olarak geçmişten bugüne taşınan ve ülkemizin kültür tarihi açısından önemli olan kül
türün maddi ürünlerinin, ülke tanıtımında ve ekonomik değer anlamında tüketime sunulurken, bu 
ürünlerin kültürel boyutunun bilinmesi ve geleceğe taşınmalarında gerekli özenin gösterilmesi 
gerektiğini; bir başka anlatımla, günümüzde geleneksel Türk el sanatı ürünler olarak bilinen kül
türün maddi ürünleri pazara sunulurken onun bir ticari mal olarak görülmesi kadar kültürel bir ürün 
olduğunun akıldan çıkarılmaması gerektiğini; 

İfade etmiştir. 

7.2. Komisyon Tarafından Üniversitelerden İstenmiş Olan Geleneksel Türk El Sanatları 
Bölümlerine İlişkin Raporlarda Yer Alan Sorun ve Öneriler 

Yukarıda özetlenen komisyon tarafından üniversitelerden istenmiş olan geleneksel Türk el 
sanatları bölümlerine ilişkin raporlarda belirtilen sorunlar ve öneriler şöyle özetlenebilir. 

7.2.1. Geleneksel Türk El Sanatlarının Kültür, Sanat Boyutu (El Sanatlarının Kimliği) 

7.2.1.1. Adlandırma, Tanım, Sınıflama 

Temel Sorunlar 

Bugünün Türkiye'sinde el sanatlan tamlamasının bir kesimin aklına işleme, oya, çorap, yapma 
çiçek, takı, halı, kilim gibi ürünler çağnştırırken, güzel sanatlar fakültelerinde halı-kilim eski 
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kumaş,çini, hat, tezhip ebru gibi nitelendirildiği; zorluğun niteleyen kavramdan çok kavramın kap
sadığı alandan geldiği, 

Günümüzde maddi kültür ürünleri olarak çeşitli el sanatları örneklerinin kültür tarihi açısından 
da önemini koruduğu bu alanda yapılan adlandırmaların yoğun bir kavram kargaşası oluşturduğu, 
belirlenen sorunlardır. 

7.2.2. Geleneksel Türk El Sanatlarının Eğitim Boyutu 

Temel Sorunlar 

Son yıllarda Geleneksel El Sanatları Bölümlerinin Güzel Sanatlar Fakülteleri bünyesinden 
çıkarılması gerektiği konusunda tartışmaların giderek yoğunlaştığına tanık olunduğu, 

Güzel Sanatlar Fakültelerinde bazı dersleri verecek öğretim elemanı bulunmadığından bazı 
dallarda öğretim programlarının açılamadığı, 

Güzel Sanatlar Fakültelerinde bazı dersleri verecek öğretim elemanlarının bulunmadığı ve 
dışardan davet edildiği, 

Bazı Fakültelerin araç, gereç, atölye, kitaplık vb. gibi gereksinimleri olduğu (Ek-12), belir
lenen sorunlardır. (Ek-12) 

Çözüm Önerileri 

Kendi öz kültürümüzü tanımayı ve tanıtmayı amaçlayan aynı zamanda da bilimsel, düşünsel 
ve duyarlı güce sahip bireyler yetiştiren geleneksel Türk el sanatlan bölümlerinin eğitim 
seviyelerinin yükseltilmeğe çalışılması, sanatsal, kültürel eğitimdeki kalitenin arttırılması için Türk 
sanat eserlerini tanımlamaya, analiz etmeye, yorumlamaya ve üretmeye yönelik bütün dalları kap
sayan ortak bir sanat disiplini kazandırılması; geleneksel Türk el sanatları ile ilgili terminolojinin 
öğretilmesini, malzeme ve araçlann tanıtılmasını, yöntem ve tekniğin uygulanması; Türk sanatının 
tarihsel, kültürel ve yapısal gelişimlerini inceleyen geleneksel Türk el sanatları Tarihini de içine 
alan Türk Sanatı Tarihi dersinin verilmesi; Türk sanatının düşünsel yağısının ifade ediş biçimi ve 
sembol dilini kavratacak Türk Mitolojisi dersi ve halkların ekinsel birikimlerini aktaracak Halk 
bilim dersinin programlar kapsamlarına alınması önerilmektedir. 

7.2.3. Geleneksel Türk El Sanatlarının Koruma, Tanıtma ve Sergileme Boyutu 

Çözüm Önerileri 

Çözüm önerileri iki başlıkta toplanmıştır. 

Her ilde bir Etnografya Müzesi kurulmalı; merkezi bir restorasyon ve konservasyon biriminin 
oluşturulmalı; kurulacak tüm Etnografya Müzelerine gerekli hizmetin sağlanmalı, Etnografya 
Müzelerinde çalışan personel üniversitelerin Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü mezunları ile 
desteklenmelidir. 

Yöresel el sanatlan alanında üretim yapan ustalar desteklenerek illerde atölyeler kurulmalı ve 
bu atölyelerde verilecek eğitim programları üniversitelerin ilgili bölümlerinin katkısı ile hazırlan
malıdır. 

7.2.4. Geleneksel Türk El Sanatlarının Yaşatma ve Bunlardan Yararlanma Boyutu 

Çözüm Önerileri 

Çözüm önerileri dört başlık altında toplanmıştır. 

El sanatlarına yeni görünümler kazandırılmalıdır. 

Yerel ve öz biçimleriyle yaratıcı gücün oluşturulmasına öncelik verilmesi; bölgesel özellikleri 
farklı olan çok sayıda el sanatı örneklerinin yerel ve öz biçimi korunarak üretilmelidir. 
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Malzeme ve teknik kullanıma bağlı olarak geliştirilen yeni ürünler üzerine uygulanacak motif
lerimizde aynı temel ilkeye sadık kalınarak uygulamalar yapılmalı, Türk motif ve kompozisyon-
larındaki bozulmanın önlenmesi için bir veri bankası kurulmalı ve üreticilerin bu merkezle bağlan
tısı sağlanmalıdır. 

Sağlıklı üretim için güvenilir kalitede ham maddenin sürekli ve dengeli olarak piyasada bulun
ması sağlanmalıdır. 

7.2.5. Kurumsal Organizasyon ve Koordinasyon Boyutu 

Çözüm Önerileri 

Geleneksel Türk el sanatlannın yaşatılması, geliştirilmesi ve çağdaşlaştırılması için gerekli ör
gütlenmenin Kültür ve Turizm Bakanlığı, üniversite ve üretici üçgeninden sağlanması önerilmek
tedir. 

7.2.6. Geleneksel Türk El Sanatlarının Ekonomi Boyutu 

Çözüm Önerileri 

Çözüm önerileri iki başlık altında toplanmıştır. 

Geçmişten bugüne taşınan ve ülkemizin kültür tarihi açısından önemli olan kültürün maddi 
ürünlerinin ülke tanıtımında ve ekonomik değer anlamında tüketime sunulurken, bu ürünlerin kül
türel boyutunun bilinmesi ve geleceğe taşınmalarında gerekli özenin gösterilmesi, bir başka an
latımla günümüzde geleneksel Türk el sanatı ürünleri olarak bilinen kültürün maddi ürünleri pazara 
sunulurken onun bir ticari mal olarak görülmesi kadar kültürel bir ürün olduğunun aklıdan çıkarıl
mamalıdır. 

Üreticiler parasal açıdan desteklenmelidir. 

8. KOMİSYONCA YERİNDE YAPILAN İNCELEMELER VE ELDE EDİLEN 
BİLGİLERLE BELİRLENEN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Komisyon, geleneksel Türk el sanatları üretici ve sanatkârlarını yerinde gözlemek, onların 
sorunlarını dinlemek üzere Ankara-Beypazarı, Denizli, Buldan, Kütahya, İsparta, Eskişehir, Konya 
ve İstanbul'a gitmiş ve aşağıda sunulan özet program çerçevesinde toplantılar yapmıştır. Bu toplan
tılarda Komisyon usta ve sanatkârların katıldıkları bir ortamda, valiliklerin il kültür müdürlükleri 
kanalı ile sundukları brifingleri izlemiş sonra İllerde Yerinde Görüşme Yapılan sanatkârlar tab
losunda (Ek-20) görülebileceği gibi birebir görüşmeler yaparak bilgiler derlemiştir. 

Komisyonumuz pilot bölge olarak Ankara, Denizli, Kütahya, İsparta, Eskişehir, Konya ve İs
tanbul illerini seçmiştir. Bu illerin seçiminde Ankara'nın başkent oluşu ve Beypazarı'nda bu alan
da iyi bir kültürel dokunun bulunuşu; Denizli'de Şişe ve Cam Fabrikası oluşu ve dokumacılık 
alanında zengin üretim yapılışı; Kütahya'nın çini alanındaki ünü; İsparta'nın halıcılık alanında mar
ka oluşu; Eskişehir'in doğal taşı; Konyanın Selçuklu döneminden günümüze değin Türk kültürü 
içindeki yeri, İstanbul'un Osmanlı İmparatorluğu başkenti oluşu ve burada Birinci El Sanatları Fes-
tivali'nin yapılması neden olmuştur. Komisyonun harita üzerinde işaretlenen illerde yaptığı (Ek-
18) görüşme ve incelemelerde ustalar Komisyona yakın ilgi göstermişler, Komisyonun kurulması 
ve çalışmalarından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirmişler ve bu memnuniyetlerinin ifadesi 
olarak Konya'da Komisyona bir şükran belgesi vermişlerdir. (Ek-19) 

Bu illerde yapılan incelemelerde görüşme yapılan usta ve sanatkârların dökümü "İllerde Yerin
de Görüşme Yapılan Sanatkârlar" tablosu oluşturulmuştur. Bu tablo "İllerden Gelen Bilgilerde Yer 
Alan Sanatkârlar" tablosuna eklenmiştir. En son olarak "İstanbul I.E1 Sanatlan Festivaline Katılan 
sanatkârlar" tablosu oluşturularak (Ek-20) halk plastik sanatçıları nitelik ve niceliklerini belir
lemeğe yönelik illere göre döküm tabloları başka deyişle bir veri tabanı hazırlanmıştır. 
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Bu arada Komisyonumuzca yapılan inceleme gezileri sırasında görüşme yapılan geleneksel 
Türk el sanatlan sanatçıları ayn bir tabloda ele alınmış ve "Geleneksel El Sanatlan Tablolan"(Ek-
21) oluşturulmuştur. Bu tabloda görülebileceği gibi bu alanda uygulama yapılan dallar cilt, ebru, 
hat, kalem işi, kat-ı, minyatür ve tezhip olarak belirlenmiştir. 

"Halk Plastik Sanatları Tablosu"nda görülebileceği gibi ağaç işleri, alçı işleri, cam işleri, deri 
işleri, iplik işleri, keçe işleri, metal işleri, taş işleri, toprak işleri ve birleşik işler alanlarında iki 
yüzün üstünde sanatkâr ve usta ile görüşülmüştür. Bu yolla bastonculuk, kündekaricilik, oy
macılık, sedef kakmacılık, yakmacılık, araba yapımcılığı, boncukçuluk, cam üflemecilik, cam dök
mecilik, cam süslemecilik, ayakkabıcılık, yemenicilik, saraciyecilik, gölge oyunu tasvirciliği, bat-
taniyecilik, beledi dokumacılık, bez dokumacılık, ehram dokumacılık, halıcılık, harik yapımcılığı, 
ipek dokumacılık, işlemecilik, kazazlık, kilimcilik, kutnu dokumacılığı, şal-şepik dokumacılığı, ter
zilik, yazmacılık, yorgancılık, oyacılık,keçecilik, bakırcılık, demircilik, gümüşçülük, kuyumculuk, 
sobacılık, Eskişehir taşı işlemeciliği, Oltu taşı işlemeciliği, taşçılık, çinicilik, çömlekçilik, seramik
çilik, bıçakçılık, müzik aletleri yapımcılığı, semercilik, tespihçilik, bebek yapımcılığı olarak belir
lenmiştir. (Ek-22) 

8.1.Komisyonca Yerinde Yapılan İncelemeler ve Elde Edilen Bilgiler 

Komisyonun yapmış olduğu inceleme gezileri kısaca şöyle özetlenebilir. 

8.1.1. 05/05/2005 Tarihinde Ankara İlinde (Olgunlaşma Enstitüsünde) Yapılan Komisyon 
İnceleme Çalışmaları 

Millî Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Eğitim Ankara Olgunlaşma Enstitüsü 5 Mayıs 2005 
tarihinde Komisyon üyeleri tarafından ziyaret edilmiştir. Ziyarette; Enstitü Müzesi gezilmiş, 
geleneksel giyim çalışma örneklerinden yola çıkarak hazırlanmış olan yöresel kıyafetlerden oluşan 
defile izlenmiş ve Enstitü tarafından yürütülen atölye çalışmaları yerinde görülmüştür. 

8.1.2. 06/05/2005 Tarihinde Ankara İlinde (Beypazarı İlçesinde) Yapılan Komisyon 
İnceleme Çalışmaları 

Komisyon, Beypazan İlçesinde el sanatlannın yerinde tespiti amacıyla 6 Mayıs 2005 tarihinde 
inceleme gezisi düzenlenmiştir. Beypazarı'nda en önemli istihdamı ve gelir kaynağını oluşturan el 
sanatları kamu ve özel sektör tarafından yapılmaktadır. 

İnceleme sırasında Beypazarı Kaymakamlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Baş
kanlığı çalışmaları yerinde gözlenmiş, kumaş, kilim, battaniye dokumaları; bakır, gümüş işleri; ah
şap baskı işleri ile birlikte doğal boyama atölyesi gezilmiş konu ile ilgili bilgi alınmıştır. Atölyeler
de üretimi yapılan bu ürünler hiçbir satış sıkıntısı karşılaşılmadan pazar bulduğu hatta sipariş 
üzerine üretim yapıldığı ve yoğun talebi karşılayamadıklannı ifade etmişlerdir. 

Burada madde bağımlısı gençlerin topluma kazandırma projesi kapsamında iş atölyelerinde 
galoş üretimi, gümüş işleri ve battaniye dokuma gibi el sanatları üretime yönelik eğitim verilmekte 
ve bunlara bir meslek kazandırılmalarının yanında sosyal güvenliklerinin de sağlanarak vakıf bün
yesinde istihdamları sağlanmaktadır. 

Ayrıca Millî Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Beypazan 
Halk Eğitim Merkezinde de el işlerine ilişkin çalışmalar yapıldığı gözlenmiştir. 

Aynı zamanda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda Kaymakamlıkça, esnaf ve 
sanatkârlann temsilcileri ile birlikte yörede geleneksel el sanatları üretimi yapan sanatkârlann 
katılımı ile bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıda Kaymakamın Vakıf tarafından yapılan çalış
malara ilişkin vermiş olduğu brifingin ardından geleneksel el sanatkârlardan gümüş işleri ile uğ
raşan, yorgancı, bıçakçı, bakırcı, dokuma ustalarının çalışmalanna ilişkin kısa bilgiler alındıktan 
sonra karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin görüşleri dinlenmiştir. 
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İlçe merkezinde faaliyet gösteren bu sanatkârlar iş yerlerinde ziyaret edilerek çalışma ortam
daki koşulları yerinde izlenmiştir. 

Daha sonra "Beypazarı Kültür ve Sanat Müzesi" adlı Türkiye'nin ilk özel etnografya müzesi 
gezilmiş ve burada yansıtılan yörenin toplumsal ve kültürel yaşam biçimi izlenmiştir. 

8.1.3. 31/05/2005 Tarihinde Denizli İlinde Yapılan Komisyon İnceleme Çalışmaları 

Komisyon, 31.05.2005 tarihinde Denizli'de el sanatlannın usta ve sanatçılarının uygulama 
alanlarını gözlemek, ustalann sorunlannı belirlemek ve önerilerini almak üzere incelemelerine baş
lamıştır. 

Denizli Öğretmen Evi Toplantı salonunda saat 11.00'de Valilikçe hazırlanmış toplantıya 
katılınmış ve Kültür ve Turizm İl Müdürü'nün Denizli'deki halıcılık, kilimcilik, heybe dokuma, 
hasırcılık, ayakkabıcılık, dericilik, urgancılık, bakırcılık, demircilik, bıçakçılık, tel kırma ve gümüş 
işçiliği, iğne oyacılığı, ağaç işleri faaliyetlerine ilişkin yaptığı sunum dinlenmiştir. 

Toplantıya katılan usta ve sanatkârlann sorunlan ve çözüm önerileri dinlenmiştir.Usta ve 
sanatkârlann kayıt edilmesine ilişkin olarak hazırlanmış kimlik bilgileri formu usta ve sanatkârlar-
ca doldurulmuştur. 

Daha sonra Komisyonca, el sanatı ustalannın faaliyetlerini yerinde izlemek amacıyla Kale için
deki bakırcılar, kalaycılar ve demircilerin atölyeleri gezilmiştir. 

Ayrıca Buldan İlçesindeki Belsam (Buldan El Sanatları Merkezi) ziyaret edilmiş ve dokuma 
tezgahı ve ürünler hakkında Kaymakamlıktan bilgi alınmıştır. Komisyon çömlekçilik, bez 
dokumacılık ve ipekçilikle uğraşan esnaf ve sanatkârları sorun ve önerilerini dinlemek üzere atöl
yelerinde ziyaret etmiştir. 

01/6/2005 

Sabahleyin Türkiye Şişe ve Cam Fabrikalan A.Ş.'ne bağlı olarak geleneksel el yapımı cam 
işçiliği faaliyetlerini sürdüren cam fabrikası ziyaret edilerek yetkililerden üretim ve pazarlama ile 
ilgili bilgi alınmıştır. 

8.1.4. 01/06/2005 Tarihinde Kütahya İlinde Yapılan Komisyon İnceleme Çalışmaları 

Araştırma Komisyonu 01/06/2005 tarihinde Kütahya ilinde önerge sahibi Kütahya Milletvekili 
Hasan Fehmi Kınay'ın da katılımıyla el sanatları usta ve sanatçılannın uygulama alanlarını göz
lemek, ustalann sorunlarını belirlemek ve önerilerini almak üzere incelemelerine başlamıştır. 

Önce Valilik toplantı salonunda saat 13.00'de Valilikçe hazırlanmış toplantıda Kültür ve 
Turizm İl Müdürü'nün Kütahya'daki çinicilik, dokumacılık, iğne oyacılığı, sim sırma kumaş iş
lemeciliği faaliyetlerine ilişkin yaptığı sunum izlenmiş, değişik alanlarda çalışan usta ve sanatkâr
lann sorunları ve çözüm önerileri dinlenmiştir. Usta ve sanatkârlann kayıt edilmesine ilişkin olarak 
hazırlanmış kimlik bilgileri formu usta ve sanatkârlarca doldurulmuştur. 

Toplantı sonunda sanatkârlara Komisyonumuzca hazırlanan teşekkür belgesi dağıtılmıştır. (Ek 4) 

Komisyonca, usta ve sanatkârlann faaliyetlerini yerinde izlemek amacıyla çini atölyeleri ile 
değişik çini örneklerinin sergilendiği özel çini müzesi gezilmiştir. 

Ayrıca Kaymakamlıkça engellilere meslek ve beceri kazandırmak amacıyla düzenlemiş olduğu 
çini, gümüş ve dokuma faaliyetlerinin yapıldığı merkez yerinde ziyaret etmiştir. Komisyon, esnaf 
ve sanatkârların sorun ve önerilerini dinlemiştir. 

Akşam Türk Tanıtma Vakfı Konferans Salonu'nda yöresel giysilerin tanıtımının yapıldığı bir 
defile ve sergi izlenmiştir. 
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8.1.5. 02-03/06/2005 Tarihinde İsparta İlinde Yapılan Komisyon İnceleme Çalışmaları 

Araştırma Komisyonu 2-3.06.2005 tarihinde saat 13.00'de İsparta Valiliğinde toplanmıştır. 

Valilikçe hazırlanmış olan toplantıda Kültür ve Turizm İl Müdürü'nün halı, kilim ve heybe 
dokumaları, dericilik, urgancılık, bakırcılık, demircilik, bıçakçılık, ağaç işleri faaliyetlerine ilişkin 
yaptığı sunumdan sonra Üniversite, Sanayi Odası ve Sümer Halı İsparta Fabrikası'nın birlikte hazır
lamış olduğu ildeki el sanatları, sorun ve çözüm önerilerine ilişkin brifing dinlenmiştir. 

Komisyonca, İsparta Müzesi, Halı Pazarı ile Gül ve Halı Festivali çerçevesinde düzenlenmiş 
olan etkinlikler izlenmiş ve Halk Eğitim Merkezleri ile ilçelerden derlenen el sanatları ürünlerinin 
yer aldığı sergi alanı gezilmiş, İsparta Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El 
Sanatları Bölümü ziyaret edilmiş ve öğretim elemanları ve öğrencilerin yapmış olduğu çalışmalar 
incelenmiştir. 

Akşam İsparta Öğretmen Evi'nde halı üreticileriyle bir sohbet toplantısı yapılmıştır. 

03/6/2005 

İsparta Aşevi'nde sürdürülen halı, kilim dokuma kurslarında yapılan gözlem ve incelemeler
den sonra Atabey'de müzeye dönüştürülen Ertokuş Medresesi, İslamköy'de Süleyman Demirel 
Müzesi. Eğirdir Dündar Bey Medresesi ve Hızır Bey Camisi ile Akpınar Köyü Seyir Tepesi gezil-
miştir. 

8.1.6.13/06/2005 Tarihinde Eskişehir İlinde Yapılan Komisyon İnceleme Çalışmaları 

Komisyon 13 Haziran 2006 tarihinde Eskişehir Valiliğinde yapılan toplantıya katılmıştır. Vali 
tarafından yapılan açılış konuşmasından sonra Kültür ve Turizm Müdürünün Eskişehir Lüle taşı ve 
gümüş işçiliği ve Sarıcakaya peşkir dokumacılığı ile İnönü kadife işletmeciliğini tanıtan konuş
masının ardından Olgunlaşma Enstitüsünce hazırlanan geleneksel giysiler, kalsedon taşından gümüş 
kullanarak yapılan takılar tanıtılmış ve Eskişehir'in çok ünlü Sivrihisar Cebesi örneklerini tanıtan 
kuyumcu esnafının konuşması dinlemiştir. Sarka işlemeleri yapan bir hanım ustanın çalışmaları, 
lüle taşından pipo yapımı ve Mihalıççık Sorkun köyünden bir hanım ustanın yöreye özgü çanak ve 
çömlek yapışı izlenmiştir. 

Lüle taşı örnekleri yanı sıra kilim çeşitlemelerinin sergilendiği Yunus Emre Müzesi'nde in
celemeler yapılmıştır. 

Alpu İlçesi sınırları içersinde bulunan lüle taşının çıkarıldığı ocaklar yerinde gözlemlenerek, 
burada çalışanların sorunları dinlenmiştir. 

Daha sonra ilçe merkezinde uygulamalar yapan ustaların savatlama çalışmaları izlenmiş ve bu 
arada dile getirdikleri sorunlar belirlenmiştir. 

Ankara'ya dönüş güzergahında bulunan Sivrihisar'a uğranmış, altınla yapılmış, inci ile bezen
miş Sivrihisar'a özgü küpe ve Sivrihisar cebe örnekleri üzerinde incelemeler yapılmış ve Sivrihisar 
Ulu Cami gezilmiştir. 

8.1.7.17-18/06/2005 Tarihinde Konya İlinde Yapılan Komisyon İnceleme Çalışmaları 

Araştırma Komisyonu 17.06.2005 tarihinde Valilikçe hazırlanmış olan toplantıya katılmış, İl 
Kültür ve Turizm Müdürü'nün Konya'daki halı, kilim, kündekari, keçe, çini ve çömlek, bakırcılık, 
at arabası yapımcılığı, demircilik, ağaç işleri, mum yapımcılığı, el işleri, hat, minyatür, tezhipcilik 
faaliyetlerine ilişkin olarak yaptığı sunumdan sonra Selçuk Üniversitesi ile Ticaret ve Sanayi Odası 
ilgilileri tarafından el sanatları, sorun ve çözüm önerilerine ilişkin olarak verdikleri brifing dinlen
miştir. 
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Daha sonra Komisyonca, Konya Etnografya Müzesi ziyaret edilmiş, kündekari ve keçe us
talarının atölyeleri ile KOMEK (Konya El Sanatları Merkezi) gezilmiştir. 

18/06/2005 

Destegül Sanat Merkezi'nde incelemeler yapıldıktan sonra, halıcılar, kilimciler, keçeciler ve at 
arabacıları, demirciler ziyaret edilmiş, usta ve sanatkârlann sorunlan dinlenmiştir. Daha sonra Sille'ye 
gidilmiş orada testicilik, mumculuk atelyeleri ile Sille Belediyesinin onardığı konak gezilmiştir. 

8.1.8. 22-23/06/2005 Tarihinde İstanbul İlinde Yapılan Komisyon İnceleme Çalışmaları 

Araştırma Komisyonu 23 Haziran tarihinde İstanbul Millî Saraylar Dairesi Başkanlığının 
düzenlemiş olduğu program doğrultusunda önce Yıldız Şale Köşkü Ferhan Binalanndaki gelenek
sel Türk sanatlarının tanıtılması amacıyla uygulamalı olarak sürdürülen etkinlikler izlenmiş, burada 
bazı sanatseverler yanı sıra Ülkemizde alanında ün yapmış sanat eğitimcileri ile sorunlanna ilişkin 
görüşmeler yapılmıştır. Dolmabahçe Sarayının atölyelerinde sarayın cam, taş, metal, tekstil v.b.es-
ki eser onarım ve bakımının yapıldığı görülmüştür. 

Sonra Yıldız Porselen Fabrikası gezilmiş değişik atölyelerde çalışan usta ve sanatçılar izlen
miştir. Daha sonra Dolmabahçe Sarayı Müzesine gidilmiş verilen brifing dinlenmiş ve müze gezil
miştir. Komisyon tarafından Dolmabahçe Sarayı'nda, Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlemiş 
olduğu El Sanatları Festivaline 42 ilden davet edilen 87 sanatçının katıldığı bir akşam yemeği veril
miş, usta ve sanatkârların sorunları ile önerileri dinlenmiş, sanatkârlara Komisyonca hazırlanan 
teşekkür belgesi dağıtılmıştır. (Ek-4) 

23 Haziran günü Feshane'de Büyükşehir Belediyesi ISMEK tarafından hazırlanmış olan el 
sanatlan sergisi gezilmiş, daha sonra el sanatlarının seçkin örneklerini yerinde görmek amacıyla 
Topkapı Sarayı Müzesine gidilmiştir. Aynı gün Sultanahmet Meydam'nda Kültür ve Turizm Bakan-
lığı'nca düzenlenen Birinci El Sanatları Festivali ziyaret edilmiş, el sanatçılannın ürünlerinin ser
gilendiği ve uygulamalı tanıtımının yapıldığı "Altın Eller Sokağı" Komisyonca gezilmiş ve us
taların sorun ve önerileri yerinde dinlenmiştir. 

Sonra değişik alanlarda çalışan usta ve sanatkârların sorunları ve çözüm önerileri dinlenmiş
tir. Usta ve sanatkârların kayıt edilmesine ilişkin olarak hazırlanmış kimlik bilgileri formu usta ve 
sanatkârlarca doldurulmuştur. 

8.2. Komisyonca Yerinde Yapılan İncelemelerde Belirlenen Temel Sorunlar ve Çözüm 
Önerileri 

8.2.1. Geleneksel Türk El Sanatlarının Kültür, Sanat Boyutu (El Sanatlarının Kimliği) 

Temel Sorun 

Ustaların yaptığı işi belirleyen bir kimliğinin bulunmayışı belirlenen sorundur. 

Çözüm Önerisi 

Usta ve sanatkârlara yaptıkları işi tanımlayıcı bir kimlik verilmesi gereklidir. 

8.2.2. Geleneksel Türk El Sanatlarının Eğitim Boyutu 

Temel Sorun 

El sanatları alanlarında kalifiye eleman bulunmayışı, gençlerin bu dallara ilgi göstermeyişi 
belirlenen sorundur. 
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Çözüm Önerisi 

El sanatlan alanlarında uğraş veren ustalara çırak yetiştirme konusunda destek verilmesi gerek
mektedir. 

8.2.3. Geleneksel Türk El Sanatlarının Koruma, Tanıtma ve Sergileme Boyutu 

Temel Sorun 

Ustalann yaptıklan ürünleri iç ve dış pazarlarda tanıtamamaları sergileyememeleri belirlenen 
sorundur. 

Çözüm Önerisi 

Ustalar, sanatkârlara fuar sergi v.b. etkinliklere katılarak ürünlerini tanıtma ve iç ve dış pazar 
bulma olanaklan verilmelidir. 

8.2.4. Geleneksel Türk El Sanatlarının Yaşatma ve Bunlardan Yararlanma Boyutu 

Temel Sorun 

Gençlerin el sanatı dallarına ilgi göstermeyişi belirlenen sorundur. 

Çözüm Önerisi 

Gençleri el sanatı dallarında uğraş vermeye özendirici önlemler alınmalıdır. 

8.2.5. Geleneksel Türk El Sanatlarının Organizasyon ve Koordinasyon Boyutu 

Temel Sorun 

Kurumlar arası koordinasyon eksikliğinin bulunması belirlenen sorundur. 

Çözüm Önerileri 

Kurumlar arası koordinasyon sağlanarak usta ve sanatkârların sorunları ile ilgili baş
vurabileceği tek merkez oluşturulmalıdır. 

8.2.6. Geleneksel Türk El Sanatlarının Ekonomi Boyutu 

Temel Sorunlar 

Hammadde, finansman sıkıntısı, pazarlama zorlukları, vergi, Sosyal Sigorta primi ve Bağ Kur 
borcunun ödenememesi, 

Bazı organize sanayi bölgelerine sağlanan enerji desteğinden yararlanılamaması belirlenen 
sorunlardır. 

Çözüm Önerileri 

Ustalann hammadde sorunlannın çözümlenebilmesi için bankalardan düşük faizli ve uzun 
vadeli kredi temin etmeleri, Sosyal Sigorta Primi ve Bağ-Kur primlerinin ödenebilmesi için gerek
li düzenlemeler yapılmalıdır. 

Halk plastik sanatçılannın organize sanayi bölgelerine sağlanan enerji desteğinden yararlan
ması sağlanmalıdır. 

9. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

"Geleneksel Türk El Sanatlan Üretici ve Sanatkârlarının Sorunlarının Araştırılarak, El Sanat
lannın Geliştirilmesi, Korunması ve Gelecek Kuşaklara Aktarılması İçin Alınması Gereken Önlem
lerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu" Türkiye Cumhuriyeti 
Dönemi'nde ilk kez el sanatlan ile ilgili kurulan bir komisyon olması açısından da tarihî bir görev 
yerine getirmenin bilinci içinde çalışmalanm büyük bir özveri ile tamamlamıştır. 
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İki aşamada ve belli bir çalışma planı çerçevesinde sürdürdüğü program doğrultusunda yapmış 
olduğu durum belirlemesine ilişkin değerlendirme aşağıda sunulmuştur. 

Üniversitelerin Geleneksel Türk El Sanatlan Bölümlerinden istenmiş olan geleneksel Türk el 
sanatlanna yönelik faaliyetleri ve illerin bu konu ile ilgili yapmış olduğu faaliyetlere ilişkin Komis
yona ulaşan raporlarda yer alan bilgi, sorun ve öneriler incelenmiştir. Aynca Komisyonun çalışma 
süresi içerisinde dinlenen kurum -temsilci ve bilim adamlannın sunularının yanı sıra, çalışma kap
samı içerisinde komisyonun yerinde edindiği bilgiler, yaptığı gözlem ve incelemeler ile birlikte sanat
çı ve sanatkârlardan derlediği veriler ışığında belirlenen sorun ve öneriler de bunlara eklenmiştir. 

Bu araştırma ve incelemeler sonucunda çok geniş bir yelpazeye yayılan temel sorunlar gün 
ışığına çıkarılmış, komisyon konunun kültür, sanat; eğitim; koruma, tanıtma, sergilem; yaşatma, 
yararlanma; kurumsal organizasyon ve koordinasyon; ekonomi ve yasal ve idari düzenleme boyut
larını göz önüne alarak çok yönlü bir çalışma yapmıştır. 

Araştırma ve belirleme ile görevlendirilen komisyonun çalışma aşamalanna yeni bir yön 
verilerek uygulamaya yönelik çözüm yollarının aranması ve tamamlayıcı yeni çalışmaların yapıl
ması amacıyla bakanlıklar arası iş birliği, üniversitelerarası koordinasyon ve disiplinler arası çalış
malarla faaliyetlerini sürdürecek Başbakanlığa bağlı bir "Türk El Sanatları Kurulu" nun oluşturul
ması ve bu kurula bağlı el sanatlan merkezleri kurulması görüşüne vanlmıştır. 

Ancak bu çözüm önerileri düzeyindeki maddelerde yer alan konuların hayata geçirilmesi, konu 
ile ilgili bazı yasal düzenlemeler getirilmesi için Başbakanlık bünyesinde hukukçu, sanatçı, sanat 
eğitimcisi, endüstriyel sanatçı, sanat tarihçi, halkbilimci, ekonomist, kamu yönetimi, pazarlama, 
sanayi alanında hizmet veren uzman ve bilim adamlarının görevlendirilmeleri yoluyla "El Sanatları 
Kurulu Çekirdek Komisyonu" hizmeti görecek "Geleneksel Türk El Sanatlannda Belirlenen Sorun
ları Çözme ve Önerileri Yasal ve İdari Düzenlemelerle Yaşama Geçirme Komisyonu" kurulması; 

Bu bağlamda el sanatlan alanlannda büyük bir hızla komisyonca başlatılan, bilimsel bir sis
tematikle belli bir veri tabanına oturtulan, sağlıklı araştırma ve belirleme çalışmalarını devamlılık 
içinde ve uygulama aşamasında birbirinden kopmadan sürdürülebilmesi, 

Zamanla bağlantılı olan araştırma sonuçlarının yeni incelemelerle daha geniş bir alana 
yayılarak daha ayrıntılı verilere ulaşılması, 

El sanatlarından kültürel ve sanatsal kimliğin görsel uzantısı olan bir grubun ayrılması, bun
ların kültürel boyutu göz ardı edilmeden, bunların ülkemize hem maddi hem manevi yarar sağ
layacak bir kaynak biçimine dönüştürülmesi, 

Prestij ve güç kaybının önlenmesi, çağdaş bir yaklaşımla ülkemizde gelişen sanat anlayışının 
yeni uzmanlık alanlanndan da katkılar alarak geliştirilmesi, 

11. yüzyıldan bu yana dünya sanat ve kültürüne pek çok damgalı, güncel deyimi ile markalı 
armağanlar sunmuş olan Türk el sanatı dallarının örneklerinin genç kuşaklara tanıtılması, onlardan 
kültürel bir miras olarak yararlanılabilmesi için bilgi bankalarının oluşturulması, 

Böylece tekrardan (dublikasyondan) arınmış, emir - komuta zinciri ile görev, sorumluluk ve 
sınırları kesin çizgilerle belirlenmiş adlandırma, tanımlama, sınıflama, belgeleme, grafik anlatım 
vb. alt yapı işlemleri tamamlanmış, sanal ortama aktarılmış, çağdaş koşullar ve teknolojinin sağ
ladığı olanaklarla el sanatlarının dünkü ve bugünkü durumunun, günümüzdeki işleyiş biçiminin 
açık seçik görülebileceği, taşınır kültür varlığı niteliğindekilerin ayıklanabileceği, geleneksel 
sanatçının eseri yanı sıra, farklı estetik kategorilerde plastik nitelikli ürün veren halk plastik sanat-
çılannın, endüstriyel.sanatlar kapsamında tasarımcının, taslakçının, ürün yapımcısının, ürün süs-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1006) 



— 98 — 

leyicisinin verimli ve estetik coşku ile çalışmasına olanak verecek yasal sınırları olan bir el sanat
lan ortamı hazırlanması, 

Bu yolla İstanbul, Konya, İzmir, Ankara gibi belli merkezlerde sürdürülen çeşitli eğitimler 
yoluyla yapılmış olan eserlerle yöresel olarak yapılan halk plastik sanatlan ürünleri arasında gerek
li bağın kurulması ve güzel sanatlar alanında olduğu gibi yöresel halk plastik sanatları ürünlerini 
kültür varlığı niteliğine büründüren geleneksel sanatçılar ve halk plastik sanatçılarından oluşan bir 
grubun önce ulusal ve sonra uluslararası platforma taşınması, tanınması, tanıtılması, böylece 
yaşatılması, 

Komisyon aşağıda sıralanan maddelerin masaya yatırılarak acil bir eylem plânı hazırlanması, 
kurulacak kurulun yasal yapısının kurgulanması, yönetmeliğinin hazırlanması ve 10 yıllık bir 
zaman dilimine yayılacak bir projeksiyon içinde beşer yıllık iki ayrı plân kapsamında pilot projeler 
geliştirilmesi görüşüne varmış, belirlenen sorun ve çözüm önerilerinin mercek altına alınarak biran 
önce hayata geçirilmesi kanaatiyle raporunu Yüce Başkanlığa sunmaya karar vermiştir. 

9.1. Komisyon Tarafından Belirlenen Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

Komisyon, el sanatları üretici ve sanatkârlarının sorunlarının araştırılması ayrıca el sanatlarının 
geliştirilmesi, korunması, gelecek kuşaklara aktarılması için alınması gereken önlemlerin belirlen
mesi şeklinde iki ayrı amaç doğrultusunda ve sistematik bir yaklaşımla geleneksel Türk el sanat
larının kültür, sanat; eğitim; koruma, tanıtma sergileme; yaşatma, yararlanma; kurumsal organizas
yon, koordinasyon; ekonomi boyutunu sırasıyla ele almış, belirlenen temel sorun ve çözüm 
önerilerini sıralamış, bunlardan hareketle yasal ve idari düzenlemeler önermiştir. Bunlar; 

Geleneksel Türk El Sanatlarının Kültür, Sanat Boyutu (El Sanatlarının Kimliği) 

Adlandırma, Tanım, Sınıflama 

Temel Sorunlar 

Çözüm Önerileri 

Belgeleme 

Temel Sorunlar 

Çözüm Önerileri 

Geleneksel Türk El Sanatlarının Eğitim Boyutu 

Temel Sorunlar 

Çözüm Önerileri 

Geleneksel Türk El Sanatlarının Koruma, Tanıtma ve Sergileme Boyutu 

Temel Sorunlar 

Çözüm Önerileri 

Geleneksel Türk El Sanatlannın Yaşatma ve Bunlardan Yararlanma Boyutu 

Temel Sorunlar 

Çözüm Önerileri 

Kurumsal Organizasyon ve Koordinasyon Boyutu 

Temel Sorunlar 

Çözüm Önerileri 
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Geleneksel Türk El Sanatlarının Ekonomi Boyutu 

İstihdam 

Temel Sorunlar 

Çözüm Önerileri 

Finansman 

Temel Sorunlar 

Çözüm Önerileri 

Pazarlama 

Temel Sorunlar 

Çözüm Önerileri 

Yasal ve İdari Düzenlemeler şeklinde sıralanmaktadır. 

9.1.1. Geleneksel Türk El Sanatlarının Kültür, Sanat Boyutu (El Sanatlarının Kimliği) 

El sanatlarının kimlik sorunlarının; adlandırma, tanım, sınıflama ve belgeleme çevresinde 
kümelendiği gözlenmektedir. 

9.1.1.1. Adlandırma. Tanım. Sınıflama 

Temel Sorunlar 

1- El sanatının tanımında, günümüze kadar bir birliğe varılmadığından, ilk önce alışılagelmiş 
el sanatları tamlamasına yeni bir çerçeveden bakılması ve 21. yüzyılda yeni kavramlar getiril
mediğinden, günümüzde var olan geleneksel el sanatlarının bir grubunun Cumhuriyet Döneminde 
eğitim kurumlarında öğretilen ve uygulanan el sanatlan olmaması, 

2- İngilizce handı "craft" tamlamasından sanat, hüner, meleke, marifet, meslek, esnaf vb. kar
şılıkları olan "craft" kelimesinin yalnız sanat karşılığına gelen anlamı alınarak dilimize girmiş olan 
ve 1930'lu yıllardan sonra alışılagelmiş el sanatı adlandırmasının, tanımı gibi nitelik ve niceliğinin 
de günümüze değin açıklığa kavuşturulmamış olması, 

3 - 2 1 . yüzyılda bu adlandırmaya yeni bir çerçeveden bakmamanın bunun arkasında yatan 
problemlere eğilmemenin sorunlara ivme kazandırması, 

4- El sanatı adlandırmasının yaşamın amacını kolaylaştıran, insanoğluna yarar sağlayan ürün
ler yapmaktan estetik duygularla değişik sanatsal etkinlikler yapmaya kadar uzanan bir grafik çiz
mesi, 

5- Bu nedenle kültürü oluşturan her konuda ekin, ürün vermek, yemek yapmaktan saç taramaya 
kadar yayılan çok geniş bir alanda el becerisi, hüneri, teknikte beceri karşılığında el sanatının kul
lanılması, 

6- Benzer bir durumun sanatçı ve sanatkâr terimleri için de söz konusu olması, günümüze 
değin her iki terimin de anlam yükünün anlaşılır ve yapılan etkinliği niteler bir yaklaşımla ele alın
maması, 

7- Çok geniş bir alanı kapsayan el sanatları adlandırması çerçevesinde bir kavram kargaşası ve 
bir iletişim bozukluğu bulunması, durum böyle olunca bu adlandırma başına eklenen geleneksel 
kavramı çevresinde kümelenen problemlerle sorunların boyutlarının genişlemesi, 
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8- Gelenekselliği ortaya koyan özelliklerin sanat tarihçi, arkeolog, halkbilimci ve etnologlar
dan oluşan bir komisyonca onaylanmamış olması, 

9- El sanatı, iş, ürün, eser ve kültür varlığı terim ve adlandırmalarının sanatçının, ustanın biçim
lendirdiği, bezeyerek oluşturduğu plastik özellikleri olan nesnenin karşılığı olarak kullanılması, 

10- Farklı bakış açılarından yapılmış adlandırmalar ile tanımlarda bir birlik sağlanamayınca 
sınıflamaların sağlıklı bir yolla yapılamaması, böylece ortak bir terminoloji kullanılmaması, bu 
kavram kargaşasının bazı kanunlara yansıması ve her iki maddede kümelenen sorunların günümüze 
değin çözümsüz kalması, 

11- Dökümlerde yer alan el sanatlannın ya yapılan ürünün adı ya kullanılan gerecin adı ya 
mesleğin adı ya da uygulanan tekniğin adı biçiminde karşımıza çıkması, 

12- 20. yüzyılda yapılan farklı bakış açılı tanımlardan kaynaklanan bu durumun 21. yüzyılda 
da sınıflamada ortak bir görüşe varılmaması, 

13- Yapılan dökümlerde yükseköğrenim kurumları dışında farklı isimli meslek dalları ile 
yapılan uygulamalar bulunması örneğin; ağızlıkçıhk, ağaç boyacılığı, boncukçuluk, bakırcılık, 
çankçılık, çömlekçilik, demircilik, kaşıkçılık, semercilik, sikke yapımcılığı ve yazmacılığın adı 
geçen kurumlarda bir meslek dalı eğitimi olarak uygulanmaması, 

14- Kurumsal eğitim yoluyla yerli ve yabancı el sanatlanndan derlenen programlann yanı sıra 
el sanatları ailesinden ayrılmış "geleneksel Türk el sanatlan", "geleneksel sanatlar", "endüstriyel 
sanatlar" adlandırmaları ile sanat dallannda eğitim ve öğretimin sürdürülmesine ve bunların resmi 
kurumlar şemsiyesi altına alınmasına karşın üretici ve sanatkârlannm başka deyişle kurumsal 
eğitim almadan çalışmalannı sürdüren sanatkânn bir sanatçı kimliği olmaması ve "halk plastik 
sanatlan"nın diğerleri gibi genel anlam taşıyan el sanatlan ailesinden aynlmaması, 

15- Geleneksel sanatlar ve el sanatlan alanlannda kurumsal eğitim alanlannı hem lisans dip
lomaları hem profesör, doçent, yardımcı doçent gibi üniversite unvanları hem de sanatçı unvan
ları varken kurumsal eğitim almadan bir sanat dalını atadan, babadan, nineden, anadan, ustadan, 
geleneksel yollarla öğrenen yöresel düzeyde, yöreye özgü, anonim ve özgün çalışmalar sürdüren 
sanatkârın halk plastik sanatçısı kimliğinin olmaması, 

16- Halk plastik sanatçılannın sanat etkinliği aracılığıyla ürettiği bazılan yöresel artistik el 
sanatlan düzeyine ulaşan ürünlerinin kasap, bahçıvan vb. diğer esnafın ürünleri ile aynı kategoride 
yer alması, halk plastik sanatçılanna güzel sanatlar alanında uğraş veren sanatçılar gibi bir statü 
kazandırılmamış olması, 

17- Benzer bir yaklaşımın endüstriyel sanatlar alanlarında görülmesi, cam, porselen çini, halı, 
işleme vb. dallarda ürün yapımcısı ve ürün süslemecisinin sanatsal etkinliği olmayan, seri üretim 
yapan işçi ile aynı statüde yer alması belirlenen sorunlardır. 

Çözüm Önerileri 

Komisyon, çözüm önerilerini 5 maddede toplamıştır. Bunlar; 

1- Halk sanatının bir grubunu halk plastik (görsel) sanatları oluşturmaktadır. Halk sanatı olarak 
isimlendirilen bu alana, halkbilimcilerin halk müziği, halk edebiyatı, halk şiiri vb. adlandırmalann-
dan ve "Hangi halk sanatı olduğunu açıkça ifade ediniz." önerilerinden hareketle 1985'ten beri 
"halk plastik sanatlan" olarak kullanılması nedeniyle gerekli düzeltmelerin yapılması zorunludur. 
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2- Disiplinlerarası bir yaklaşımla bir hareket planı hazırlamayı acil önlemleri aldıktan sonra ve 
belli bir projeksiyon içinde bu planı zaman dilimlerine ayırmayı, öncelikli olarak kavram kar
gaşasına son vermeyi ve el sanatlan gibi son derece geniş alana yayılan ve ancak bir ana başlık oluş
turabilecek bu adlandırmanın alt başlıklarının açılmasını gerektirmektedir. 

3- Ülkemizde yerli ve yabancı kaynaklı el sanatlan dallannda uygulamalar yapıldığına ve bun-
lann kurumsal ve geleneksel eğitim yoluyla öğrenilen iki ana türü olduğuna göre buradaki gelenek
sel teriminin eğitim için mi yoksa eskiden günümüze ulaşan sanatlar karşılığında mı kullanıldığına 
karar verilmelidir. Sonra geleneksel olanlan ayıklanmalıdır. 

4- Çok geniş alanı kapsayan yerli ve yabancı kökenli el sanatlan ailesi içinden Türkiye Cum
huriyeti Dönemi'nin halk plastik sanatları başlığı altında kümelenen sanatları ayırt edilmeli ve bu 
dallarda çalışan üretici ile sanatkâra 21.yüzyılın değişen estetik kuralları doğrultusunda kurumsal 
eğitim almadan bir sanat dalını atadan, babadan, nineden, anadan, ustadan, geleneksel yollarla öğ
renen yöresel düzeyde, yöreye özgü, anonim ve özgün çalışmalar sürdüren sanatkâra "halk plastik 
sanatçısı" kimliği verilmelidir. 

5- Bu yolla bu dallarda birikimi olan insan kaynaklarından yaralanılmalı, eğitim kurumları 
dışında Türk sanatının bazı dallarını özveriyle yaşatan, yöresel düzeyden ulusal düzeye taşıyan bu 
ustalar "ulusal halk plastik sanatçısı" unvanı ile ödüllendirilmelidir. 

9.1.1.2. Belgeleme 

Temel Sorunlar 

1 - Ülkemizde çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının çeşitli araştırmalar yapması, konu seçimin
de aynı başlıkların birkaç kez ele alınması, disiplinlerarası bir yöntemle konuya eğilinmemesi,bu 
araştırmalarda belli bir sistematiğin izlenmemesi, araştırma sonuçlarının yayınlar aracılığıyla 
duyurulmaması, kayıt aşamasında farklı gözlem fişlerinin kullanılması, farklı araştırma kalıpları ile 
gerçekleştirilen çalışmalarda sağlıklı bir veri tabanın oluşturulamaması nedeniyle günümüze değin 
genel bir sonuca ulaşılamaması belirlenen sorunlardır. 

Çözüm Önerileri 

Komisyon, çözüm önerilerini 5 maddede toplamıştır. Bunlar; 

1- Yurt genelinde yapılacak ürün ve usta envanteri çalışmasında başka deyişle belgeleme 
aşamasında elde edilecek olan "el sanatları veri tabanı" ilgili tüm kuruluşların ortak kullanımına 
açılarak el sanatlarının tanımlanması, sınıflandırılması, kodlanması vb. konulanndaki karmaşa ve 
farklılıklar ortadan kaldırılmalıdır. 

2- Ülkemize ait maddi kültürel değerlere sahip çıkabilmek için bu değerlerimiz diğer ülkelere 
tanıtılmalı ve onların ürünlerinden ayırt edilebilmesi için programlı bir şekilde ve öncelik durumuna 
göre araştırmalar yapılmalı, araştırmaların görsel derleme boyutuna etnografık nitelikler kazan
dırılarak el sanatları arşivlenmelidir. 

3- Valiliklerce konunun çeşitli alanlarında eğitim almış gençlerin şehir merkezlerinde ve köy
lerinde görevlendirilmeleri, üretilen el sanatlannı belirlemeleri ve yapım aşamalarını belgeleyerek 
envanter çalışmalarını desteklemeleri gerekmektedir. 

4- Üniversitelerin ilgili fakülte ve bölümlerinden yardım alınarak el sanatlarının geliştiril
mesinde öncelikli konular belirlenmeli, bugüne kadar yapılan bilimsel araştırmalar da dikkate 
alınarak elde edilen bulgular değerlendirildikten sonra yeni alan çalışmasına yön verilmelidir. 

5- Günümüz ekonomik koşulları, teknolojik gelişme ve gereksinimler göz önüne alınarak el 
sanatlarının geliştirilmesi yönünde öncelikli konular belirlenmelidir. 
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9.1.2. Geleneksel T ü r k El Sanatlarının Eğitim Boyutu 

Temel Sorunlar 

1- Meslek liseleri dışında ilk ve orta öğretim kurumlarında öğrencinin yeteneğini ortaya çıkar
maya, çeşitli sanat dallannda uygulamalar yaparak el becerisini geliştirmeye yönelik derslerin 
bulunmayışı, yeteneğini ortaya çıkarmaya olanak veren, bir el becerisi geliştirmeye yönelik ders
lerin bulunmayışı, 

2- Bütün eğitim kurumlannda Türk sanatında yapılmış uygulamaları izleme, tanıma ve onlar
dan estetik haz almağa yönelik sanat tarihi derslerinin olmayışı, sanat tarihi ile ilgili ünitelerin tarih 
dersleri kapsamında yer alması, seçmeli olarak bazı programlarda yer alan sanat tarihi derslerini 
resim öğretmenlerinin vermesi, 

3- Yüksek Öğretimde Güzel Sanatlar Fakültelerinin "Geleneksel Türk El Sanatları" adı ile 
bilinen bir bölümü olması ancak YÖK'ün yayımladığı doçentlik başvurulan ile ilgili kitapta Tablo 
4.Güzel Sanatlar Temel Alanı altında 401 Müzik, 402 Sahne Sanatlan, 403 Görüntü Sanatları, 404 
Plastik Sanatlar ve 405 Geleneksel Sanatlar şeklinde bir sıralamanın yer alması, bu sıralamada el 
sanatı adlandırmasının yerini "sanaf'ın alması, yukarıda adı geçen ünitenin "Başvuru Koşulları" adı 
altında Türk Halk Müziği ile Türk Halk Oyunları bölümlerinin adının yer almasına karşın Halk 
Plastik Sanatları adının görülmemesi, 

4- Benzer bir durumun Sanat Tarihi Bölümü için de söz konusu olması YÖK'ün Tablo 11 Sos
yal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanları adı altında Sanat Tarihi Ana Bilim Dalının görülmemesi 
ve 1102 Batı ve Çağdaş Sanat, 1107 Erken Hıristiyan ve Bizans Sanatları, 1139 Türk ve İslam 
Sanatı alanlarının görülmesi, ancak Halk Plastik Sanatları alanının görülmemesi, 

5- Güzel Sanatlar Fakültelerinin programlarının Cumhuriyet Dönemi öncesi Osmanlı İm
paratorluk Döneminin Halı-Kilim Eski Kumaş Desenleri, Çini, Tezhip, Hat ve Cilt şeklinde sıralan
ması, bu dallarda verilmiş eser ya da kültür varlığından kurumsal eğitim almış öğrencilerin, sanat
çıların yararlanarak yeni ürünler yapmaları, geleneksel sanatlardan malzemesi ağaç, metal, taş, top
rak, deri, cam, porselen olan dalların yanı sıra işleme, oya, tentene, yazma, örgü, giyim - kuşam vb. 
tekstil sanatlarının kapsam dışı bırakılması, dışarıda kalan bu alanların bir grubunun YÖK' ün 
Meslekî Teknik Eğitim kodları arasında karşımıza çıkması, bu kurumlarda sanat kodu yerine eğitim 
bilim kodu ile çalışmalar yapılması, 

6- Kız Meslek ve Anadolu Meslek Liseleri ile yüksek öğretimdeki programların birbiri ile 
bütünleşmemesi, orta öğretim çıktıları ile yüksek öğretim girdileri arasındaki kopukluk, iki ve dört 
yıllık yüksek öğretimle meslek liseleri arasındaki geçişlerdeki problemler, modüler bir sisteme 
geçilememesi, iki yıllık öğretimin dikey geçişlerinde zorluklarla karşılaşılması, 

7- Güzel Sanatlar Fakültelerinin Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü lisans programlarda yer 
almayan halk plastik sanatları alanlarında yüksek lisans yapıldığının ileri sürülmesi, 

8- Güzel Sanatlar Fakültelerinin Geleneksel Türk El Sanatları Bölümleri ders programlarında 
geçmişte verilmiş örnekleri tanıtacak, ilgili ana sanat dalma hizmet veren sanat tarihi derslerinin yer 
almayışı ve hiçbirinde servis dersleri verecek sanat tarihi bilim dalının günümüze değin kurulmamış 
olması, 

9- Millî Eğitim Bakanlığının örgün eğitim programlarında yer almayan halk plastik sanat
lannın dallannda ve Kız Teknik Öğretim meslek liseleri programlarında yer alan halk plastik 
sanatlarının bazı dallarında yaygın eğitim yapılması, örgün eğitimde üç yılda verilen programların 
örneğin 300 saatte verilişi (Ek-13), 
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10- G.Ü.Meslekî Eğitim Fakültesinde kapatılan Geleneksel Türk El Sanatları Eğitimi program
larında gerek Millî Eğitim Bakanlığı gerek İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinin yaygın 
eğitim kurumlarında binlerce kurs açılması, bunların bazılarında üniversite mezunu yüksek lisans 
ve doktora yapmış elemanlarla eğitim yapılarak üniversitedeki düzeye ulaşılması, 

11- Halk plastik sanatlan alanlarında bazı yörelerde esnaf ve sanatkâr işsizlikten yakınırken bu 
dallarda Kaymakamlıkların da Halk Eğitim Kursları açması,bu kurslarda usta öğretici olarak isim
lendirilen öğretmen olmayan bazı benzer kurs mezunlarının görevlendirilmesi, 

12- Yüksek Öğretim Kurumu Güzel Sanatlar Fakültelerinde güzel sanatlar kapsamında yer 
alan" Geleneksel Türk El Sanatlan Bölümlerinde "ağaç, metal ve taş işleme" vb. dalların 
açılamamış olması, bu alanlarda hat, tezhip, minyatür, halı ve çini deseni vb. dallarda yapılan örgün 
eğitimin büyük ölçüde yaygın eğitime kayması, üniversite lisans programlarında halk plastik sanat
ları ile ilgili bir sanat alanı bulunmaması, oysa halk müziği ve halk danslarının bulunması, 

13- Eğitim ve öğretim programlarının hazırlanmasında üniversitelerin özerk olması Yüksek 
Öğretim Kurumuna üniversite senatolarının bu konuda yaptıkları başvurulara Yüksek Öğretim 
Kurumunun onay vermesine rağmen bazı üniversitelerin el sanatları programlarına öğretim elemanı 
bulunmasındaki güçlük nedeniyle öncelik verilmemesi, 

14- Gazi Üniversitesi Yaygın Eğitim Fakültesinde Geleneksel Türk El Sanatları programının 
devreye girmesi, ancak 2004 yılında Meslekî Eğitim Fakültesinin isteği doğrultusunda senato kararı 
ve Yüksek Öğretim Kurulu onayıyla kapatılması, buna karşılık gerek Millî Eğitim Bakanlığı gerek 
belediyelerin açmış olduğu halk eğitim merkezlerinde geleneksel Türk el sanatları dallarında kurs
ların açılması belirlenen sorunlardır. 

Çözüm Önerileri 

Komisyon, çözüm önerilerini 16 maddede toplamıştır. Bunlar; 

1- İlk ve orta öğretimde resim dersi dışında el becerisini geliştiren ve farklı plastik alanlarda 
yeteneklerin gün ışığına çıkarılmasını sağlayacak derslere de yer verilmesi bu yolla öğrencilerin 
farklı malzeme ve teknikler uygulayarak biçimlendirme ve süslemeler yapması onların iki ve üçün
cü boyutu zamanında kavramaları sağlanmalıdır. 

2- Kültürel kimliğin görsel bir göstergesi olan bazı örneklerle güzel sanatlar düzeyine ulaşmış 
bulunan geleneksel el sanatlarının tarihi süreç içinde geçirdiği gelişim çizgisi, gösterdiği süreklilik 
ve değişiklikleri, genç kuşaklara tanıtılması için ilk, orta öğretim ve yüksek öğrenim programların
da sanat tarihçilerin, halkbilimcilerin vereceği sanat tarihi ve halkbilimi derslerine yer verilmelidir. 

3- İlk ve orta öğretimde Tarih dersinden ayrı olarak Sanat Tarihi ve Halk Bilimi dersleri 
konularak öğrencilerin kültür mirasını tanımasına olanak sağlanmalıdır. 

4- Eğitim kurumlarında geleneksel Türk sanatları ve halk plastik sanatları alanında yarışma ve 
sergiler düzenlenmelidir. 

5- Meslekî Teknik Eğitimin orta öğretim düzeyindeki okullarında Sanat Tarihi ve Halk Bilimi 
dersleri zorunlu tutulmalıdır. 

6- Kız Meslek Liselerinin ilgili alanlarından mezun olan öğrencilere Güzel Sanatlar Fakül
telerine ve Geleneksel El Sanatlan Fakültelerine giriş hakkı verilmelidir. 

7- Millî Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın eğitim programlarında 15-30 günde verilen 
Meslekî eğitim dallarının üniversitede 4 yıllık süreyi kapsaması nedeniyle her ikisinin program-
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lannın yeniden gözden geçirilmesine ve bu tür hızlandırılmış eğitimle verilen sertifikalarla aynı 
kurumda eğitmen olması engellenmeli, aldığı sertifika boş zamanları değerlendirmeye yönelik ol
malıdır. 

8- Benzer bir sorgulamanın 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans eğitimi programları arasında 
yapılmasına ve 2+2 yıllık ders programları Meslekî Eğitim Fakültelerinde uygulamaya geçiril
melidir. Eğitimle ilgili Bakanlıkların yaptığı bütün faaliyetler Millî Eğitim Bakanlığı'nca program
lanmalı ve uygulanmalıdır. 

9- Güzel Sanatlar Fakülteleri 1982 yılında geleneksel Türk el sanatlan tamlamasıyla adlan
dırılan ve yalnız Türkiye Cumhuriyeti Dönemi öncesi Türk el sanatlannın bazılarına yönelik adlar
la yeni tasarımlar yapan sanat dalları programlarına yeniden eğilmelidir. Bu Fakültelerde sanat 
tarihi ve halkbilim birimleri kurulmalı el sanatlannın geçmiş ve günümüzdeki durumu öğrencilere 
ilgili ana bilim dalının öğretim üyelerince öğretilmelidir. Sanat tarihi dersleri alana yönelik bir yak
laşımla arttırılmalıdır. Bu arada sanat dallarında yüksek öğretim ile orta öğretim arasındaki geçişi 
sağlayacak bir çalışmaya başlanmalıdır. 

10- Yüksek Öğretim Kurumu ve Millî Eğitim Bakanlığı'nın örgün ve yaygın eğitim kurum
larının amaçları, program adları, ders çizelgeleri, program ve içeriği, derslerin kur tanımları kar-
şılaştınlarak bir bütünlüğe varılmalıdır. Bu arada diploma ve sertifika verme hakkı bu iki kuruma 
ait olduğuna göre "kursiyer belgesi" olarak isimlendirilen çizelgenin nitelik ve niceliği irdelen
melidir. Diğer taraftan Meslekî eğitimde bazı problemler ve ekonomik sıkıntılar varken önce 
kazanıp yaşamak sonra boş zamanı değerlendirmek gerçeğinden yola çıkarak uğraş (hobby) olarak 
insanların boş zamanlarını değerlendirmeleri için harcanan zaman ve bu tür sanat eğitiminin mali 
portesine yeniden eğilmelidir. 

11- Gerek bakanlıkların yürüttüğü kurslarda gerekse halk eğitim merkezlerinde, usta öğreticiler 
yerine, en az iki yıllık meslek yüksekokulu veya ilgili branşta eğitim görmüş fakülte mezunlarının 
atanmasına özen gösterilmelidir. 

12- Halen belli bir öğretim düzeyinde bulunmayan, ancak görevlerini sürdürmekte olan 
elemanlara hizmet içi eğitim verilmelidir. 

13- Yörelerde bilgisayar okuryazarlığının artırılması amacıyla ilgili kesimlere bilgisayar kul
lanıcı eğitimleri verilmeli, eğitim ve diğer bilgisayar destekli uygulamalarda kullanılmak üzere az 
gelişmiş yörelerde e-kıraathane kurulmalıdır, 

14- Özellikle meslek öğretmeni yetiştiren kurumlarda, mezunlann kaybolmakta olan el sanat
larının yaşatılması ve günümüz ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi konularında bilinçlendiril
mesi, görev aldıkları yörelerde yerel ve idarî yönetimlerle, ilgili sanatkârla iş birliği yapmaya yön
lendirilmesi gerekmektedir, 

15- Türk kültürünün ürünü olan el sanatlarını tanıtıcı yayınların üst düzeyde hakemler tarafın
dan denetlenerek hazırlanması gerekmektedir. 

16- Açılan iş yurtlarında el sanatları öğretilerek sokak çocukları ve işsiz gençler, üretici ve 
verimli hale getirilmelidir. 

9.1.3. Geleneksel T ü r k El Sanatlarının Koruma, Tanıtma ve Sergileme Boyutu 

Temel Sorunlar 

1- Güzel Sanatların plastik sanat sanatçılarına katalog ve devlet resim sergileri yapılırken, halk 
plastik sanatçılarına katalog ve devlet sergilerinin yapılmaması, 
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2- Halk müziği sanatçılarına, halk dansları gruplarına, pop starlara televizyon programlarında 
yer verilerek onların sık sık ulusal ve uluslararası platforma taşınmasına karşın halk plastik sanat
çılarının da bu kanaldan toplumla ilişki sağlamasına olanak verilmemesi, 

3- Müzelerimizde sanat eğitimi alan öğrencilerin eski eserler üzerinde gereği gibi bilimsel ve 
sanatsal gözlem, araştırma ve inceleme yapmasına elverişli bir ortam sağlanamayışı, bir sanat istas
yonu oluşturulamayışı, belgeleme, onarım ve bakım laboratuarlarının kurulamayışı, bu alandaki 
öğrenci, öğretim elemanı ve üniversite mezunu gibi kaynaklardan gereği gibi yararlanılmaması, 

4- Çok amaçlı müzelerin (multifunctional museum) kurulamayışı, bu bağlamda zengin kültürel 
mirasın genç kuşaklara gereği gibi tanıtılamaması, bu hazineden onların estetik haz alma, yararlan
ma ve bu kültürel kimlikten onur duyulmasının hak ettiği boyuta ulaşmaması, müzelerimiz kap
samında Halk Plastik Sanatları Müzelerinin bulunmayışı, 

5- Türk Patent Enstitüsünce marka, coğrafi işaret ve endüstriyel ürünler tasarım tescili olmak 
üzere üç türlü patent ve marka tescili yapıldığı, markalaşmamanın da önemli bir pazar kaybına 
neden olması, 

6- Özellikle Çin'den son yıllarda denetimsiz bir şekilde ülkemize giren el sanatı ürünlerinin, 
yurt içindeki el sanatlan pazarını ciddî manada sekteye uğratması belirlenen sorunlardır. 

Çözüm Önerileri 

Komisyon, çözüm önerilerini 12 maddede toplamıştır. Bunlar; 

1- Halk plastik sanatçılarına diğer plastik sanatçılar gibi yılda bir kez "Devlet Halk Plastik 
Sanatçıları Sergisi" açılmalı ve bu serginin katalogları yapılmalıdır. 

2- Cumhuriyet Dönemi halk plastik sanatçılannı belgeleyecek, tanıtacak bir ansiklopedi hazır
lanmalıdır. 

3- Halk plastik sanatçılannı ulusal ve uluslararası düzeye taşıyacak televizyon programlan 
yaygınlaştırılmalıdır. 

4- Türkiye'de el sanatları üretici ve sanatkârlarının sorunları, uğraşı gösterdikleri alanlar dik
kate alınarak ayrı ayn araştırılmalı, ayrıntılı bir kayıt sistemi ile bunlar belgelenmelidir. 

5- El sanatı adlandırması önünde yer alan terimlere açıklık kazandınlmalı, konuyla ilgili bir 
terimler dizini/sözlüğü oluşturulmalıdır, 

6- Türkiye el sanatları atlasının hazırlanması konusunda başlatılan girişimler hızlandırılarak bu 
konuda öncelikle yurdumuz çok iyi taranmalı; kaybolmakta olan, yozlaşan, yozlaşarak varlığını sür
düren, üretim biçimini değiştiren ya da yozlaşmadan bugünlere gelebilen bütün el sanatları her tür
lü özellikleriyle belirlenmelidir. 

7- Anayasamızın "Devlet sanatçıyı korur." ilkesinde sanat kavramı güzel sanatlar ve el sanat
larını da kapsamına alan uygulamalı sanat alanlarında uğraş verenleri kapsadığından ve güzel sanat 
ayınmı yapılmadığından hat, ebru, tezhip, minyatür gibi güzel sanat alanlarında yaratıcılıklarını 
kullanarak eser veren sanatçılar gibi üst düzeyde becerileri ile biçimler yapan, biçimleri bezeyen 
kuyumculuk, bakırcılık, demircilik, marangozluk, keçecilik, yemenicilik, işlemecilik, oyacılık, halk 
resmi alanında uğraş veren, halk plastik sanatçıları da korunmalı, bunlan belgeleyen, kaydeden, 
tanıtan "sanat tarihçi", "halkbilimci", "etnolog" unvanlannın da meslekler arasında yer alması sağ
lanmalıdır. 
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8- Kuşkusuz geleneksel Türk el sanatlarının gelecek kuşaklara aktarılmasında katkı sağlayacak 
başka önemli bir organ, yayınlardır. Bu konuda Millî Eğitim Bakanlığı ders kitapları ile Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü vb. kurumların yayınlan hakem kurullarının süz
gecinden geçtikten sonra yayımlanmakta; buna karşılık bazı bakanlıkların yazarları belli olmayan 
kitap ve broşürleri ilgili bilim dallannın bilim adamlanndan oluşan yayın kurullarının bilim
sel denetimden geçmeden yayımlanmaktadır. Bu dallarda yapılacak yayınların yayın kurullarının 
denetiminde geçmesi zorunlu olmalıdır.Benzer bir durum tanıtım kitapları ve broşürleri için de söz 
konusudur. 

9- Yayın organlan arasında televizyon programlannda ve sanal ortamda el sanatlarının çeşitli 
kategorilerindeki ürün, eser ve sanatçıları tanıtılmalıdır. 

10- Bir başka organ ise müze ve sergi salonlarıdır.Bu bağlamda müzelerde sanat istasyonları, 
belgeleme, araştırma, inceleme üniteleri, deney, bakım ve onarım laboratuarları oluşturulmalıdır. 
Böylece oluşturulacak bilimsel ve sanatsal ortamda sanat tarihi, halkbilimi ve geleneksel sanatlar 
alanında eğitim almış kişilerin istihdam edilmesi sağlanmalıdır. 

11- Kamu kurum ve kuruluşlarının devletten destek alarak yapmış olduğu bütün bu daldaki 
araştırma projelerinin sonuçlarının her yıl bir sempozyum yapılarak raporlar kamu ile paylaşılmalı, 
bu projeler aracılığıyla sağlanan görsel malzemeden bir arşiv oluşturulmalıdır. 

12- El sanatları sektörünün yerel kalkınma açısından önemli bir kaynak olabileceği 
düşünülerek, İnternet ortamında pazarlanması, pazar ağlarının genişletilmesi, konuyla ilgili 
projelerin desteklenmesi, standardizasyonu sağlanan ürünlerin elektronik ortamda (web'de) 
kataloglanması gerekmektedir. 

9.1.4.Geleneksel T ü r k El Sanatlarını Yaşatma ve Bunlardan Yararlanma Boyutu 

Temel Sorunlar 

1- Halk plastik sanatçılannın önceden olduğu gibi kooperatif kurmaya özendirilmediği, 

2- Türk Standartları Enstitüsünün geliştirdiği 626 TSE belgesi ile Türkiye'de halı, kilim ve 
dokuma hammaddesinin nasıl olması gerektiği belirlenmiş olmasına rağmen uygulamadan kaldırıl
ması ve diğer el sanatı hammaddelerinin standartlarının da belirlenmemesi nedeni ile el sanatı 
hammaddelerinin bozularak dünya pazarındaki payımızın büyük ölçüde kaybedilmesi, 

3- El sanatları kavramıyla ilgili belirsizlik nedeniyle piyasada, estetik değeri olmayan ürünlere 
el sanatı denilmesi, 

4- 5226 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nda "taşınır kültür varlıkları" 
adının geçmesine rağmen korumanın hangi kurul tarafından, nasıl yapılacağı ile ilgili yasada yeter
li açıklayıcı bilgi olmaması nedeni ile taşınır kültür varlıklarının gereği gibi korunamaması, 

5- 5225 Sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu'nda "somut olmayan kültür 
varlığı" dışında, diğer sözü edilen "kültür varlığı"adlandırmasının "taşınmaz" ve "taşınır" şeklin
de niteliğinin açıkça belirtilmemesinin yanlış anlaşılmalara neden olması belirlenen sorunlardır. 

Çözüm Önerileri 

Komisyon, çözüm önerilerini 8 maddede toplamıştır. Bunlar; 

1- Geleneksel Türk el sanatları ve halk plastik sanatlarının envanterlerinin hazırlanması ile 
yetinilmeyip yörelerdeki el sanatlarına ekonomik değerler de kazandırılarak istihdam imkânı ile 
göçün azaltılması sağlanmalıdır. 

2- Yöresel el sanatlarına yönelik yarışmalar düzenlenerek, katılımı arttırmak amacıyla kazanan 
bireylere teşvik edici belge veya unvan verilmesi gerekmektedir. 
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3- Yöredeki el sanatları üreticilerine yönelik bir web portaPı hazırlanarak bu yolla üreticilerin, 
internet üzerinden gelen yurt içi ve yurt dışı toplu taleplerin karşılanabilir hâle gelmesi için e-
ticarete başlanması sağlanmalıdır. 

4- Geleneksel Türk el sanatları ve halk plastik sanatlannın gelişme ve yaygınlaştırılmasını ön
leyen etkenlerden en önemlisi ürünlerin pazarlama zorluklarıdır. Pazarlamadaki problemler gideril
meye çalışılmalıdır.Türk kültürünü, sanatını ve yaratıcılığını yansıtan nitelikler taşıyan ev ortamın
da veya atölyelerde üretilebilen, ekonomik değeri olan, iç ve dış pazarlarda tüketici ihtiyaçlarına 
cevap veren özelliklerdeki parçaları üretenler desteklenmeli, iç ve dış pazarda geçerli olacak, 
nitelikli üretim yapmalan sağlanmalıdır. 

5- El sanatlan özellikle tasarım, üretim, tanıtım ve pazarlama yönünden desteklenmeli, bu 
konuda çalışmaları bilinen kamu kurum ve kuruluşlan ile üniversitelerin ve vakıflann faaliyet
lerinin bir profili çıkarıldıktan sonra bunlar arasından yararlanılabilecek örnekleri ayıklanmalıdır. El 
sanatları konularında faaliyetlerini sürdüren kurum ve kuruluşlarda üretilen ürünlere bir belgeyle 
kalite güvencesi verilmelidir. 

6- Belli program ve sistematik çerçevesinde Türk el sanatlannın eski (geleneksel Türk el sanat
ları) ve yeni örnekleri (halk plastik sanatları) belgelenmeli, bunlar ulusal ve uluslararası platformda 
tanıtılmalı, üretim ve tüketimi organize edilerek sergileme ve satış imkânları yaratılmalı, bu amaç
la hava meydanlarında birer sanat istasyonu tahsis edilmeli; bir başka sergileme alanı olarak da 
Atatürk Evleri kullanılabilmelidir. 

7- "Ulusal El Sanatları Müzesi" adı altında bir proje oluşturularak bölgesel müzeler meydana 
getirilip üretilen malların, objelerin bu alanlarda sergilenerek turistlerin üretimi görmeleri sağlan
malı hem de satın alabilecekleri pazar ortamı yaratılmalıdır. 

8- Dünya müzelerinde el sanatlarının pazarlanmasının turizm sektörünün bir parçasını oluştur
duğu, el sanatı ürünlerinin müzelerin satış stantlarında satıldığı, dünya müzelerinde el sanatlarının 
satışının çok olmasının nedeninin ise tasanm, teknik, işçilik ve geleneksel üretimin kalitesinin 
bozulmadan modern tasarımlara uygulanmasından kaynaklandığı görülmektedir. Türkiye 
müzelerindeki satış stantlannın estetik kuralları, kalitenin nitelik ve niceliğini koruyan yönetmelik
le belirlenmiş kira sözleşmeleri ve özel sektöre kiraya verilmesiyle elde edilecek büyük kira 
gelirinin yanında stantlarda geleneksel el sanatı ürünlerinin satışı sonucu millî gelir de artacaktır. 

9.1.5. Geleneksel Türk El Sanatlarının Kurumsal Organizasyon ve Koordinasyon Boyutu 

Temel Sorunlar 

1- Millî Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ve yüksek öğretim kurumları dışında 
çok sayıda bakanlığın, belediyenin el sanatları alanlarında uygulamalar yapması, bazılarının bun
ların tanımı, üretim biçimi, ulusal ve uluslararası ticaretine eğilmesi, ancak hepsinin bir kurul 
aracılığıyla sağlanmış gerekli koordinasyon ve denetim içinde olmaması, birbirinden kopuk bir sis
tem içinde çalışmaları, bir merkezden yönetilme ve denetlenmenin olmaması, benzer projelerin 
üzerinde çalışılması farklı yöntemler kullanılması, bazı bilimsel yöntem dışı, tasanmdan yoksun 
çizimlerle yozlaşmalara sebep olunması, 

2- Türkiye'de, sivil toplum kuruluşları, kamuda birçok bakanlık veya kamu iktisadi teşebbüs
leri ve konuyla doğrudan ilgili kuruluşlar arasında koordinasyon eksikliğinin bulunması ve el sanat
larına ilişkin herhangi bir aktif politikanın bulunmaması, 
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3- Müzelerde eser alımlarının, müze müdürü ve iki arkeolog veya sanat tarihçiden oluşan kıy
met takdir komisyonlarınca yapılması, diğer bilim ve sanat dallarından uzmanların komisyonda yer 
almaması, 

4- İran'da özellikle halı ve kilim üretimi, satışı vb. işlemlerde çalıştırılan insanlann sigorta 
primleri dahil devlet teşvikleri nedeniyle Türkiye'ye göre maliyetlerinin çok daha uygun olması, 

5- Kalkınmada öncelikli yörelerde el sanatları kooperatiflerine yatırım ve işletme ser
mayesinin yüzde 85'inin destek olarak verildiği, diğer yörelerde de yüzde 80'i desteklendiği halde 
el sanatları konusunda ilgili Genel Müdürlüğe kooperatif kurma konusunda talep olmaması, 

6- DÖSİMM'e bağlı 13 mağazada, ürün alımında müdürlüğün yönetmeliğinde belirtildiği gibi 
üreticinin desteklenmediği, üreticinin müdürlüğe ulaşamadığı durumlarda tüccarların ürünü alarak 
merkez müdürlüğüne satmaları nedeniyle üreticinin emeğinin karşılığını alamadığı ve tüccarın 
talebi doğrultusunda ürün yapmak zorunda kalması belirlenen sorunlardır. 

Çözüm Önerileri 

Komisyon, çözüm önerilerini 16 maddede toplamıştır. Bunlar; 

1- Türkiye Büyük Millet Meclisi, Sanayi ve Ticaret, Adalet, Tarım ve Köy İşleri, İçişleri, Kül
tür ve Turizm Bakanlıkları ile Millî Eğitim Bakanlığının yanı sıra Vakıflar Genel Müdürlüğü, YÖK 
vb. resmî kurumlar ile özel kurumların düzenleyeceği geleneksel ve plastik sanatlarla ilgili sergi, 
fuar, defile vb. gibi yurt içi ve yurt dışı etkinlik projelerinin; kurulması öngörülen "El Sanatları 
Kurulu" onayını aldıktan sonra gerçekleştirilmesi, bu tür onayı olmayan etkinliğe Tanıtma Fonu 
tarafından parasal kaynak sağlanması gerekmektedir. 

2- Kız teknik öğretim programlarında yer alan ve kız teknik öğretim kurumlarından öğretim 
elemanı sağlanarak sürdürülen Çıraklık ve Yaygın Eğitim kurs programlarının Kız Teknik Öğretim 
Genel Müdürlüğünce yürütülmesi suretiyle dublikasyonun ortadan kaldırılması ve aynı program 
için birden fazla işliğe (atölye) makine teçhizat alımının önlenmesi, eğitim ve öğretimin öğretmen
lik formasyonu olanlarca sürdürülmesi gerekmektedir. 

3- Başbakanlığa bağlı "Türk El Sanatları Kurulu" ile "Taşınır Kültür Varlıkları Yüksek 
Kurulu" adında birer kurul oluşturularak, el sanatlarının kültürel mirasın korunmasıyla ilgili farklı 
bir boyutta ele alınması, disiplinler arası çalışmalarla faaliyetlerini sürdürecek olan bu kurulların; 
bütün bakanlık, üniversite, kamu kuruluşları ve kendisine bağlı merkezler arasında koordinasyonu 
sağlanmalıdır. 

4- Üniversite, bakanlık vb. tarafından hazırlanan projelerin de Kurul tarafından incelenerek 
onaylanması ve sanatçı, halk bilimci, sanat tarihçi ve bütün bakanlıklarca görevlendirilecek uzman
ların bir araya gelerek tek elden işleri yürütmeleri daha doğru olacaktır. 

5- El sanatlarının ürün ve meslek standartlarının Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından 
koordine edilecek çalışma gruplarınca belirlenmesi sağlanmalıdır, 

6- İşkur'un, kendi işini kurmak isteyen bireyler için Meslekî eğitim programlarından faydalan
maları sağlanmalıdır. 

7- Gerek üniversiteler gerekse bu konuda faaliyet gösteren diğer kurum ve kuruluşlar ile özel 
sektör arasında diyalog sağlanmalı panel, sempozyum vb. bilimsel etkinlikler daha sıklıkla düzen
lenmelidir, 

8- Endüstriyel sanatlar eğitimi veren kurum ve kuruluşların programlarının sanayie uyar
lanarak hazırlanması ile sanayi ihtiyaçlarına uygun eleman yetiştirilmesi sağlanmış olacaktır. 

9- Kaybolmaya yüz tutmuş sanatlarımızın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, aile ve ülke 
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ekonomisine, aynı zamanda işsizlik sorununun büyük ölçüde çözümlenmesine katkıda bulunacak; 
bu da ancak kamu kurum ve kuruluşları arasında gerçekleştirilecek organizasyonlarla mümkün 
olabilecektir. 

10- Geleneksel sanatlarımızdan yararlanılarak yapılan hediyelik eşyalara müzelerde ve ören 
yerlerinde satış imkânları sağlanmalıdır. 

11 - Kültür ve Turizm Bakanlığının bünyesindeki DÖSİMM mağazalarının yeniden yapılan
dırılması, uzmanlar tarafından geleneksel ürünlerin belirlenerek üreticiden doğrudan alınıp satışa 
sunulması uygun olacaktır. 

12- El sanatları kalite belgesinin verilmesinde, ilgili bakanlık ve üniversitelerden katılacak uz
manlardan oluşturulacak bir kurulun sorumlu olması gerekmektedir. 

13- Kalkınmada öncelikli yörelerde el sanatları ortak kullanım atölyeleri kurulması gerekmek
tedir. 

14- El sanatlarını yaygınlaştırma ve ekonomik değerlere dönüştürmede, bireysel girişimciliğin 
teşvik edilmesinde KOSGEB'in eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanılmalıdır. 

15- Özürlü bireyler, gaziler ve ceza evlerinde tutuklu olan kişilerin sosyal hayata adaptasyon
larını sağlayıcı ve ekonomik yönden destekleyici nitelikte el sanatı faaliyetleriyle ilgili rehabilitas
yon merkezleri yaygınlaştırılmalıdır. 

16- Halk plastik sanatı dallarında özgün, yöresel ürünlerin yapımı aşamasında, halk sanat
çılarına olumsuz yönde müdahaleler yapılmamalı, Türk sanatının bu zengin kültürel mirasından 
yararlanılmalı; motif, bordur, biçimlendirme, kompozisyon ve renkleri korunarak tipik ve otantik 
özellikleri bozulmamalı; onlardan esinlenerek çağdaş yorumlar yapan tasarımcılara olanaklar sağ
lanmalıdır. Başka deyişle güzel sanatlara ilham kaynağı olan bu çiçekler koparılmamalı, onlardan 
bal yapacak arıların kaynağı kurutulmamalıdır. 

9.1.6. Geleneksel Türk El Sanatlarının Ekonomi Boyutu 

Geleneksel el sanatlarımızın yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasında karşılaşılan kül
türel, tarihsel ve sanatsal sorunlar yanında önemli sorunlardan biri de ekonomik sorunlardır. Bacasız 
sanayi olarak da nitelendirilen, en az sabit yatırımla en çok istihdam sağlayan el sanatları sektörü, 
ekonomik istikrarın sağlanması, iç göçlerin önlenmesi, sosyal dayanışmanın sürdürülebilmesi 
açısından da günlük yaşantımızda oldukça önemli yer tutmaktadır. 

9.1.6.1.İstihdam 

Temel Sorunlar 

Üretimde kullanılan iş gücüne ödenen ücretlerdeki artışlar ve iş gücünün sosyal güvenlik 
zorunluluğunun getirdiği ek maliyetler yanında geleneksel Türk el sanatı ve halk plastik sanatı 
ürünlerindeki talebin daralması, kalfa ya da çırak gibi yardımcı iş gücü istihdamı yerine bu ihtiyacın 
bizzat usta tarafından giderilmesi sonucunu doğurmaktadır. Ayrıca bu ürünlerin hammadde tedariki 
ve pazar sorununun yanı sıra günlük hayatta yeterli kullanım alanı bulunmaması nedeniyle 
ekonomik getirişinin düşük olması üreticileri geçim sıkıntısına düşürmekte; bunun sonucu olarak da 
zaman içerisinde bazı el sanatı dallarında yeni ustalar yetişmemektedir. Bunun da halk plastik sanat
larına yönelik istihdam alanlarının azalmasına yol açması belirlenen sorunlardır. 

Çözüm Önerileri 

Komisyon çözüm önerilerini 3 maddede toplamıştır. Bunlar; 

1- Emek yoğun üretim yapılması nedeniyle geleneksel Türk el sanatlan ve halk plastik sanatları 
sektöründe istihdam edilenlerin sosyal güvenlik sistemine ilişkin yükümlülüklerinde iyileştirmelere 
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gidilmelidir. Bu amaçla "Sosyal Sigorta Primi İşveren Payf'nın devletçe karşılanması uygun olacak
tır. Bu suretle kalfa-çırak zincirinin sürdürülebileceği ve geleneksel Türk el sanatları ile halk plastik 
sanatlan üretimi kayıt altına alınabileceği gibi, maliyetlerin düşmesi nedeniyle de yeni istihdam alan-
lan yaratılacak, böylelikle iç ve dış pazar payının ve rekabet gücünün artması sağlanacaktır. 

2- Geleneksel Türk el sanatlan ve halk plastik sanatları üretimi sektöründeki usta ve çırakların 
eğitim kurumlarında bilgi ve becerilerinden yararlanılması halinde onlar hem bir ek gelire kavuş
muş olacaklar hem de kendilerini geliştirmelerine ve ürünlerini tanıtmalarına olanak sağlanacaktır. 

3- Günümüzde el sanatı alanlarında çalışma yapan kuruluşlar arasında müşterek çalışmaya 
yönelik etkili bir koordinasyonun olmayışı kaynak israfına yol açmaktadır. Ekonomik verimlilik 
açısından bu kurumların yapmış oldukları üretimin bir elden koordinasyonunu sağlayacak bir 
kuruma ihtiyaç duyulmaktadır. 

9.1.6.2. Finansman 

Temel Sorunlar 

1- Kalkınmada öncelikli yörelerde el sanatı kooperatiflerine yatırım ve işletme sermayesinin 
yüzde 85'i, diğer yörelerde yüzde 80'i destek olarak verildiği halde el sanatları konusunda ilgili 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığına kooperatif kurma konusunda gelen taleplerde düşüş olması, 

2- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 4444 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesiyle değişen 
18'inci maddesinde; "Mükellefi, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekar, bilgisayar program
cısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma 
ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televiz
yon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon 
ve videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira 
beratlannı satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir veya temlik etmek veya kiralamak 
suretiyle elde ettikleri hasılat Gelir Vergisinden müstesnadır." hükmü yer almaktadır. Bu hükümle 
sadece "hattaf'lara sağlanan gelir vergisi istisnasının diğer geleneksel Türk el sanatı ve halk plastik 
sanatı üreticilerine tanınmamış olması, 

3- Kaliteli ürün üretimi için gerekli hammadde üretiminin giderek azalması sonucu oluşan fiyat 
artışları, geleneksel Türk el sanatı ve halk plastik sanatı ürünlerinin maliyetlerinin sanayi tipi 
üretime oranla daha yüksek olmasına yol açması, 

4- Geleneksel yollardan üretilen ürünlerle ilgili hammadde ve ürün stok maliyetlerinin sanayi 
tipi üretime göre yüksekliğinin maliyet artışlarına yol açması, 

5- Bankacılık sisteminin küçük el sanatları yerine imalat sanayiinde faaliyet gösteren fir
maların kredi taleplerine yönelik olarak örgütlenmiş olmaları, üreticilerin finansman ihtiyaçlarının 
bankalar tarafından karşılanmaması, 

6- Esnaf ve sanatkârın işlik, çırak ücreti, sigorta, elektrik, su gibi masraflarını kendisinin kar
şılaması; eğitim kurumlarında ise bu masrafların devlet bütçesinden sağlanması, çırak istihdamı 
yerine öğrencinin ürün yapımına yardımcı olması ya da ürünü bizzat yapmasının haksız rekabete 
yol açması, 

7- Kurumlar tarafından bu alanda yapılan araştırmalar mevcut olmakla birlikte geleneksel Türk 
el sanatlan ve halk plastik sanatlarının sanayie entegre olmasına ilişkin proje ve faaliyetlerin çok 
sınırlı sayıda olması belirlenen sorunlardır. 
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Çözüm Önerileri 

Komisyon, çözüm önerilerini 5 maddede toplamıştır. Bunlar; 

1-193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 18. maddesi, diğer geleneksel Türk el sanatçılarıyla 
halk plastik sanatçılarını da kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. 

2- Bankacılık faaliyetlerinden geleneksel Türk el sanatçıları ile halk plastik sanatı üreticilerinin 
de yararlanabilmelerini sağlayacak düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Geleneksel Türk el 
sanatçıları ile halk plastik sanatı üreticilerinin ihtiyacı olan hammadde, makine ve ekipman ihtiyacı 
finansmanının özellikle Türkiye Halk Bankası'nca düşük faizli ve uzun vadeli kredilerle sağlanması 
ve özel bir kredi desteği programının uygulanması halinde maliyet düşeceğinden rekabet imkânı 
doğmuş olacaktır. Üreticilerin kredi kullanmalarında önemli bir sorun olan ipotek ve teminat 
sorununun giderilebilmesi için Kredi Garanti Fonu'nun desteği gerekmektedir. 

3- Halk plastik sanatı üreticilerinin kooperatif kurmaya özendirilmesi amacıyla Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı, Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü tarafından özendirici ve 
tanıtıcı faaliyetlerin artırılması gerekmektedir. 

4- Geleneksel Türk el sanatları ile halk plastik sanatları konusunda uluslar arası kuruluşlardan 
çeşitli projeler için sağlanan hibe, bağış, kredi gibi kaynakların tek elden kontrolü gerekmektedir. 

5- Millî Prodüktivite Merkezi tarafından yürütülen "El Sanatlarının Sanayiye Dönüştürülmesi" 
projesinin araştırma aşamasından uygulamaya geçirilmesinden önce halk plastik sanatlarının sağ
lıklı dökümü yapılmalıdır. 

9.1.6.3. Pazar lama 

Temel Sorunlar 

1-Ülkemizde özellikle kamuda, çok sayıda kurum ve kuruluş el sanatları imalatı ile uğraşmak
ta ve yeterli ödeneklere de sahip bulunmaktadırlar. Mevzuatları gereği halı ve el sanatları imalat 
sektöründe farklı boyut ve konumlarda faaliyet gösteren bu kurum ve kuruluşların, kaynakların 
verimli kullanmaması ve daha önemlisi dünya ticareti potansiyeline uygun olmayan ve piyasadan 
kopuk üretimleri nedeniyle iç ve dış pazarı kaybetmesi, 

2-Türk kültürünün ürünleri olan el sanatlarının dış pazarlarda tanıtımının yapılamaması, 
İGEME, KOSGEB, T.Odalar ve Borsalar Birliği'nin pazarlamaya yönelik tanıtım, mali destek ve 
eğitim olanaklarından yararlanamamaları, 

3-Uzak doğu ülkelerinden Nepal, Hindistan, Pakistan, Afganistan, özellikle Çin'den son yıllar
da denetimsiz bir şekilde çok ucuza ülkemize ithal edilen el sanatı ürünlerinin, yurt içindeki el 
sanatları pazarını ciddî manada sekteye uğratmaları belirlenen sorunlardır. 

Çözüm Önerileri 

Komisyon, çözüm önerilerini 8 maddede toplamıştır. Bunlar; 

1- Aile şirketi konumundaki küçük işletmelerle ferdi işletmeler yapısındaki atölyelerin bil
gisayarı aktif olarak kullanarak haberleşme yeterliliğinin artırılması, üretilen ürünlerin internet or
tamında tanıtılması ve elektronik pazar yerleri tabir edilen pazarlama yöntemiyle web ortamında iş
letmelerin yer alması gerekmektedir. 

2- DÖSİMM'e bağlı 13 mağazada, el sanatı ürünleri alımı uygulamalarında görülen aksaklık
lar nedeniyle DÖSİMM'in üreticinin desteklenmesi yönünde yeniden yapılandırılması gerekmek
tedir. 
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3- Geleneksel Türk el sanatı ve halk plastik sanatı ürünlerimizin dış piyasalara tanıtılması ve 
pazarlama olanaklarının arttırılması için İGEME tarafından el sanatı ustalarının dış fuarlara 
katılımının sağlanması uygun olacaktır. 

4- İGEME, KOSGEB, T.Odalar ve Borsalar Birliği'nin pazarlamaya yönelik tanıtım, mali des
tek ve eğitim olanaklarından el sanatı üreticilerinin de yararlanabilmelerinin sağlanması gerekmek
tedir. 

5- Türk kültürünün ürünü olan el sanatlarının üretim, tanıtım ve satışını desteklemek amacıyla 
belediye, il özel idare veya vakıflara ait kullanılmayan tarihî binaların yöredeki halk plastik sanat
çılarının da katkısıyla restore edilmesi sağlanmalıdır. 

6- Yöresel el sanatlarının tanıtımını ve pazarlanmasını sağlamak üzere bu yörelerde bir zincir 
oluşturularak kültür turizmini canlandırmaya yönelik pilot projeler hazırlanmalıdır. Buna paralel 
olarak turistik tesislerde Türk kültürünün ürünü olan el sanatlannın tanıtılması amacıyla sanatkâr
lara bu tesislerde faaliyet gösterecek ortamlar oluşturulmasını sağlayıcı kriterlerin turistik bel
gelemede ön koşul olarak getirilmesi gerekmektedir. 

7- Türk kültürünün ürünü olan el sanatlannın gelişme ve yaygınlaştırılmasını önleyen etken
lerden en önemlileri ürünlerin pazarlama zorluklan, pazarlamada dağınıklık ve üretici emeğinin 
çoğu kez karşılık bulamamasıdır. Bu nedenle elde edilen ürünlerin bir grubunun estetik ve folklorik 
nitelikler arz etmediği görülmektedir. Üretimde görülen bu olumsuzlukların giderilmesi için Türk 
lcültürünü, sanatını ve yaratıcılığını yansıtan; ev ortamında veya atölyelerde üretilebilen, ekonomik 
değeri olan, iç ve dış pazarlarda tüketici ihtiyaçlanna cevap veren kaliteli üretim yapılması sağlan
malıdır. 

8- İstanbul'da 21-27 Haziran 2005 tarihleri arasında yapılan " 1 . El Sanatlan Festivali"ne ulus
lararası boyut kazandırılarak ustaların ürünlerini tanıtım ve pazarlama olanağı sağlanmalıdır. 

9.2. Komisyon Tarafından Önerilen Yasal ve İdari Düzenlemeler 

Komisyonun yasal ve idari düzenlemelere ilişkin önerileri aşağıda sunulmuştur. Bunlar; 

1- Başbakanlığa bağlı "Türk El Sanatları Kurulu" ile "Taşınır Kültür Varlıkları Yüksek 
Kurulu" adında birer kurul oluşturularak geleneksel Türk el sanatlan ve halk plastik sanatları çev
resinde biriken kültürel mirasın korunması ve yaşatılması iki farklı boyutta ele alınmalı, disiplinler 
arası çalışmalarla faaliyetlerini sürdürecek olan bu kurullar aracılığıyla bütün bakanlık, üniversite, 
kamu kuruluşlan ve kendisine bağlı merkezler arasında koordinasyon sağlanmalıdır. 

2- Çözüm önerileri düzeyindeki maddelerde yer alan konuların hayata geçirilmesi, konu ile il
gili bazı yasal düzenlemeler getirilmesi aşamasında, bu kurum oluşturulana ve merkezler organize 
edilene kadar Başbakanlık bünyesinde hukukçu, sanatçı, sanat eğitimcisi, endüstriyel sanatçı, sanat 
tarihçi, halkbilimci, etnograf, ekonomist, kamu yönetimi, pazarlama, sanayi alanında hizmet veren 
uzman ve bilim adamlannın görevlendirilmeleri yoluyla "El Sanatlan Kurulu Çekirdek Komis
yonu" hizmeti görecek "Geleneksel Türk El Sanatlannda Belirlenen Sorunları Çözme ve Önerileri 
Yasal Düzenlemelerle Yaşama Geçirme Komisyonu" kurulması gereklidir. 

3- 5225 Sayılı Kanunda (Ek-14) yer alan "kültür varlığı "adlandırmasının el sanatı, el işi, 
küçük sanat eserleri, iş, ürün, eser, halk plastik sanatı, kavramlanndan hangisini karşıladığı açıkça 
belirtilmemektedir. Sanatçının plastik bir dille aktardığı, yansıttığı biçimin estetik niteliğine göre "el 
sanatı", "kültür varlığı" adlandırmasına açıklık getirilmelidir. Bu bağlamda söz konusu kanun 
yeniden gözden geçirilmeli, yönetmelik hazırlanırken 5846 (Ek-15) ve 2863 -yeni 5226- (Ek-16) 
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sayılı kanunlarla da karşılaştırmalar yapılarak "halk plastik sanatı ürünleri", "geleneksel sanat ürün
leri", "eser" ve "taşınır kültür varlıkları", "el işi", "küçük sanat eseri" kelime ve tamlamalarına açık
lık getirilmelidir. 

4- 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile 2863 Sayılı Kanun gözden geçirilmelidir. 
5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda sıralanan el işleri, küçük sanatlar, süsleme sanatı 
ürünleri ile tekstil, tezhipler, kazıma, oyma, kakma veya benzeri usullerde maden, taş, ağaç veya 
diğer maddelerle tespit edilen eserler ve 2863 Sayılı Kanunda sıralanan farklı terminoloji gözden 
geçirilmeli, farklılıklar düzeltilmelidir. 2863 Sayılı Kanunda korunması gerekli taşınır kültür varlık
larına metal, halı, kilim, işleme, giysi ve takı eklenmeli, dolayısıyla etnografik nitelikteki kültür var
lıktan tamlaması açılmalıdır. 

5- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 4444 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesiyle değişen 
18'inci maddesinde; (Ek 17) yalnız "hattatlara tanınmış olan gelir vergisi istisnasından diğer 
geleneksel Türk el sanatlan ve halk plastik sanatlan üreticilerinin de yararlanması sağlanmalıdır. 
Başka deyişle halk plastik sanatçılarına sermayeden ziyade emeğe dayalı mal veya hizmet üreten 
küçük ticaret erbabı esnaftan ayn bir sanatçı kimliği kazandınlmalı, 193 Sayılı Kanunun 18. mad
desi veya vergi mevzuatının diğer düzenleyici maddeleri arasında sanatkâr erbabı da dahil bunlann 
ürünlerinden elde ettikleri kazançlar vergi dışı bırakılmalıdır. 

6- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu tarafından yürütülen "Sosyal Riski Azalt
ma Projesi" kapsamında yerel girişimler (yoksullanna gelir elde etme ve istihdam fırsatlarını arttır
ma) faaliyetleri içerisinde el sanatlan konusuna da yer verilmelidir. 

7- Geleneksel Türk el sanatı ve Halk plastik sanatı ürünlerinde maliyetin aşağı çekilmesi 
amacıyla KDV oranının %1 'lere düşürülmesi, 

8- Sanatkâr ve üreticilerin karşılaştıklan güçlüklerin giderilebilmesi, iş güvencelerinin sağ
lanabilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin en kısa zamanda hayata geçirilmesi, 

9- Döner Sermaye İşletmelerinin ihracat yapabilmesi için TBMM gündeminde bulunan 3308 
sayılı yasa değişikliği gerektiren Döner Sermaye İşletmeleri yönetmeliğinin ivedilikle çıkmasının 
sağlanması, 

10- 5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıklannın Yenilenerek Korunması ve 
Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun'un bazı maddelerinde 2863 Sayılı Yasa ile farklılıklar 
görüldüğünden yeniden gözden geçirilmelidir. (Ek 25) Örneğin; madde 3 te "2863 Sayılı Yasa 
gereğince eski eser ve kültür varlıklannın işlev değişikliği ilgili kurullarca belirlenir. Tek yapı öl
çeğinde korunması gerekli yapılann işlevleri yapım öncesi belirlenmiş olduğundan yeni yasa 
doğrultusunda "Yenileme Alanına" alınacak bu tür yapılarla ilgili işlev değişikliği yapılamaz, özel 
idaresince ya da Belediyesince yeniden kullanım amacı belirlenerek kurul onayına sunulamaz." 

Madde 4 "Yenileme alanlannda uygulanacak projelerde plan, proje ve yapım işlerinde kul
lanılmak üzere 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununun 12. Maddesine göre 
oluşturulan katkı payı hesabından belediyelere aktarmalar yapılacağı anlaşılmaktadır. Yapılan aktar
malardan yenilenerek korunacak yaşatılarak kullanılacak kültür varlığının onanm (restore)ya da 
yeniden inşa (yıkım )öncesine ait plan, rölöve, fotoğraf vb. görsel malzemesinden bir arşiv oluş
turması ve Belediyelerin bu bağlamda her yaptığı faaliyetin belgelerinin bir örneğini Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Arşivine vermesi sağlanmalıdır." 
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5366 Sayılı Yasada özel idare ve belediyelere verilen yetkiler yer almaktadır. Yasa yeniden 
gözden geçirilmelidir. Bu yasaya ilerde doğacak yasal problemlerden belediyelerin sorumlu olacağı 
hükmü eklenmelidir. 

11- Eski eser ve kültür varlıklarının yurt dışına kaçırılmasının önlenmesi için gümrük 
kapılarında sanat tarihçi, arkeolog ve halkbilimcilerin görevlendirilerek bir uzmanlık masası oluş
turulması gerekmektedir. 

12- Benzer bir durum İhtisas gümrükleri için de söz konusudur. İhtisas gümrüklerinde sanat 
tarihçi, halkbilimci ve etnologların görevlendirilmesi ile bir uzmanlık masası oluşturulmalıdır. 

13- Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı'mn ilgili birimi halı, kilim vb.Türk kültürünün ürünü 
özgün, otantik, anonim olan eser ve kültür varlıklarının niteliklerini bilen onların reprodüksiyonları 
üzerinde gerekli kayıt ve işlemlerini belli bir sistematikle yapacak, standartlarını belirleyecek sanat 
tarihçi ve halkbilimcilerden oluşan uzmanlarca desteklenmelidir. Ayrıca bu masadaki elemanlara ve 
müdürlüğe yardımcı olacak üniversitelerden geçici görevle sağlanacak sanat tarihçi ve halkbilimci 
ve etnologların da bulunduğu bir "Danışma Kurulu" oluşturulmalıdır. 

14- Benzer bir organizasyon zaman geçirmeden Millî Prodüktivite Merkezinde de yapılmalıdır. 

15- Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığının mevzuatı uyarınca geçici ithal izni ile onarım 
için ülkemize getirilecek eski tekstil (dokuma) parçalarının ülkemizin Dış Ticaret Temsilcilikleri 
yolu ile gerekli yasal işlemler tamamlandıktan sonra yurdumuza girişi ve çıkışı sağlanmalıdır.Özel-
likle tapestry (bir tür kilim dokuma) onarımlarında ülkemize büyük gelir sağlayabilecek ustaların 
varlığı göz önüne alınarak bu konu kurulması önerilen "Danışma Kurulu" gündeminde ele alınarak 
bir esasa bağlanmalıdır. 

16- Sanatkârların sorunlarının çözüme kavuşturulması amacıyla kurulan 8. Beş Yıllık Kalkın
ma Planı Özel İhtisas Komisyonları arasında yer alan "Esnaf ve sanatkârlara Götürülen Hizmetler 
Özel İhtisas Komisyonu"nun 9. Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonları arasında da 
yer alması gerekmektedir. (Ek-23) 

17- Komisyonumuzun araştırma konusunun kültür ve sanat boyutu göz önüne alınarak bu 
raporda beliren temel sorun ve öneriler doğrultusunda Unesco Millî Komisyonu ve Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü ile gerekli bağ kurulmalıdır. Bilindiği gibi 
Unesco'nun kültürel mirasın korunmasına ilişkin yapmış olduğu son çalışmalarda halk dramatik 
sanatlarına kadar uzanan, somut olmayan kültür mirası ile etnografık miras, endüstriyel miras gibi 
yeni alanlara duyulan eğilim, kültürel mirasın korunmasında yeni sayfalar açmış, halkın manevi 
kültürü gibi maddi kültürü de öncekinden farklı boyutlara taşınmıştır. (Ek-1) 

18- Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde bulunan Araştırma ve Eğitim Genel Müdür
lüğünün Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Toplumsal Uygulamalar-Gös-
teri Sanatları (halk oyunları, halk müziği, halk sporları, çocuk oyunları, halk müziği, halk tiyat
rosu), Sözlü Anlatımlar -halk edebiyatı (efsane, destan, halk hikayesi), El Sanatlan şeklinde 
sıralanan şubelerden özellikle "Gösteri Sanatları"ndan çok farklı olarak adlandırılan "El Sanatlan" 
şubesinin adı "Halk Plastik Sanatları" olarak değiştirilmeli, diğer çalışma alanları ve dalları Unes
co'nun son çalışmaları paralelinde adlandırılmalı, yerleştirilmeli ve kodlanmalıdır.Bilindiği gibi 
güzel sanatlar; fonetik sanatlar, plastik sanatlar ve dramatik sanatlar olarak sınıflandırılmakta; halk 
sanatları ise bunların başına halk kelimesi getirilerek adlandırılmakta önce alanlar, sonra dallar al
fabetik bir sistemle sıralanmakta, böylece anahtar sözcükler belirlenmektedir. Önceden adı Halk 
Kültürlerini Araştırma Geliştirme Genel Müdürlüğü olan bu birimdeki "Halk Kültürü İhtisas Ar-
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şivi"nin içinden "Halk Sanatı" ünitesi ayrılmalı; alan ve dalları, ana ve alt başlıkları şeklinde al
fabetik bir dizinle sıralanmalıdır. Bu yolla halk plastik sanatları adlandırılmalı kodlandırılmalı ve 
sanal ortama da aktarılmalıdır. 

19- Bakanlıkta bulunan "Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü" gibi "Halk Sanatları Genel 
Müdürlüğü" kurulmalı; fonetik, plastik ve dramatik halk sanatçıları, sanatkârları genel müdürlük
le benzer bir sistematikle kayıt altına alınmalı; sanatkârlara alanlarına yönelik dallarını belirten kim
lik kazandırılmalı; onların çalışmaları, konserleri, sergileri, fuarları, defileleri programlanmalı; yurt 
içi ve yurt dışında organizasyon, koordinasyon sağlanmalıdır. Diğer alanlardan estetik boyutu yanı 
sıra ekonomik boyutuyla da ayrılan halk plastik sanatlarında "Halk Plastik Sanatlan Danışma 
Kurulu" oluşturulmalıdır. 

20- Çeşitli bakanlıklardan Komisyonumuza ulaşan belgeler el sanatı alanlarında belli bir 
döküm ve kodlama sisteminin olmadığına ve bu alanda üniversitelerde araştırmalara yer veril
mediğine ve bakanlıkların bilgi havuzlarında gerekli güncellemenin yapılmadığına işaret etmek
tedir. Bu durum ulusal platformda benzer adlandırma, döküm ve kodlamanın yapılmasını sonra 
uluslararası platforma taşınmasını gerektirmektedir. İtalya, Macaristan, Çin, Hindistan, Pakistan 
vb. ülkeler gibi dünya pazarlarına girebilmek için Doğu ve Batı ülkeleriyle benzer terminoloji ve 
sistem kullanılmalıdır. Dökümü yapılmamış ve listede adı geçmeyen bir ürünün rekabet yapması 
olanak dışı olduğundan önce yurt içi Halk Sanatı web sitelerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı 
denetiminde dökümü yapılmalı, sonra dağıtımla bir örneklik ilkesine uyulmalıdır. 

21- Benzer bir yaklaşımla bu alandaki Avrupa Birliği çalışmalarına eğilinmelidir. Av
rupalıların insanoğlunun ortak estetik paylaşımına sunduğu güzel sanatların plastik sanatlar alanın
daki resim, heykel örnekleri gibi artistik el sanatlarını Avrupa'da hiçbir kültürün ulaşamadığı 
düzeye; başka deyişle zirveye ulaştıran ve dünya sanatına armağan eden Osmanlı İmparator-
luğu'nun kültürel mirasçıları olarak belirlenmeli; el sanatı ürünlerimiz eski ve yeni biçimleriyle in
sanoğlunun ortak paylaşımına sunulmalıdır. 

22- Başbakanlık Tanıtma Fonu'ndan gerekli maddi destek sağlanarak Başbakanlık tarafından 
"Türkiye Cumhuriyeti Dönemi El Sanatları Kurultayı ", adı ile bir bilimsel toplantı düzenlenmeli, 
yayımlanacak bir genelgeyle el sanatlan adı altında faaliyet sürdüren bütün kamu kurum ve 
kuruluşlarının (bakanlık, belediye, vakıf vb.) katılacağı bir ortamda ve günümüze değin yapılmış iş 
ve yayınların grafiksel anlatımla desteklenmiş sunularla ortaya konulması sağlanmalı; böylece 
yayımlanacak kitapla önce bir durum saptaması yapılmalı, sonra bu alandaki eğitim ve araştırma 
faaliyetlerine eğilinmelidir. 

23- Millî Eğitim Bakanlığının örgün ve yaygın eğitim programlarıyla, diğer bakanlıkların bir 
sunum dışında grafiksel anlatıma yer vermeyen yaygın eğitim programları ve araştırmalarının 
Maliye Bakanlığınca maliyeti ve ülke ekonomisine sağladığı yararının dökümü yapılmalıdır. El 
sanatlan alanında meslek dallarına eleman yetiştiren programlara sağlıklı bir veri tabanı oluşturul
malı, insanlara yeni uğraş alanlan kazandırmayı amaçlayan eğitim faaliyetlerine aynlan bütçenin 
bir kısmının o dalda geleneksel yolla eğitilmiş insan gücüne başka deyişle halk plastik sanat
çılarına ayrılması sağlanmalı ve onların yaptıkları ürünlerin alınacağı "Halk Plastik Sanat Ürün 
Bankoları" kurulmalıdır. 

24- Benzer bir yaklaşımla üniversitelerdeki bu alanla ilgili faaliyetler ele alınmalı; çağdaş 
eğitim -öğretim esasına dayanan ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile 
ilk ve orta öğretime dayalı çeşitli düzeyde eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma yapmak; ülkeye 
ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu ve tüzel kişiliğine ve bilimsel 
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özerkliğe sahip üniversitelerin fakülte, yüksekokul, enstitü, uygulama ve araştırma merkezlerinden 
bilgiler sağlanmalı; veri tabanı tamamlanmalı üniversitelerin bu alanda almış olduğu yol, bakanlık
larca kaydedilmeli ve üniversitelerin araştırma ve uygulama yapmak amacı ile kurulmuş ens
titülerinin birikimlerinden yararlanılmalıdır. Bu yolla bakanlıklardan Komisyonumuza ulaşan bil
gilendirme yazılan ve Komisyonumuzda yapılan bakanlık sunumlarının üçünde, üniversitelerden 
gelen bilgilendirme yazılarının yalnız birinde değinilen üniversite araştırmalarına da yer verilerek 
el sanatlanna yönelik araştırmalara bir bütünlük içinde bakılmalıdır. Bu konuda Devlet Planlama 
Teşkilatı ile koordinasyonlu bir çalışma yapılarak araştırma projelerinin dökümleri yapılmalıdır. Bu 
çalışmaya Avrupa Birliği kapsamında gündeme gelen yeni araştırma projeleri de eklenmelidir. 

25- Bu arada Millî Prodüktivite Merkezinin 2003 yılında başlatmış olduğu "El Sanatlarının 
Endüstriyel Dönüşümü Projesi"nde çalışanların 1982 yılından bu yana üniversitelerde yapılmış el 
sanatlan belgeleme yöntemlerini göz ardı etmemeleri, proje yaygınlaştınlmadan ilerde doğacak 
ulusal ve uluslararası telif haklan sorunlanndan proje yöneticileri ve uygulatıcılannın sorumlu 
olacağı belirtilmeli, Cumhuriyet Dönemi öncesi örnekleri de kapsayacak bir sistematikle hazırlan
mış gözlem fişleri kullanılması zorunluluğu ve özellikle anonim örneklerle özgün parçalann bel
gelenmesi ve ayırt edilmesi ve marka tescili aşamasında sanat tarihçi, arkeolog, halkbilimci ve et
nologlardan oluşan bir kurulun onayının alınması gerekliliği getirilmelidir. 

26- YÖK'te "el sanatları", "geleneksel Türk el sanatlan" ve "endüstriyel sanatlar" program
larının; Millî Eğitim Bakanlığı'nda ise "el sanatları" programlarının olmasına karşılık "halk plastik 
sanatlan" programlarına hiç birinde yer verilmemiştir. Halk plastik sanatlannın da diğerleri gibi el 
sanatlarından ayrı bir kategoride ele alınması; kurumsal eğitim almamış, geleneksel yolla yetişmiş, 
anonim ve özgün ürünler yaparak kültür mirasını bugüne ulaştırmış sanatkârın belgelenerek kay
bolmasının önlenmesi; ekonomi boyutunda birikiminden yararlanılması; sanatkâra bütçeden 
ödenek ayrılması ve Maliye Bakanlığı vizesi olmadan bu bütçenin kullandınlmaması için gerekli 
yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 

Raporun sonuç ve değerlendirme bölümde yeralan El Sanatlarının temel sorunları ve 
Komisyon tarafından tespit edilen çözüm önerilerinin; biran önce hayata geçirilmesi için 
gerek TBMM'since yürütülecek yasal düzenlemeler çerçevesinde gerekse diğer kurumların 
idari düzenlemeleri sırasında dikkate alınarak hassasiyetle takip edilmesi sonuç ve kanaatine 
varıldığına oy birliğiyle karar verilmiştir. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 

Recep Özel Mehmet Kılıç Fahri Keskin 

İsparta Konya Eskişehir 

Kâtip Üye Üye 

Nadir Saraç Remziye Öztoprak Semiha Öyüş 

Zonguldak Ankara Aydın 

Üye Üye Üye 

Mehmet Vedat Yücesan Mevlüt Coşkuner Gürsoy Erol 

Eskişehir İsparta İstanbul 

Üye Üye Üye 

Mehmet Parlakyiğit Veli Kaya Mahmut Kaplan 

Kahramanmaraş Kilis Şanlıurfa 
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Sanatlan Eğitimi Yapılan Yüksek Öğrenim Kurumlan Ve Bu Kurumlarca Yapılan Süreli Yayınlarla 
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Beliren Eğitim Kurumları Dışında Uygulanan El Sanatları Üzerine, V. Türk Kültürü Kongresi, 
Atatürk Kültür Merkezi, 2005. 

Encyclopedia of VVorld Art, 1970, C.5,7, s.270. Çev. H. Örcün Barışta, A.g.m. 

Encyclopedia Britannica,1970, C.5,7, s. 127. Çev. H. Örcün Barışta, A.g.m. 

T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Küçük Sanayi ve El Sanatları Yayın No: 
DPT=768-İPD: 26 Mart Ankara, 1969. 

Dünya Ticaret Örgütü Nezdinde Türkiye Gümrük Müsteşarlığı tarafından sunulan tanım 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Halk Kültürü İhtisas 
Arşivi Veri Bankası sıralaması 

Türkçe Sözlük,Türk Dil Kurumu, Ankara, 1974. 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurultayı, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1990. 

1989 yılında Paris'te yapılan Unesco Genel Konferansının 1990-1991 Bütçesinin Hareket 
Planından (Draft Programme And Budget for 1990-1991 (25/C5 s.96) maddî kültür (physical 
cultural heritage) taşınmaz kültür varlıkları (cultural property) ile taşınabilir kültür varlıkları 
(movable cultural property) ile ilgili ünite. 

Geleneksel el sanatları Türkiye profili ön araştırma raporundan bir kesit (Millî Eğitim 
Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü yayını). 

Geleneksel El Sanatlan Haritası (Kültür Ve Turizm Bakanlığı DÖSİM Yayını). 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Döner Sermaye Kanunu ve Döner Sermaye Yönetmeliği. 

Resmi Gazetenin 21 Temmuz 2004 tarih ve 25529 sayılı nüshası. 

5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu. 

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu. 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun değişik 18 inci maddesi. 

5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve 
Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1006) 



- 1 1 9 -

E K L E R 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1006) 





— 121 — 

EK-1 

UNESCO'NUN "CULTURE" ADLI WEB PORTALINDA 
YER ALAN "CULTURAL HERIGATE" 

BAŞLIKLI MAKALENİN 
TÜRKÇE TERCÜMESİ 

"KÜLTÜREL MİRAS 
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Kültürel Miras 

Kültür Mirası Kavramının Dün ve Bugünkü Gerçek Biçimi ile Gelişimi 

Kültür mirası tamlaması her zaman aynı şeyi ifade etmedi (aynı anlama 
gelmedi). Yakın geçmişteki onlu yıllarda kültür bağlamında bir miras olarak 
kullanılan bu kavram çok büyük değişiklik geçirmektedir. Bir zamanlar kültürlerin 
anısal kalıntıları dışındaki varlıkları içermeyen bu terim aşama aşama somut 
olmayan kültür mirası, etnografik v e endüstriyel miras vb . yeni kategoriler (sınıf, 
cins, tür) kapsamıştır. En son olarak somut o lmayan kültür mirasının 
kavramacılığı tanımı için kayda değer bir güç harcanmıştır. Bu durum şimdilerde 
insanoğlunun dramatik sanatlarına, dil v e geleneksel müziği yanı sıra bilgi, 
manevî değerler v e felsefe sistemine dayanan yaratıcılığa gösterilen yakın 
ilgiden kaynaklanmaktadır. Geçmişteki kadar yaşayan kültürün her parçasını 
yansıtan miras kavramı bu bağlamda açık uçludur. 
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- L a n g u a g e » - £ j 

VVorld H e r i t a g e 

C u l t u r a l H e r i t a g e 

Vı'ori He'ltage Pubifc»ans 

I n t a n g i b l e H e r i t a g e 

C u l t u r a l D i v e r s i t y 

N o r m a t i v e A c t i o n 

I n t e r c u l t u r a l O t a l o g u e 

C u l t u r e a n d D e v e l o p m e n t 

C u l t u r a l I n d u s t r i e s 

r ts a n d C r e a t i v t t y 

C o p y r i g h t 

M u s e u m s 

C u l t u r a l T o u r i s m 

S p e c i a l F o c u s 

H » m e û S ö S i t e m a p Jj: s- . - t 2 5end (Ş) Subscree 

Cultural Heritage 

Extend the concept of cultural hereğe to inelude the true cultural 
modes of today and yesterday. 

The term 'cultural 
heritage' has not always 
meant the same thing. 
Recent decades have 
seen the concept of 
heritage—much like that 
of culture— undergoing a 
profound change. 

Having at one time 
referred exclusively to 
the monumental remains 
of cultures, heritage as a 
concept has gradually 
come to inelude new 
categories such as the 
intangible, ethnographic 
or industrial heritage. A 
notevvorthy effort was 
subseauently made to 
extend the 
conceptualization and 
deseription of the 
intangible heritage. This 
is due to the fact that doser attention is now being paid to 

' humankind, the dramatic arts. Ia.-,;uages and traditional music, as 
well as to the informational, spiritual and philosophical systems 
upon which creations are based. 

The concept of heritage in our time accordingly is an öpen one, 
refleeting living culture every bit as much as that of the past. 

Culture Sector 
Division of Cultural Her i tage 
İÜ Missıon 
| | Programme 
3 Who's who? 
H Netvvorks and Partners 
II Prizes > CelebraBona 

Features 

VVorld Her i tage Centre 
M Mission 
İl Programme 
Ü W h o ' s w h o ? 
H Networks and Partners 

Crisis in l raq 

I Prociamat ion of 
M a s t e r p l e c e * 

yjS^y Undenurater Cultural 
Her i tage 

Resources 

11 Contacts 
M VVebsites 
İÜ Legal Instruments 
iffi Publicatıons 
H Events 
lü N e w s . 

• The Different types of CulUral Heritage 

N e w s 

L o c a l C M C P h o t o g r a p h s VVorld H e r i t a g e 
1 5 D e c 2 0 0 4 - T a k n ; p i c - e s of the world cultural heritage 
site with a digital c a m e r a *as a n exciting exper ience for the 
forty-six participants in a — o t o competıtion organized by the 
Lumbini Community Multir-edia Centre ( C M C ) in Nepal . N o n e 
of participants had ırsed a c ç i t a l c a m e r a before and tr-.ere w s s 
only o n e camera , vuhcrı !/•*,•' used by turn. 

• U N E S C O - l t a l y Ag.-eement o n e m e r g e n e y ae t ions to 
p r o t e c t H e r i t a g e 
2 8 Oc t 2 0 0 4 - U N E S C O D - e d o r - G e n e r a l KoTchiro Matsuura. 
I tai ian Culture Min is i» - Giuliano Urban ı , and Italy's 
A m b a s s a d o r and P s r r r . a r s - t Oelegate to the Organizat ion, 
F rancesco Can ıso , o n TueîrJay signed a Joint Dedara t ion for 
the Safeguard ing, Rer.aoil i îation and Protect ion of Cultural and 
Natura! Her i tage. 

E x h i b i t i o n o n VVorld H e r i t a g e S i t e s in C r o a t i a 
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0 7 O d 2 0 0 4 - T h e O i r e e t o r - G e n e r a l o p e n s e x h i b i b o n a n d 
a p p o i n t s M r R e l j a B a S i c a s U N E S C O A r t i s t fo r P e a c e 

C e r t f f i c a t d ' i n s c r i p U o n d * K o u t a m m a k o u ( T o g o ) s u r l a 
L i s t e d u p a t r i m o i n e m o n d i a l 
2 2 S e p 2 0 0 4 • L e D i r e c t e u r g e n e r a l . M . K o î c h i r o M a t s u u r a . a 
r e m i s o f f i c i e l l e m e n t a u P r e m i e r M i n i s t r e d u T o g o . M . K o f f i 
S a m a . l e cer t i f icat d l n s c r i p t i o n d u p r e m i e r s i t e t o g o l a i s s u r l a 
L i s t e d u p a t r i m o i n e m o n d i a l . 

D i r o c t o r - G o n e r a l s t r e s s e s I m p o r t a n c o o f d o c u m e n u r y 
| h e r i t a g e f o l l o v r i n g fire i n V V e î m a r 

0 6 S e p 2 0 0 4 • U N E S C O D i r e c t o r G e n e r a l K o î c h i r o M a t s u u r a 
t o d a y d e p l o r e d t h e g r e a t toss c a u s e d b y a fire a t a U N E S C O 
VVor ld H e r i t a g e p r o p e r t y . t h e D u c h e s s A n n a A m a l i a L i b r a r y i n 
V V e i m a r ( G e r m a n y ) vvhere m o r e t h a n 3 0 . 0 0 0 e x c e p t i o n a l 
b o o k s a n d m a n u s c r i p t s w e r e d e s t r o y e d . 

i C o n g o • H e r i t a g e İ n d a n g e r 
0 6 S e p 2 0 0 4 - U N E S C O is o r g a n i z i n g , w i t h t h e U n i t e d N a t i o n s 
F o u n d a t i o n ( U N F ) t h e g o v e m m e n t o f t h e D e m o c n a t i c R e p u b l i c 
o f C o n g o ( O R C ) a n d s e v e r a l c o n s e r v a t i o n o r g a n i z a t i o n s , t h e 
first i n t e m a t i o n a l e v e n t to s u p p o r t t h e D R C s h e r i t a g e in 
d a n g e r . 

U N E S C O a n d t h e U n i t e d K i n g d o m s i g n M e m o r a n d u m o f 
U n d e r s t a n d i n g i n t h e FJekJ o f H e r i t a g e C o n s e r v a t i o n 
1 5 O c t 2 0 0 3 - T o d a y m o r e t h a n e v e r , w e n e e d to h e l p 
s t r e n g t h e n t h e c a p a d t y o f d e v e l o p i n g c o u n t r i e s t o r e s p o n d t o 
e m e r g e n c y s i t u a t i o n s . p r o t e c t h e r i t a g e a t risk a n d m a k e 
h e r i t a g e c o n s e r v a t i o n a n i n t e g r a l pa r t o f t h e l i v e l i h o o d s o f tocal 
c o m m u n i t i e s . * , U N E S C O D i r e c t o r - G e n e r a l d e d a r e d . 

V V o r l d H e r i t a g e C o n v e n t i o n : 1 4 t h G e n e r a l A s s e m b t y 
1 4 O c t 2 0 0 3 - A d d r e s s i n g t h e r e p r e s e n t a t i v e s o f 1 7 6 S t a t e s 
P a r t i e s t o t h e 1 9 7 2 C o n v e n t i o n . K o î c h i r o M a t s u u r a , a f t e r 
notJng w i t h p l e a s u r e t h e a c c e s s i o n o f 1 1 n e w S t a t e s , r e v i e v r e d 
t h e a c h i e v e m e n t s o f t h e p a s t t w o y e a r s . 

I n t e r n a t i o n a l E x p e ı t s M e e t i n g İ n T o k y o R e c o m m e n d G r e a t e r 
S e c u r l t y F o r l r a q ' s N a t i o n a l M u s e u m a n d H e r i t a g e . 
1 9 A u g 2 0 0 3 - S o m e 3 0 e x p e r t s w h o m e t in T o k y o o n A u g u s t 1 a n d 2 
i s s u e d r e c o m m e n d a t i o n s a i m i n g a t c o o r d i n a t i n g i n t e m a t i o n a l e f f o r t s 
t o s a f e g u a r d l r a q ' s cu l tu ra l h e r i t a g e . 

E v e n t s 

C u l t u r a l e v e n t s c e l a b r a t e " i n d l a , G a n g e s a n d W a t e r " a t U N E S C O 
U N E S C O H e a d q u a r t e r s 

2 3 O c t 2 0 0 3 - 1 5 N o v 2 0 0 3 U N E S C O is h o s r j n g a s e r i e s o f c u l t u r a l 
e v e n t s , i n c l u d i n g e x h i b r ü o n s . film s c r e e n i n g s a n d l i v e p e r i b r m a n c e s , 
o n t h e t h e m e " I n d i a . G a n g e s a n d VVater" a s p a r t o f i ts c o n t r i b u t i o n t o 
t h e İ n t e m a t i o n a l Y e a r o f F r e s h v v a t e r ( 2 0 0 3 ) . T h e e v e n t s a r e 
o r g a n i z e d u n d e r t h e p a t r o n a g e o f t h e P e r m a n e n t D e l e g a t J o n o f I n d i a 
t o U N E S C O , U N E S C O ' s İ n t e m a t i o n a l H y d r o l o g i c a l P r o g r a m m e 
( I H P ) . a n d t h e C e n t r e tor F r a n c o - l n d i a n C u l t u r a l R e l a t i o n s ( C R C F I ) , 
f r o m O c t o b e r 2 9 to N o v e m b e r 1 5 a t t h e O r g a n z a t i o n ' s 
H e a d g u a r t e r s . 

I T h e 2 0 0 4 V V o r l d H i s t o r i c a l a n d C u l t u r a l C i t i e s E x p o s i t i o n 
N a n j i n g . C h i n a 

| 3 0 A p r 2 0 0 4 • 0 6 M a y 2 0 0 4 T h e 2 0 0 4 VVor ld H i s t o r i c a l a n d 
C u l t u r a l C i t i e s E x p o s r b o n h a s b e e n o r g a n i z e d b y t h e C i t y o f 
N a n j i n g a n d its C u i t u r e D e p a r t m e n t a n d t h e C o n s t r u c b o n 
D e p a r t m e n t o f J i a n g s u P r o v i n c e u n d e r t h e s p o n s o r s h i p o f t h e 
M i n i s t r y o f C u i t u r e , t h e M n i s t r y o f C o n s t r u c t i o n , t h e S t a t e 
A d m i n i s t r a f o n of Cultural Heritage of China. the UNESCO 
C h i n e s e N a t i o n a l C o m m i s s i o n a n d U N E S C O . • 

C o m m e m o r a t i v e S y m p o s i u m t o c e l e b r a t e t h e 5 0 t h 
A n n i v e r s a ı y o f t h e H a g u e C o n v e n t i o n f o r t h e P r o t e c t i o n o f 
C u l t u r a l P r o p e r t y i n t h e E v e n t o f A r m e d C o n f l i c t 
U N E S C O . R o o m X 

1 4 M a y 2 0 0 4 • 1 4 M a y 2 0 0 4 T h e first p a r t o f t h e p r o g r a m m e 
w i l l c o v e r p r e s e n t a t i o n s b y e m i n e n t s p e o i a l i s t s in t h e f ı e l d o f 
c u l t u r a l h e r i t a g e p r o t e c t i o n l a w a n d i n t e m a t i o n a l h u m a n i t a r i a n 
l a w , f o l t o w e d b y a d i s c u s s i o n . T h e s e c o n d p a r t is a r o u n d t a b l e 
f o r a n e x c h a n g e o f o p i n i o n s a n d d i s c u s s i o n s b e t u r e e n t h e 
s p e a k e r s a n d p a r b c i p a n t s . 
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2 0 0 4 , E x p o o n M u s e u m P r o d u c t s a n d T e c h n o l o g i e s , a n d 
! 2 0 0 4 B e i j i n g I n t e r n a t i o n a l F o r u m o f M u s e u m D i r e c t o r s 

B e i j î n g , C h i n a 
1 7 M a y 2 0 0 4 - 2 1 M a y 2 0 0 4 T o c o m m e m o r a t e I n t e r n a t i o n a l 
M u s e u m D a y ( 1 8 M a y 2 0 0 4 ) . C h i n a I C O M is o r g a n i z i n g " 2 0 0 4 
E x p o o n M u s e u m P r o d u c t s a n d T e c h n o l o g i e s * t o p r o m o t e 
m u s e u m g o o c s a n d I C T u s e f o r m u s e u m m a n a g e m e n t a m o n g 
e x p e r t s a n d t h e p u b l i c in C h i n a . 

V V e s t a n d C e n t r a l A h i c a n R e g i o n a l V V o r k s h o p f o r t h e 
p r o m o t i o n o f t h e U N E S C O 2 0 0 1 C o n v e n t i o n o n t h e 
p r o t e c t i o n o f t h e u n d e n m r t e r c u l t u r a l h e r i t a g e 
D a k a r . S e n e g a l 

1 0 J u n 2 0 0 4 - 1 2 J u n 2 0 0 4 T n i s w o r k s h o p w a s i n t e n d e d a s 
p a r t o f U N E S C O ' s r e g i o n a l a w a r e n e s s - r a i s i n g s t r a t e g y a i m e d 
a t p r o v i d i n g a d e q u a t e a n d a p p r o p r i a t e t o o l s f o r p a r t i c i p a n t s 
f r o m VVest a n d C e n t r a l A m c a n c o u n t r i e s t h a t a r e a c q u a i n t e d 
w i t h t h e C o n v e n t i o n . 

A meeting of development specialists, tourism 
professionals, and specialists in Central Aslan history and 
culture 
U N E S C O . R o o m X V I - 2 p . m . t o 5 p . m . 

1 1 J u n 2 0 0 4 - 1 1 J u n 2 0 0 4 T h t s m e e t i n g wiU b e h e l d a t 
U N E S C O H e a d q u a r t e r s to r e v i e w a n d p r o m o t e a c b V i t i e s 
u n d e r t a k e n to d e v e l o p c u l t u r a l a n d e c o t o u n s m in t h e M u r g h a b 
r e g i o n o f T a j i l o s t a n a s p a r t o f t h e C r o s s - C u t b ' n g T h e m e ( C C T ) 
a n t i - p o v e r t y p r o j e c t " D e v e l o p m e n t o f C u l t u r a l a n d E c c - t o u r i s m 
in t h e M o u n t a i n o u s R e g i o n s o f C e n t r a l a n d S o u t h A s i a " . 

•
C o n s e r v a t i o n o f t h e K o g u r y o T o m b s a n d M u r a l P a l n t i n g s : 
S c i e n t j f i c M e t h o d o l o g i c a l A p p r o a c h 
S e o u i . D e m o c r a f i c P e o p l e ' s R e p u b f i c o f K o r e a 

2 5 O c t 2 0 0 4 - 2 8 O c t 2 0 0 4 I n t e r n a t i o n a l S y m p o s i u m h e l d i n 
S e o u i . 

V S M M 2 0 0 4 - V i r t u a l R e a l i t y a n d t h e H u m a n F a c t o n A r t , 
S c i e n c e a n d C u l t u r e 
G i f u . J a p a n 

1 7 N o v 2 0 0 4 • 1 9 N o v 2 0 0 4 T h i s y e a r m a r k s t h e t e n t h 
a n n r v e r s a r y o f t h e I n t e r n a t i o n a l C o n f e r e n c e o n V i r t u a l S y s t e m s 
a n d M u l u M e d i a ( V S M M ) a n d t h e f o u n d i n g o f t h e S o c i e t y 

h b r - i ? ; | N o n f l c V V o r l d H e r i t a g e F o u n d a t i o n B o a r d 
WJ3ki | P a r i s , F r a n c e 
ti rIra 1 ° O e c 2 0 0 4 - 1 0 D e c 2 0 0 4 A m e e t i n g wil ı l a k e p l a c e in P a r i s 

to c o i n c i d e w ı tn t h e VVor ld H e r i t a g e C o m m i t t e e ' s E x t r a o r d i n a r y 
S e s s i b n . 

| C r e a t i n g E c o n o m i c F u t u r e s : O n e S t o r y a t a T i m e 
j N a s h v i l l e . U S A 

0 4 J u n 2 0 0 5 • 0 8 J u n 2 0 0 5 T h e 2 0 0 5 I n t e r n a t i o n a l H e r i t a g e 
D e v e l o p m e n t C o n f e r e n c e e x p l o r e s h o w h e r i t a g e d e v e l o p m e n t 
e o m p a r e s w i t h e c o n o m i c d e v e l o p m e n t b y p r o m o t i n g b e s t 
p r a c t i c e s . p u b i i c - p r i v a t e p a r t n e r s h i p s . a n d n e w tools. 

H e r i t a g e a n d M a n k i n d 

U N E S C O H e a d p u a r t e r s . P a r i s ( F r a n c e ) 
2 0 J u n 2 0 0 5 - 2 1 J u n 2 0 0 5 T h e P e r m a n e n t D e S e g a t i o n o f 
M a d a g a s c a r t o U N E S C O . w i t h t h e s u p p o r t o f t h e U N E S C O 
I n t a n g i b t e C u l t u r a l H e r i t a g e S e c t i o n . w i l l p r e s e n i t w o d a y s Of 
e v e n t s d e v o t e d to Z a f i m a n i r y c u l t u r e w h i c h w a s t n d u d e d i n 
U N E S C O ' s S e c o n d P r o d a m a b o n o f M a s t e r p i e c e s o f t h e O ra i 
a n d I n t a n g t o i e H e r i t a g e o f H u m a n i t y in 2 0 0 3 . 
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UNESCO'NUN 1989 TARİHLİ 
GENEL KONFERANSI'NIN 
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1990-1991 YILI BÜTÇE VE 

PROGRAM TEKLİFİNDE YER ALAN 
"FİZİKÎ VE KÜLTÜREL MİRAS" 

BAŞLIKLI BÖLÜM 
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Scientific and Cultural Organization UNESCO 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1006) 

General Conference 25 C/5 

'Twenty-f i f th Sess ion , Par is 1989 

Draft Programme 
And Budget 
For 1990-1991 



— 128 — 

25 C/5 -İLA -Majör programme Arca III 

III Programme IH.2 

III..2.1 -The phvsical cultural heritage 

03202 (Regular programme: S3.0OO.300,includ;ng $100.000 

for budgetary reinforcement} 

Obiectives and outputs 

03203 - Intensificatioh of efforts to protect and preserve the cultural 
heritage more effectively, mainly through: 

vvider applîcation of the intemational conventions and 

recommendatîons to Member States; 

training of specialists in conservation methods and techniques: 

new training programmes in the management and assessment of 

conservation works; 

- .support to the ICOM/Unesco and ICOMOS/Unesco documentation centres 
and contribution to the development of an intemational computerized 
netAvork on conservation techniques; 

- - dissemination of information on 'measues taken by about 20 Member 
States to protect their 

cultural heritage and vvider distribution of promotional matenalis; 

- - . development of information material, for media to increase awareness 
and commitment of the public and decision-makers; 

- - application of the new Strategy for the intemational Safeguarding 
Campaigns Programme; 
revision of three campaigns and concentration on two campaigns; search 
for extra-budgetary resourcesto provide support to other selected 
campaigns; 

- emergency preservarion and archaeological rescue operations; 
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- - enhanced co-operation w im National Commissions and intemational 

govemmental and 

non-governmental organizations (in particular, the International Council of 

Museums (ICQM), intemational Council on Monuments and Sites 

(ICOMOS). International Federation of 

andscape , Architects(EFLA)). 

03204 - Berter incorporation of the cultural heritage in economic and social 

development and living 

cuiture, and wider access of the public to the cultural heritage, mainly 

through: 

- - promotion of the contr.bution of museums to contemporary cultural 

life; 

publication of eight issues of the quarterly joumal Museum: 

- - four vvorkshops on museum development and identification of sponsors 

to help organize further 

vvorkshops; 

- - multilateral and bilateral co-operation for the retum of cultural property 

to its countries 

o f origjn. 

proyramme actions 

1. - Standard-setting. and information exchanee - . 

3205 3205 Appication of the Convention for the Protection of the World 

Cultural and Natural 

Heritage (1972): action to encourage further accessions to or 

ratifîcations of the Convention and its vvider application in Member 

States, in co-operation vvith the intemational Council on 

Monuments and Sites (ICOMOS) and the intemational Centre for the Study 

o f the Preservation and Restoratıon of Cultural Property (ICCROM); co-

operation vvith States Parties in preparing new entries for the VVorld 

Heritage List, monitorring the state of conservation of listed sites and 
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implementing safeauarding activities financed from the WorId Heritage 

Fund; contribution to the preparation of the fourteenth and fıfteenth 

sessions of the Bureau of the VVorld Heritage 

Comminee; holding of the eighth General Assembly of the States Parties to 

the Convention; contribution to the organization of an international 

symposium on the management of world heritage to\vns 

03206 - Application of the Convent;on on the Means of Prohibiti;ng and 

Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ovvnership of 

Cultural Property {1970): action to encourage further ratifıcations of or 

accessions to the Convention; support to Member States in their efforts to 

counter illicit trafiîc in cultural property, in co-operation vvith the 

International Council of Museums (ICOM), Interpol and the Customs Co-

operation Council (CCC); organization of, a regional workshop on 

measures to be taken to counter illicit traffic in cultural property; 

cont;nuation of studies on the legal aspects of the protection of the movable 

cultural heritage: collection, translation and dissemination of national laws 

goveming the protection of movable cultural property. 

03207 - Application of the Convention for the Protection of Cultural Property in 

the Event of Armed Conflict (1954): support for the wider application of 

the Convention and technical 
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YEMENİCİ MEHMET OZUSLU'YA AİT 
SANATKÂR KİMLİK BELGESİ 
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fö./36/2005 

SANATKARIN ADI, SOYADI: ıVehnrtfc CTZUS l a 

DOĞUM YERİ, YILI: 49 İ ? 

ÖĞRENİM DURUMU: olc<j.(jje 

MESLEĞİ: leMOföC? 

HERHANGİ BİR SOSYAL GÜVENCEYE SAKİP Mİ: £^t\^S 

HERHANGİ BİR MESLEK ÖRGÜTÜNE KAYITLI MI: )fefc-

KAÇ YILDIR BU İŞİ YAPTIĞI: 

MESLEĞİ KİMDEN ÖĞRENDİĞİ: Ücıba^A muS"UrV UC*Ca P<"«lP 
AİLEDE BU İŞLE UĞRAŞAN BAŞKA KİMSE VAR MI? 0 ^ l u < T ı 

YETİŞTİRDİĞİ ÇIRAKLAR: O g l u y n 

ÜRETTİĞİ ÜRÜNLER: ^fene/U \İ> 

KULLANDIĞI MALZEME: Çe$ALx h < ^ M ^ . L a f V U UeÇ CW*A C * < ^ Z - O ^ l a t . 

MALZEMEYİ NASIL SAĞLADIĞI: C î Y t f P î(Uc<}ç 

UYGULADIĞI TEKNİKLER: riet(ffl& tŞe cfe^L 

ÜRETİMİN YAPILDIĞI YER: Mjfc5 P5b*A . 

PAZARLAMA YERİ: Â/"£f5 

SİPARİŞ ALINIP, ALINMADIĞI: JfcjL 

KATILDIĞI FUAR, SERGİ VS ETKİNLİKLER: y<^ 

ÜRÜNLERİ İLE İLGİLİ YAYINLAR: yok-

ÜRÜNLERDEN ÖRNEKLER: ÇgŞrflî f&flk~ ve /^0d^€r6^ ^ K M ' cttlîr 
SORUNLARI: fofcArtcL ' ö f e ^ ferU? oLtftiL Şİhy^ 

romlar.. 
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EK-4 

T.B.M.M.'NİN SANATKÂRLARA VERDİĞİ 
TEŞEKKÜR BELGESİ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1006) 



Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1006) 



— 135 — 

EK-5 

GELENEKSEL EL SANATLARI 
TÜRKİYE PROFİLİ 

ÖN ARAŞTIRMA RAPORUNDAN BİR KESİT 

(Millî Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü yayını) 
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81 İL GENELİNDE YAŞATILAN, KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞ VE 
KAYBOLMUŞ GELENEKSEL EL SANATLARI ÇEŞİTLİLİĞİ 

İLLER YAŞATILAN 
GELENEKSEL EL 

SANATLARI 

KAYBOLMAYA YÜZ 
TUTMUŞ GELENEKSEL 

EL SANATLARI 

KAYBOLMUŞ 
GELENEKSEL EL 

SANATLARI 
ADANA -Ağaç Oymacılığı 

-Kilim Dokumacılığı 
-Savan 

•Halı Dokumacılığı 

ADIYAMAN 
-Alçı Taşı İşlemeciliği 
-Cicim Dokumacılığı 
-Hah Dokumacılığı 
-Hasırcılık 
-Heybe Yapımı 
-İğne Oyacılığı 
•Keçecilik 
-Sap örücülüğü 
-Sepetçilik 
-Sumak Dokumacılığı 
-Tığ Oyacılığı 
-Üzerlik Yapımcılığı 
-Yorgancılık 
-Zili Dokumacılığı 

•Çorap örücülüğü 
•Firkete Oyacılığı 
-Hesap İşi İşlemeciliği 
-Mekik Oyacılığı 
-Türk İşi İşlemeciliği 
-Savan Yapımı 
-Yazma 
-Yemeni 

•Antep İşi İşlemeciliği 
-Baku İşlemeciliği 
-Baston Yapımı 
-Çarpana Dokuma 
-Folklorik Bebek. Yapımı 
•Gümüş İşlemeciliği 
•Kese Yapımı 
•Kilim Dokumacılığı 
-Kök Boyacılığı 
-Maraş İşi İşlemeciliği 
-Nalın Yapımı 
-Tülü Dokumacılığı 

AFYON 

-At Arabacılığı 
-Cicim Dokumacılığı 
-Çorap örücülüğü 
-Firkete Oyacılığı 
-Halı Dokumacılığı 
-Hasırcılık 
-İğne Oyacılığı 
-Keçecilik 
-Kilim Dokumacılığı 
-Mermer Taşı İşlemeciliği 
-Mekik Oyacılığı 
-Sepetçilik 
-Sumak Dokumacılığı 
-Tığ Oyacılığı 
-Zili Dokumacılığı 

-Antep İşi İşlemeciliği 
-Bakır İşlemeciliği 
-Canak-Çömlekçilik 
-Çarpana Dokuma 
-Demir İşlemeciliği 
-Kese Yapımı 
-Kök Boyacılığı 
-Saraciye 
-Üzerlik Yapımcılığı 
-Yorgancılık 
-Yemeni 

-Ağaç Oymacılığı 
-Bıçakçılık 
-Çarık Yapımı 

AĞRI 
-Halı Dokumacılığı 
-Keçecilik 
-Kilim Dokumacılığı 

AMASYA 

-Cicim Dokumacılığı 
-Halı Dokumacılığı 
-Kilim Dokumacılığı 
-Kök Boyacılığı 

-Antep İşi. İşlemeciliği 
-Ağaç Oymacılığı 
•Baston Yapımı 
-Çarpana Dokuma 
-Çorap örücülüğü 
-İğne Oyacılığı 
-Hesap İşi İşlemeciliği 
-Heybe Yapımı 
-Mekik Oyacılığı 
-Türk İşi İşlemeciliği 
-Saraciye 
-Üzerlik Yapımcılığı 
-Vitray 

-Altın işlemeciliği 
-Bakır İşlemeciliği 
-Çanak-Çömlekçilik 
-Demir İşlemeciliği 
•Gümüş İşlemeciliği 
-İpek Çarşaf Dokuma 
-Peşkir Dokuma 
-Sepetçilik 
-Telkari 
-Teşbih Yapımı 
-Tezhip 
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İLLER YAŞATILAN KAYBOLMAYA YÜZ KAYBOLMUŞ 
GELENEKSEL EL TUTMUŞ GELENEKSEL GELENEKSEL EL 

SANATLARI EL SANATLARI SANATLARI 
-Altın İşlemeciliği -Bakır İşlemeciliği -Ağaç Oymacılığı 
•Antep İşi İşlemeciliği -Çanak-Çömlekçilik •Antep Dokuma 
•Baston Yapımı -Çarpana Dokuma •Bıçakçılık 
-Cicim Dokumacılığı -Ciltçilik •Debbağcılık 
•Çorap Örücülüğü -Çinicilik •Denizli Bezi Dokuma 

ANKARA -Dastar Dokuma •Ehram Dokuma -Ebru 
•Demir İşlemeciliği -Hah Dokumacılığı -Halk Resmi 
-Firkete Oyacılığı -Heybe Yapımı -Maraş İşi İşlemeciliği 
-Gümüş İşlemeciliği -Keçecilik •Muğla Dokuma 
-Hesap İşi İşlemeciliği -Kese Yapımı -Kendir Dokumacılığı 
-İğne Oyacılığı -Kilim Dokumacılığı -Keşan Dokuma 
-Mekik 0> acılığı -Peşkir Dokumacılığı •Kotça Dokuma 
•Kemha Dokuma -Sap Örücülüğü -Şile Bezi Dokuma 
-Kök Boyacılığı •Saraciye -Taş bebek Yapımı 
-Nalın Yapımcılığı -Şayak Dokuma -Keten Dokuma 
-Sumak Dokumacılığı •Sepetçilik -Tezhip 
•Telkari -Türk İşi İşlemeciliği 
•Teşbih Yapımcılığı -Üzerlik Yapımcılığı 
-Tığ Oyacılığı 
-Yazma 
-Yemeni 
-Yorgancılık 
-Beşik Yapımı -Ağaç Oymacılığı •Çorap örücülüğü 
-Çarpana Dokumacılığı -Altın İşlemeciliği -Nalın Yapımı 

ANTALYA •Cicim Dokumacılığı -Ehram Dokumacılığı -Semercilik 
-Dastar Dokumacılığı -Bakır İşlemeciliği 
-Firkete Oyacılığı -Bıçakçılık 
-Halı Dokumacılığı -Çarık Yapımı 
-Halk Çalgıları Yapımcılığı -Demir İşlemeciliği 
-Hamut -Hasırcılık 
-Heybe Yapımı 
-İğne Oyactlığı 
-İpek Dokumacılığı 
-Keçecilik 
-Kese Yapımı 
-Kilim Dokumacılığı 
-Kök Boyacılığı 
-Mekik Oyacılığı 
•Sap örücülüğü 
-Sepetçilik 
-Tığ Oyacılığı 
-Tahta Kaşık Yapımcılığı 
-Yorgancılık 
-Yörük Cadın 
-Üzerlik Yapımcılığı 
-Zili Dokumacılığı 

ARTVİN -Firkete Oyacılığı -Cicim Dokumacılığı -Bıçakçılık 
-İğne Oyacılığı -Ehram Dokumacılığı -Halk Çalgıları Yapımcılığı 
-Mekik Oyacılığı •Halı Dokumacılığı 
-Tığ Oyacılığı -Kilim Dokumacılığı 
-Sepetçilik 
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İLLER YAŞATILAN KAYBOLMAYA YÜZ KAYBOLMUŞ 
GELENEKSEL EL TUTMUŞ GELENEKSEL GELENEKSEL EL 

SANATLARI EL SANATLARI SANATLARI 
AYDIN -Bartın İşi işlemeciliği -Ciltçilik -Cicim Dokumacılığı 

-Bıçakçılık -Çorap örücülüğü •Kilim Dokumacılığı 
-Çanak-Çömlckçüik -Halı Dokumacılığı -Kök Boyacılığı 
-Çember-Mahrama -Halk Çalgıları Yapımcılığı 
Dokumacılığı •Hasırcılık 
•Demir İşlemeciliği •Kilim Dokumacılığı 
-Firkete Oyacılığı •Nalın Yapımcılığı 
-Hamut -Kok Boyacılığı 
-İğne Oyacılığı -Saraciye 
-Mermer Taşı İşlemeciliği •Semercilik 
-Mekik Oyacılığı -Sepetçilik 
-Tığ Oyacılığı 
-Yazma 
-Yemeni 
-Yorgancılık 

AKSARAY -Halı dokumacılığı -Hasırcılık -Cicim Dokumacılığı 
-Sap Örücülüğü -Kilim Dokumacılığı 
•Sepetçilik •Kök Boyacılığı 
-Sumak Dokumacılığı 
-Üzerlik Yapımı 

ARDAHAN -Folklorik Bebek Yapımcılığı -Hasırcılık 
-Halı Dokumacılığı -Hamut 
-Kilim Dokumacılığı -Heybe Yapımı 
-Yemeni -İğne Oyacılığı 

•Sumak Dokumacılığı 
BALIKESİR -Ağaç Oymacılığı -Bartın İşlemeciliği -Mekik Dokumacılığı 

-Çanak-Çömlckçüik -Bıçakçılık -Peşkir Dokumacılığı 
-Debbağcüık •Çarpana Dokumacılığı 
-Demircilik -Firkete Oyacılığı 
-Ebru -Hesap İşi İşlemeciliği 
-Halı Dokumacılığı -Kilim Dokumacılığı 
-Heybe Yapımı -Kök Boyacılığı 
-İğne Oyacılığı -Saraciye 
-Keçecilik -Semercilik 
-Kese Yapımı 
-Rölyef 
-Sarımsaklı Taşı İşlemeciliği 
-Sepetçilik 
-Tığ Oyacılığı 
-Yorgancılık 
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İLLER YAŞATILAN 
GELENEKSEL EL 

SANATLARI 

KAYBOLMAYA YÜZ 
TUTMUŞ GELENEKSEL 

EL SANATLARI 

KAYBOLMUŞ 
GELENEKSEL EL 

SANATLARI 
BİLECİK -Ağaç Oymacılığı 

-Çanak-Çömlekçilik 
-Firkete Oyacılığı 
-Halı Dokumacılığı 
-Hesap İşi İşlemeciliği 
-Heybe Yapımı 
-İğne Oyacılığı 
-Kilim Dokumacılığı 
-Mekik Oyacılığı 
-Mermer Taşı İşlemeciliği 
-Peşkir Dokumacılığı 
•Savan 
-Sepetçilik 
-Süs Taşlan İşlemeciliği 
-Tığ Oyacılığı 
-Yemeni 
-Yorgancılık 

•Hat Sanatı 

BİTLİS -Baston Yapımcılığı 
-Çorap örücülüğü 
-Firkete Oyacılığı 
-Halı Dokumacılığı 
-İğne Oyacılığı 
-Mekik Oyacılığı 
-Tığ Oyacılığı 

•Çanak Çömlekçilik 
-Çank Yapımı 
-Hasırcılık 
•Heybe Yapımı 
-Semercilik 
-Sepetçilik 
-Taş Oymacılığı 
-Zili Dokumacılığı 

BİNGÖL -Çanak Çömlekçilik 
-Cicim Dokumacılığı 
-Çorap örücülüğü 
-Halı Dokumacılığı 
-Heybe Yapımı 
-İğne Oyacılığı 
-Keçecilik 
-Kilim Dokumacılığı 
-Tığ Oyacılığı 

-Ağaç Oymacılığı 
-Altın İşlemeciliği 
-Demir İşlemeciliği 
•Kök Boyacılığı 
-Sepetçilik 
-Yorgancılık 

BOLU -Ağaç Oymacılığı -Cicim Dokumacılığı 
-Firkete Oyacılığı 
-Halı Dokumacılığı 
•Halk Çalgılan Yapımcılığı 
-Kemik İşleri 
-Kilim Dokumacılığı 
-Mekik Oyacılığı 
-Tığ Oyacılığı 

-Debbağcılık 
-Heybe Yapımı 
-İpek Dokumacılığı 
-İpek Çarşaf Dokumacılığı 
•Kök Boyacılığı 
-Peşkir Dokumacılığı 
-Semercilik 
-Sepetçilik 

BURDUR -Halı Dokumacılığı 
-Kilim Dokumacılığı 
-Mermer Taşı İşlemeciliği 
-Tığ Oyacılığı 

-Ağaç Oymacılığı 
-Baku İşlemeciliği 
-Bıçakçılık 
-Çanak Çömlekçilik 
•Dastar Dokumacılığı 
-Halk Çalgılan Yapımcılığı 
-Hasırcılık 
-Heybe Yapımı 
-Kök Boyacılığı 
-Sepetçilik 
-Şal-Topik Dokumacılığı 
-Üzerlik Yapımcılığı 
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İLLER YAŞATILAN 
GELENEKSEL EL 

SANATLARI 

KAYBOLMAYA YÜZ 
TUTMUŞ GELENEKSEL 

EL SANATLARI 

KAYBOLMUŞ 
GELENEKSEL EL 

SANATLARI 
BURSA -Ağaç Oymacılığı 

-Antep İşi İşlemeciliği 
-Bıçakçılık 
-Gölge Oyunu Tiplemeleri 
-Hesap İşi İşlemeciliği 
-İğne Oyacılığı 
-Maraş İşi İşlemeciliği 
-Saraciye 
•Sap örücülüğü 
-Tezhip 
-Tığ Oyacılığı 
-Türk İşi İşlemeciliği 
-Yorgancılık 

-Çanak Çömlekçilik 
-Ciltçilik 
-Firkete Oyacılığı 
-Hasırcılık 
-Hat Sanan 
-Kilim Dokumacılığı 
-Mekik Oyacılığı 
-Kaim Yapımcılığı 
-Sepetçilik 

-İpek Dokumacılığı 
-Peşkir Dokumacılığı 

BARTIN 

-Ağaç Oymacılığı 
-Bartın İşi İşlemeciliği 
•Keten Dokuma 

-Yazma 

BAYBURT 

-Altın İşlemeciliği 
-Antep İşi İşlemeciliği 
-Bakır İşlemeciliği 
-Cicim Dokumacılığı 
-Ciltçilik 
-Çanak-Çömlekçilik 
-Ehram Dokuma 
-Firkete Oyacılığı 
-Halı Dokumacılığı 
-Hesap İşi İşlemeciliği 
•İğne Oyacılığı 
-Kese yapımı 
-Kilim Dokumacılığı 
-Kök Boyacılığı 
-Maraş İşi İşlemeciliği 
-Nalın Yapımcılığı 
-Tığ Oyacılığı 
-Tülü Dokuma 
-Türk İşi İşlemeciliği 
-Yazma 
-Yemeni 
-Yorgancılık 

-Ağaç Oymacılığı 
-Heybe yapımı 
-Keten Dokuma 
-Mermer Taşı İşlemeciliği 

-Çarık Yapımı 
•Savan 

BATMAN" 
-Kilim Dokumacılığı 
-Özerlik Yapımcılığı 

-Bakır İşlemeciliği 
-Demir İşlemeciliği 

ÇANAKKALE 

-Ciltçilik 
-Çanak-Çömlekçilik 
-Halı Dokumacılığı 
-Hamut 
-İğne Oyacılığı 
-Tığ Oyacılığı 

-Ehram Dokuma 
•Kilim 
-Yorgancılık 
-Sepetçilik 

-Cicim Dokumacılığı 
-Çarık Yapımı 
-Demir İşlemeciliği 
-Nalm Yapımcılığı 
-Saraciye 
-Zili Dokumacılığı 

ÇANKIRI -Bakır İşlemeciliği 
-Demir İşlemeciliği 
-İğne Oyacılığı 
-Sancîve 

-Çanak Çömlekçilik 
-Kilim Dokumacılığı 
-Sepetçilik 
-Yemeni 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1006) 



- 1 4 1 -

İLLER YAŞATILAN 
GELENEKSEL EL 

SANATLARI 

KAYBOLMAYA YÜZ 
TUTMUŞ GELENEKSEL 

EL SANATLARI 

KAYBOLMUŞ 
GELENEKSEL EL 

SANATLARI 
ÇORUM -Ağaç Oymacılığı 

•Bıçakçılık 
-Çorap Örücülüğü 
-Kilim Dokumacılığı 
•Halk Çalgıları Yapımı 
-Hasırcılık 
-İğne Oyacılığı 
-Saraciye 
-Semercilik 
•Sepetçilik 
-Tığ Oyacılığı 
•Yorgancılık 

-Çarpana Dokumacılığı 
•Halı Dokumacılığı 
-Keçecilik 

-Bakır İşlemeciliği 
-Demir İşlemeciliği 
-Heybe Yapımı 
-Keten Dokuma 
-Kök Boyacılığı 
-Peşkir Dokuma 

DENİZLİ -Banın İşi İşlemeciliği 
-Çanak Çömlekçilik 
-Denizli Bezi Dokumacılığı 
-Elpek Bezi Dokumacılığı 
•Hesap İşi İşlemeciliği 
-İğne Oyacılığı 
-Savan 
-Şile Bezi Dokumacılığı 
-Tahta Kaşık Yapımı 
-Yemeni 
-Yazma 
-Yorgancılık 

-Beledi Dokumacılığı 
-Hah Dokumacılığı 
•Heybe Yapımı 
-İpek Dokumacılığı 
-Kilim Dokumacılığı 
-Semercilik 

-Ağaç Oymacılığı 
•Demir İşlemeciliği 
•Keçecilik 
-Mermer Taşı İşlemeciliği 
-Tespih Yapımcılığı 

DİYARBAKIR -Atan İşlemeciliği 
-İğne Oyacılığı 

•Balar İşlemeciliği 
-Çanak Çömlekçilik 
-Taş-Ahşap Baskıcılığı 

-İpek Dokumacılığı 

EDİRNE •Ağaç Oymacılığı 
-Baston Yapımcılığı 
-Firkete Oyacılığı 
-Folklorik Bebek Yapımcılığı 
-Halk Resmi 
-Hesap İşi İşlemeciliği 
-İğne Oyacılığı 
-Maraş İşi İşlemeciliği 
-Mekik Oyacılığı 
-Sepetçilik 
-Sap Örücülüğü 
-Süpürgecilik 
-Tığ Oyacılığı 

•Bakır İşlemeciliği 
-Cicim Dokumacılığı 
-Ciltçilik 
-Demir İşlemeciliği 
-Kilim Dokumacılığı 
-Semercilik 
-Saraciye 

-Beledi Dokumacılığı 
-Çanak-Çömlekçilik 
-Çarık Yapımı 
-Çinicilik 
-Hasırcılık 
-Heybe Yapımı 
-Kese Yapımı 
-Kök Boyacılığı 
-Peşkir Dokumacılığı 
-Tülü Dokumacılığı 
-Yemem 
•Yazma 

ELAZIĞ -İğne Oyacılığı -Çit Baskıcılığı 
•Semercilik 
-Yemeni 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1006) 
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İLLER YAŞATILAN 
GELENEKSEL EL 

SANATLARI 

KAYBOLMAYA YÜZ 
TUTMUŞ GELENEKSEL 

EL SANATLARI 

KAYBOLMUŞ 
GELENEKSEL EL 

SANATLARI 
ERZİNCAN -Ağaç Oymacılığı 

-Bakır İşlemeciliği 
-Bıçakçılık 
-Ehram Dokumacılığı 
-Hesap İşi İşlemeciliği 
-İğne Oyacılığı 
-Sap örücülüğü 
-Saraciye 
-Tığ Oyacılığı 
-Türk İşi İşlemeciliği 
•Üzerlik Yapımı 
-Yemeni 

-Cicim Dokumacılığı 
-Çarık Yapımı 
-Demir İşlemeciliği 
-Firkete Oyacılığı 
-Halı Dokumacılığı 
-Halk Çalgıları Yapımı 
-Hamut 
-Heybe Yapımı 
-Kilim Dokumacılığı 
•Keçecilik 
-Kök Boyacılığı 
-Mekik Oyacılığı 
-Semercilik 
-Sepetçilik 
-Zili Dokumacılığı 

-Altın İşlemeciliği 
-Baston Yapımcılığı 
-Ciltçilik 
-Çember-Mahrama Dokuma 
•Debbağcılık 
-İpek Dokumacılığı 
-Gümüş İşlemeciliği 
-Nalın Yapımcılığı 
-Peşkir Dokuma 
-Yorgancılık 
-Yazma 

ERZURUM -Alan İşlemeciliği 
-Gümüş İşlemeciliği 
-Süs Taşlan İşlemeciliği 
•Teşbih Yapımcılığı 

-Ehram Dokuma 
-Heybe Yapımı 
-Kilim Dokumacılığı 

-Cicim Dokumacılığı 
-Çarpana Dokuma 
-Hasırcılık 
-Sepetçilik 

ESKİŞEHİR 
-Cicim Dokumacılığı 
-Çanak-Çömlekçilik 
-Çorap örücülüğü 
-İğne Oyacılığı 
-İnönü işi 
-Gümüş İşlemeciliği 
-Lüle Taşı İşlemeciliği 
-Mekik Oyacılığı 
-Tığ Oyacılığı 
-Yorgancılık 
-Zili Dokumacılığı 

-Altın İşlemciliği 
-Firkete Oyacılığı 
-Heybe Tapımı 
-Kilim Dokumacılığı 
-Peşkir dokuma 

•Çarık Yapımı 

GAZİANTEP 

-Antep Dokuma 
-Antep İşi İşlemeciliği 
-Bakır İşlemeciliği 
-Sedef Kakmacılık 

-Yemeni 

GİRESUN 

-Ağaç Oymacılığı 
-Çarpana Dokuma 
-Çorap örücülüğü 
-Keten Dokuma 
-Sepetçilik 
-Tığ Oyacılığı 

-Bıçakçılık -Dastar Dokuma 
-Semercilik 

GÜMÜŞHANE 
-Heybe Yapımı -Çarık Yapımı 

HAKKARİ 
-Cicim Dokumacılığı 
-Heybe Yapımı 
•Kilim Dokumacılığı 

-Folklorik Bebek Yapımı 
•Halı Dokumacılığı 
•Kök Boyacılığı 

-Ağaç Oymacılığı 
-Hat Sanatı 
-Keçecilik 
-Şal-Topik Dokuma 

HATAY -İğne Oyacılığı 
-İpek dokumacılığı 
-Rölyef 
-Saraciye 
-Savan 
-Taş Oymacılığı 

-Ağaç Oymacılığı 
-Cam Süs Eşyası Yapımcılığı 
-Semercilik 
-Sepetçilik 

-Bıçakçılık 
-Hasırcılık 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1006) 



- 1 4 3 -

İLLER YAŞATILAN GELENEKSEL KAYBOLMAYA YUZ KAYBOLMUŞ 
EL SANATLARI TUTMUŞ GELENEKSEL GELENEKSEL EL 

EL SANATLARI SANATLARI 
İSPARTA -Ciltçilik -Ağaç Oymacılığı -Çarık Yapımı 

-Çarpana Dokumacılığı •Bakır İşlemeciliği -Hasırcılık 
-Debbağcılık -Bıçakçılık -Kese Yapımı 
-Demir İşlemeciliği -Çanak-Çömlekçilik -Kök Boyacılığı 
•Halı Dokumacılığı -Gümüş İşlemeciliği 
-Heybe Yapımı -Halk Çalgıları Yapımı 
•Keçecilik •Semercilik 
-Kilim dokumacılığı 
-Mekik Oyacılığı 
-Mermer Taşı İşlemeciliği 
-Saraciye 
-Tığ Oyacılığı 
-Özerlik Yapımcılığı 
-Yorgancılık 

İĞDIR -Kilim Dokumacılığı 

İÇEL -Cicim Dokumacılığı -Çarpana Dokumacılığı -Halı Dokumacılığı 
•Folklorik Bebek Yapımı -Kilim Dokumacılığı -Keçecilik 
-İğne Oyacılığı -Kök Boyacılığı 
-Savan -Mekik Oyacılığı 
-Tığ Oyacılığı -Sumak Dokumacılığı 

-Tülü Dokumacılığı 
İSTANBUL -Altın İşlemeciliği -Ağaç Oymacılığı -Çarpana Dokumacılığı 

-Cam Süs Eşyası Yapımcılığı -Bakır İşlemeciliği -Demir İşlemeciliği 
-Ebru -Baston Yapımcılığı -Minecinle 
•Gümüş İşlemeciliği -Cicim Dokumacılığı -Sedef Kakmacılık 
-Hat Sanan -Ciltçilik -Taş Bebek Yapımı 
-Keçecilik -Çinicilik -Yazma 
-Nazar Boncuğu Yapımı -Firkete Oyacılığı 
-Tezhip -Folklorik Bebek Yapımcılığı 
-Tığ Oyacılığı -Gölge Oyunları Yapımı 
-Yorgancılık -Halı Dokumacılığı 

-Halk Çalgıları Yapımı 
-Hesap İşi İşlemeciliği 
-Heybe Yapımı 
-İğne Oyacılığı 
•Kehribar İşlemeciliği 
-Kese Yapımı 
-Kilim Dokumacılığı 
-Kök Boyacılığı 
-Maraş İşi İşlemeciliği 
-Mekik oyacılığı 
-Minyatür 
-Osmanlı Kilitleri 
-Sumak Dokumacılığı 
-Süs Taşlan İşlemeciliği 
-Şilebezi Dokumacılığı 
-Teşbih Yapımcılığı 
•Türk İşi İşlemeciliği 
-Zili Dokumacılığı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1006) 
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İLLER YAŞATILAN GELENEKSEL 
EL SANATLARI 

KAYBOLMAYA YÜZ 
TUTMUŞ GELENEKSEL 

EL SANATLARI 

KAYBOLMUŞ 
GELENEKSEL EL 

SANATLARI 
İZMİR -Ağaç Oymacılığı 

-Antep İşi İşlemeciliği 
-Baran İşi işlemeciliği 
-Çarpana Dokumacılığı 
-Folklorik Bebek Yapımı 
-Gümüş işlemeciliği 
-Halı Dokumacılığı 
•Halk Çalgıları Yapımı 
-Hanın 
-Hesap tşi işlemeciliği 
-Maraş tşi işlemeciliği 
•Nazar Boncuğu Yapımcılığı 
-Saraciye 
-Sepetçilik 
-Süs Taşlan işlemeciliği 
-Taşbebek Yapımı 
-Türk işi işlemeciliği 

-Baku- İşlemeciliği 
-Heybe Yapımı 
-iğne Oyacılığı 
•İpek Dokumacılığı 
-Kese Yapımı 
-Mekik Oyacılığı 
•Tığ Oyacılığı 
-Yorgancılık 

-Cicim Dokumacılığı 
-Hasırcılık 
•Keçecilik 
-Kilim Dokumacılığı 
-Kök Boyacılığı 
-Semercilik 
-Sumak Dokumacılığı 
-Zili Dokumacılığı 

KARS -Halı Dokumacılığı 
-Kilim Dokumacılığı 
-Tığ Oyacılığı 

-Kök Boyacılığı 
•Üzerlik Yapımcılığı 

KAHRAMAN 
MARAŞ 

-Ağaç Oymacılığı 
-Alan İşlemeciliği 
-Antep İşi İşlemeciliği 
-Balar İşlemeciliği 
-Bıçakçılık 
-İğne Oyacılığı 
-Kilim Dokumacılığı 
-Kök Boyacılığı 
-Maraş İşi işlemeciliği 
-Mekik Oyacılığı 
-Sıvın 
-Tığ Oyacılığı 
-Yazma 
-Yorgancılık 

-Çarık Yapımı 
-Demir İşlemeciliği 
-Halı Dokumacılığı 
-Heybe Yapımı 
-Keçecilik 
-Pirinç İşlemeciliği 

-Gümüş İşlemeciliği 

KASTAMONU -Ağaç Oymacılığı 
-Bıçakçılık 
-Çarşaf Bağlama 
-Kastamonu Dokumacılığı 
-Kese Yapımı 
-Sepetçilik 

-Bakır İşlemeciliği 
-Çorap örücülüğü 
-Demir İşlemeciliği 
-Halk Çalgıları Yapımcılığı 
-İğne Oyacılığı 
-Taş-Ahşap Baskıcılığı 
•Yorgancılık 

-Çanak-Çömlekçilik 
•Keçecilik 
-Nalıncılık 
-Saraciye 
-Semercilik 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1006) 



- 1 4 5 -

İLLER YAŞATILAN KAYBOLMAYA YÜZ KAYBOLMUŞ 
GELENEKSEL EL TUTMUŞ GELENEKSEL EL GELENEKSEL EL 

SANATLARI SANATLARI SANATLARI 
KAYSERİ -Altın İşlemeciliği -Ağaç Oymacılığı -İpek Çarşaf dokumacılığı 

•Antep İşi İşlemeciliği -Bakır İşlemeciliği 
-Banın İşi İşlemeciliği •Cicim Dokumacılığı 
-Bıçakçılık •Demir İşlemeciliği 
-Cam Süs Eşyası Yapımcılığı -Keçecilik 
•Ciltçilik •Kilim Dokumacılığı 
-Çanak-Çömlekçilik •Savan 
-Çarpana Dokumacılığı •Süs Taşlan İşlemeciliği 
-Çembcr-Mahrarna -Şal-Topik Dokumacılığı 
•Debbağcılık •Zili Dokumacılığı 
Dokumacılığı 

-Firkete Oyacılığı 
•Folkorik Bebek Yapımcılığı 
-Halı Dokumacılığı 
-Hasırcılık 
-Hesap İşi İşlemeciliği 
-Heybe Yapımı 
-İğne Oyacılığı 
-Kese Yapımı 
•Kök Boyacılığı 
-Kürtüncülük 
-Maraş İşi İşlemeciliği 
-Mekik Oyacılığı 
-Nazar Boncuğu Yapımcılığı 
-Pirinç İşlemeciliği 
-Sepetçilik 
-Sumak Dokumacılığı 
-Tığ Oyacılığı 
-Tülü Dokumacılığı 
-Türk İşi İşlemeciliği 
-Üzerlik Yapımcılığı 
-Yazma 
-Yemeni 
-Yorsancüık 

KARAMAN -Cicim Dokumacılığı -Halı Dokumacılığı •Çarpana Dokumacılığı 
-Çorap örücülüğü -Kilim Dokumacılığı •Kök Boyacılığı 
-Tığ Oyacılığı -Üzerlik Yapımcılığı 
-Yorgancılık 
-Zili Dokumacılığı 

KARABÜK -At Arabacılığı -Ağaç Oymacılığı -Altın İşlemeciliği 
-Bartın İşi İşlemeciliği •Antep İşi İşlemeciliği •Çarpana Dokumacılığı 
-Çarık Yapımı -Hesap İşi İşlemeciliği 
-Demir İşlemeciliği -Maraş İşi İşlemeciliği 
-İğne Oyacılığı -Mermer Taşı İşlemeciliği 
-Kastamonu Çarşaf Bağlama •Peşkir Dokumacılığı 
•Rölyef -Sedef Kakmacılık 
-Tığ Oyacılığı -Türk İşi İşlemeciliği 
-Yorgancılık 

KIRKLARELİ -Hasırcı::* -Çanak-Çömlekçilik -İğne Oyacılığı 
-Sepetçilik -Kilim Dokumacılığı 
-Süpüreîciük -Tığ Oyacılığı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1006) 



— 146 — 

İLLER YAŞATILAN KAYBOLMAYA YÜZ KAYBOLMUŞ 
GELENEKSEL EL TUTMUŞ GELENEKSEL GELENEKSEL EL 

SANATLARI EL SANATLARI SANATLARI 
KIRŞEHİR -Halı Dokumacılığı -Bakır İşlemeciliği -Çanak-Çömlekçilik 

-Mermer Taşı İşlemeciliği -Bıçakçılık 
-Çanak-Çömlekçilik 

KIRIKKALE -Çorap Örücülüğü -Çanak-Çömlekçilik 
-Kilim Dokumacılığı 
-Zili Dokumacılığı 

KİLİS -Yemeni -Baku İşlemeciliği -Hasırcılık 
-Çorap Örücülüğü 

KOCAELİ -Halı Dokumacılığı -Halk Çalgıları Yapımcılığı 
-İpek Dokumacılığı -Keten Dokumacılığı 

KONYA -Ahin İşlemeciliği -Ağaç Oymacılığı -Çank Yapımcılığı 
-Bakır İşlemeciliği -Cicim Dokumacılığı -Saraciye 
-Bıçakçılık -Ciltçilik -Sumak Dokumacılığı 
-Çinicilik -Folklorik Bebek Yapımı 

-Sumak Dokumacılığı 

-Çorap Örücülüğü -Kese Yapımı 
-Demir İşlemeciliği -Sepetçilik 
-Firkete Oyacılığı -Tülü Dokumacılığı 
-Gümüş İşlemeciliği -Üzerlik Yapımcılığı 
-Halı Dokumacılığı 
-Halk Çalgılan Yapımcılığı 
-İğne Oyacılığı 
-Keçecilik 
-Kilim Dokumacılığı 
-Kök Boyacılığı 
-Mekik Oyacılığı 
-Mermer Taşı işlemeciliği 
-Nalın Yapımcılığı 
-Nazar Boncuğu Yapımcılığı 
-Peşkir Dokumacılığı 
-Tahta Kaşık Yapımcılığı 
-Taş Bebek Yapımı 
-Tezhip 
-Tığ Oyacılığı 
-Yazma 
-Yorgancılık 
-Zili Dokumacılığı 

KÜTAHYA -Çinicilik -Ciltçilik -Bartın İşi İşlemeciliği 
-Ebru -Hat Sanan -Cicim Dokumacılığı 
-Firkete Oyacılığı -Hesap İşi İşlemeciliği -Çember-Mahrama 
-Halk Resmi -Saraciye • Dokumacılığı 
-İğne Oyacılığı -Semercilik •Halı Dokumacılığı 
-Mekik Oyacılığı -Türk işi İşlemeciliği -Heybe Yapımı 
-Minyatür -Kilim Dokumacılığı 
-Tığ Oyacılığı -Nalın Yapımcılığı 

-Peşkir Dokumacılığı 
-Tezhip 
-Yazma 
-Yemeni 
-Zili Dokumacılığı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1006) 



- 1 4 7 -

İLLER YAŞATILAN GELENEKSEL KAYBOLMAYA YÜZ KAYBOLMUŞ 
EL SANATLARI TUTMUŞ GELENEKSEL 

EL SANATLARI 
GELENEKSEL EL 

SANATLARI 
MALATYA -Ağaç Oymacılığı -Bakır İşlemeciliği -İpek Çarşaf 

-Alçı Taşı İşlemeciliği -Baston Yapımcılığı Dokumacılığı 
-Cicim Dokumacılığı -Ciltçilik -Peşkir Dokumacılığı 
-Çarpana Dokumacılığı -Çanak-Çömlekçilik -
-Elpek Bezi Dokumacılığı -Hamut 
-Firkete Oyacılığı -Kök Boyacılığı 
-Halı Dokumacılığı -Mermer Taşı İşlemeciliği 
-Hesap İşi İşlemeciliği -Nazar Boncuğu Yapımcılığı 
-İğne Oyacılığı -Üzerlik Yapımcılığı 
-Kilim Dokumacılığı -Yorgancılık 
-Mekik Oyacılığı 
-Savan 
-Şayak Dokumacılığı 
-Tespih Yapımcılığı 
-Tığ Oyacılığı 
-Yazma 
-Yemeni 
-Zili Dokumacılığı 

MANİSA -Antep İşi İşlemeciliği -Bakır İşlemeciliği -Ağaç Oymacılığı 
-Bartın İşi İşlemeciliği -Baston Yapımcılığı -Hasırcılık 
-Cicim Dokumacılığı -Bıçakçılık -Heybe Yapımı 
-Çanak-Çömlekçilik -Çarpana Dokumacılığı 
-Demir İşlemeciliği -Çember-Mahrama 
-Firkete Oyacılığı Dokumacılığı 
-Halı Dokumacılığı -Gümüş İşlemeciliği 
-Hesap İşi İşlemeciliği -İpek Dokumacılığı 
-İğne Oyacılığı -Keçecilik 
•Kilim Dokumacılığı -Nalın Yapımcılığı 
-Kök Boyacılığı -Saraciye 
-Maraş İşi İşlemeciliği -Sepetçilik 
-Mekik Oyacılığı -Sumak Dokumacılığı 
-Semercilik 
-Tığ Oyacılığı 
-Türk İşi İşlemeciliği 
-Yorgancılık 

MARDİN -Altın İşlemeciliği -Ağaç Oymacılığı -Çarık Yapımı 
-Bakır İşlemeciliği -Baston Yapımı •Debbağcılık 
-Çanak Çömlekçilik -Ciltçilik -Ehram Dokumacılığı 
-Demir İşlemeciliği -Keten Dokumacılığı -Kazazlık 
-Gümüş İşlemeciliği -Saraciye 
-Halı Dokumacılığı 
-Heybe Yapımı 
-iğne Oyacılığı 
-Keçecilik 
-Kese Yapımı 
-Kilim Dokumacılığı 
-Nalın Yapımcılığı 
-Pirinç İşlemeciliği 
-Savan 
-Süpürgecilik 
-Taş Oymacılığı 
-Telkari 
-Tığ Oyacılığı 
-Yazma 
-Yemeni 
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İLLER YAŞATILAN 
GELENEKSEL EL 

SANATLARI 

KAYBOLMAYA YÜZ 
TUTMUŞ GELENEKSEL 

EL SANATLARI 

KAYBOLMUŞ 
GELENEKSEL EL 

SANATLARI 
MUŞ -Ağaç Oymacılığı 

-Ahin İşlemeciliği 
-Bakır İşlemeciliği 
-Halı Dokumacılığı 
-Keten Dokumacılığı 
-Kilim Dokumacılığı 

•Kök Boyacılığı -Keçecilik 
-Nalın Yapımcılığı 

MUĞLA -Ağaç Oymacılığı 
-Altın İşlemeciliği 
-Bakır İşlemeciliği 
•Dastar Dokumacılığı 
-Demir İşlemeciliği 
-Ebru 
-Halı Dokumacılığı 
-İğne Oyacılığı 
-İpek Çarşaf Dokumacılığı 
-Keten Dokumacılığı 
•Mermer Taşı İşlemeciliği 
-Muğla Dokumacılığı 
•Tığ Oyacılığı 
-Yorgancılık 

-Cicim Dokumacılığı 
•Debbağcılık 
-Halk Çalgılan Yapunı 
•Heybe Yapunı 
-İpek Dokumacılığı 
-Kilim Dokumacılığı 
-Kök Boyacılığı 
-Saraciye 
-Şal Topik Dokumacılığı 

-Hamut 
•Nalın Yapımcılığı 
-Üzerlik Yapunı 

NEVŞEHİR -Çanak Çömlekçilik 
-Firkete Oyacılığı 
-Han Bektaş Taşı 
-İğne Oyacılığı 
İşlemeciliği 

-Mekik Oyacılığı 
-Tığ Oyacılığı 
-Yorgancılık 

-Balar İşlemeciliği 
•Folklorik Bebek Yapunı 
-Halı Dokumacılığı 
-Hamut 
•Hesap İşi İşlemeciliği 
-Heybe Yapımı 
•Kilim Dokumacılığı 
-Saraciye 

-Ağaç Oymacılığı 
-Bartın İşi İşlemeciliği 
-Peşkir Dokumacılığı 
-Sap örücülüğü 
-Üzerlik Yapımcılığı 

NİĞDE -Bıçakçılık 
-Çanak Çömlekçilik 
-Çorap örücülüğü 
-Demir İşlemeciliği 
-Halı Dokumacılığı 
-Savan 
-Yemeni 

•Antep İşi İşlemeciliği 
-Bartın İşi İşlemeciliği 
-Çarpana Dokumacılığı 
-Firkete Oyacılığı 
•Hesap İşi İşlemeciliği 
-Heybe Yapunı 
-Kilim Dokumacılığı 
-Kök Boyacılığı 
-Maraş İşi İşlemeciliği 
-Mekik Oyacılığı 
-Semercilik 
•Sumak Dokumacılığı 
-Tülü Dokumacılığı 
-Türk tşi İşlemeciliği 

•Ağaç Oymacılığı 
•Keçecilik 
•Saraciye 

ORDU -Ağaç Oymacılığı 
-Çorap Örücülüğü 
-Demir İşlemeciliği 
-Firkete Oyacılığı 
-Hasırcılık 
-İğne Oyacılığı 
•Kilim Dokumacılığı 
-Mekik Oyacılığı 
-Tığ Oyacılığı 
-Üzerlik Yapımcılığı 
-Yorgancılık 

-Baku İşlemeciliği 
-Çank Yapımı 
•Dastar Dokumacılığı 
-Folklorik Bebek Yapımı 
-Halk Çalgılan Yapunı 
-Kemik İşleri 
-Sepetçilik 

-İpek Dokumacılığı 
•Kendir Dokumacılığı 
•Kök Boyacılığı 
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İLLER YAŞATILAN 
GELENEKSEL EL 

SANATLARI 

KAYBOLMAYA YÜZ 
TUTMUŞ GELENEKSEL EL 

SANATLARI 

KAYBOLMUŞ 
GELENEKSEL EL 

SANATLARI 
RİZE -Bakır İşlemeciliği 

-Ciltçilik 
-Çorap Örücülüğü 
-Halk Çalgıları Yapımı 
-İğne Oyacılığı 
-İpek Çarşaf Dokumacılığı 
-Kendir Dokumacılığı 
-Keşan Dokumacılığı 
-Keten Dokumacılığı 
-Kilim Dokumacılığı 
-Peşkir Dokumacılığı 
•Sepetçilik 
-Tığ Oyacılığı 

-Çank Yapımı 
-Nalın Yapımı 

-İpek Dokumacılığı 

SAKARYA -Ağaç Oymacüığı 
-Baston Yapımcılığı 
-Çanak-Çömlekçilik 
-Çorap Örücülüğü 
-Demir İşlemeciliği 
-Ebru 
•Halk Çalgıları Yapımı 
-Hat Sanatı 
•İğne Oyacılığı 
•Mekik Oyacılığı 
-Sepetçilik 
-Tahta Kaşık Yapımcılığı 
-Tezhip 
-Yorgancılık 

-Dastar Dokumacılığı 
-Hasırcılık 
-Hesap İşi İşlemeciliği 
-Mermer Taşı İşlemeciliği 
•Saraciye 
-Semercilik 

SAMSUN -Ağaç Oymacılığı 
-Antep İşi İşlemeciliği 
•Baran İşi İşlemeciliği 
-Ciltçilik 
-Çorap örücülüğü 
-Firkete Oyacılığı 
-Hesap İşi İşlemeciliği 
-İğne Oyacılığı 
-Maraş İşi İşlemeciliği 
-Mekik Oyacılığı 
-Mermer Taşı İşlemeciliği 
-Sepetçilik 
-Süpürgecilik 
-Tığ Oyacılığı 
-Türk İşi İşlemeciliği 
-Yorgancılık 
-Zili Dokumacılığı 

-Halk Çalgıları Yapımı 
-Hamut 
-Hat Sanatı 
-Heybe Yapımı 
-Kese Yapımı 
-Kilim Dokumacılığı 
-Sap örücülüğü 

-Baston Yapımcılığı 
-Cicim Dokumacılığı 
-Çank Yapımı 
•Demir İşlemeciliği 
-Ehram Dokumacılığı 
-Halı Dokumacılığı 
-Keten Dokumacılığı 
-Kök Boyacılığı 
-Peşkir Dokumacılığı 
•Tülü Dokumacılığı 

SİİRT -Siirt Battaniyesi -Baku- İşlemeciliği 
-Kilim Dokumacılığı 
-Şal-Topik Dokumacılığı 

SİNOP -Çember-Mahrama 
-Çorap örücülüğü 
Dokumacılığı 

-Firkete Oyacılığı 
-Keten Dokumacılığı 
-Mekik Oyacılığı 
-Süpürgecilik 
-Tığ Oyacılığı 

-Bıçakçılık 
•Hesap İşi İşlemeciliği 
-İğne Oyacılığı 
-Peşkir Dokumacılığı 

-İpek Dokumacılığı 
-Kese Yapımı 
-Yorgancılık 
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İLLER YAŞATILAN 
GELENEKSEL EL 

SANATLARI 

KAYBOLMAYA YÜZ 
TUTMUŞ GELENEKSEL EL 

SANATLARI 

KAYBOLMUŞ 
GELENEKSEL EL 

SANATLARI 
SİVAS -Ağaç Oymacılığı 

-Bıçakçıİık 
-Cicim Dokumacılığı 
-Çorap örücülüğü 
-Halk Çalgılan Yapımı 
-İğne Oyacılığı 
-Tespih Yapımcılığı 
-Tığ Oyacılığı 
-Yorgancılık 

-Çarpana Dokumacılığı 
-Firkete Oyacılığı 
-Hah Dokumacılığı 
Heybe Yapımı 

-Kilim Dokumacılığı 
-Kök Boyacılığı 
-Mekik Oyacılığı 
-Nalın Yapımcılığı 
-Telkari 
-Üzerlik Yapımcılığı 

-Bakır İşlemeciliği 
-Çanak-Çömlekçilik 
-Hasırcılık 
-Kemik İşleri 
-Kendir Dokumacılığı 
-Keten Dokumacılığı 
•Maraş İşi İşlemeciliği 
-Peşkir Dokumacılığı 
-Sumak Dokumacılığı 

TEKİRDAĞ -Ağaç Oymacılığı 
-Bakır İşlemeciliği 
-Cam Süs Eşyası Yapımı 
-Sepetçilik 

-Çank Yapunı -Ehram Dokumacılığı 

TRABZON -Bakır İşlemeciliği 
-Bıçakçılık 
-Çank Yapımı 
-Çarpana Dokumacılığı 
-Dastar Dokumacılığı 
-Halk Çalgılan Yapımı 
-Hasırcılık 
-Nalm Yapımcılığı 
-Sepetçilik 
-Tahta Kaşık Yapımı 
-Telkari 
-Trabzon İşi Hasır örgü 
-Yorgancılık 

TOKAT -Ağaç Oymacılığı 
-Cicim Dokumacılığı 
-Çank Yapımı 
-Çorap örücülüğü 
-Ebru 
-Folklorik Bebek Yapımı 
-Halı Dokumacılığı 
-Hesap İşi İşlemeciliği 
-İğne Oyacılığı 
-Kilim Dokumacılığı 
-Mekik Oyacılığı 
-Süpürgecilik 
-Şal Topik Dokumacılığı 
-Tığ 0>ac±ğı 
-Tülü Dokumacılığı 
-Türk İşi İşiemeciliği 
-Yazma 

-Baku- İşlemeciliği 
-Debbağcıhk 
-Gölge Oyunu Tiplemeleri 
-Peşkir Dokumacılığı 
Yapımcılığı 

-Yemeni 

-Bartın İşi İşlemeciliği 
-Çanak-Çömlekçilik 
-Hasırcılık 
-İpek Çarşaf Dokumacılığı 
-İpek Dokumacılığı 
-Keçecilik 
-Kök Boyacılığı 
-Nalın Yapımcılığı 
-Sepetçilik 
-Üzerlik Yapımcılığı 

TUNCELİ •Cicim Dokumacılığı 
-Heybe Yapımı 

URFA -Bakır [şierzeciliği -Keçecilik -Debbağcılık 
-Kazazlık 
-Kemik İşleri 
-Saraciye 

UŞAK -Kilim Dokumacılığı -Halı Dokumacılığı 
VAN -Ağaç Oymacılığı 

-Gümüş İşlemeciliği 
-Kilim Dokumacılığı 
-Üzerlik Yaruncıiıâı 

-Çanak-Çömlekçilik 
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İLLER YAŞATILAN KAYBOLMAYA YUZ KAYBOLMUŞ 
GELENEKSEL EL TUTMUŞ GELENEKSEL GELENEKSEL EL 

SANATLARI EL SANATLARI SANATLARI 
YALOVA -Anıep İşi İşlemeciliği -Çarpana Dokumacılığı -Cicim Dokumacılığı 

•Banın İşi İşlemeciliği -Heybe Yapımı -Hasırcılık 
-Bıçakçılık -Kemik İşleri Yapımcılığı -Zili Dokumacılığı 
-Cam Süs Eşvası Yapımı -Kilim Dokumacılığı 
-Cihçilik -Sepetçilik 
•Çinicilik 
-Demir İşlemeciliği 
-Ebru 
-Firkete Oyacılığı 
-Folklorik Bebek Yapımı 
-Gümüş İşlemeciliği 
-Halı Dokumacılığı 
-Halk Resmi 
-Hat Sanan 
-Hesap İşi İşlemeciliği 
-İğne Oyacılığı 
-Kese Yapımı 
-Maraş İşi İşlemeciliği 
-Mekik Oyacılığı 
-Mermer Taşı İşlemeciliği 
-Tezbip 
-Tığ Oyacılığı 
-Türk İşi İşlemeciliği 
-Yorgancılık 

YOZGAT -Baran İşi İşlemeciliği -Ağaç Oymacılığı -Bıçakçılık 
-Çorap örücülüğü -Halı Dokumacılığı -Cicim Dokumacılığı 
-Firkete Oyacılığı -Hesap İşi İşlemeciliği -Çanak-Çömlekçilik 
-Kilim Dokumacılığı -Heybe Yapımı -Çarık Yapımı 
-Mekik Oyacılığı -Kendir Dokumacılığı -Keçecilik 
-Türk İşi İşlemeciliği -Keten Dokumacılığı -Kese Yapımı 
-Czeriik Yapımcılığı -Kök Boyacılığı -Nalın Yapımcılığı 
-Yorgancılık -Sepetçilik -Saraciye 

-Sumak Dokumacılığı 
-Tülü Dokumacılığı 

ZONGULDAK -Ağaç Oymacılığı -Firkete Oyacılığı -Bıçakçılık 
-Antep İşi İşlemeciliği -Kilim Dokumacılığı -Çanak-Çömlekçilik 
-Baran İşi İşlemeciliği -Mekik Oyacılığı -Elpek Bezi Dokuma 
-Bastoc Yapımcılığa -Yorgancılık -Keten Dokuma 
-Çarpana Dokumacılığı -Peşkir Dokumacılığı 
-Çorap Örücülüğü -Semercilik 
-Halk Çalgıları Yapımı -Sepetçilik 
-Hasırcılık 
-Hesap İşi İşlemeciliği 
-İğne Oyacılığı 
-Rölyef 
-Tığ Oyacılığı 
-Türk İşi İşlemeciliği 
-Vitray 
-\ azma 
-Yemeni 

OSMANİYE -Bıçakçılık -Cicim Dokumacılığı -Hasırcılık 
-Kilim Dokumacılığı -Heybe Yapımı 
-Savan -Tahta Kaşık Yapımcılığı 
-Teşbih Yapımcılığı -Yemeni 
-Tı* Ovacılıâı 
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İLLER YAŞATILAN 
GELENEKSEL EL 

SANATLARI 

KAYBOLMAYA YÜZ KAYBOLMUŞ 
TUTMUŞ GELENEKSEL GELENEKSEL EL 

ELSANATLARI SANATLARI 
ŞIRNAK -İğne Oyacılığı 

-Tığ Oyacılığı 
-Halı Dokumacılığı 
•Kilim Dokumacılığı 
-Şal-Topik Dokumacılığı 

-Kök Boyacılığı 

DÜZCE -Ağaç Oymacılığı 
-Baston Yapımcılığı 
-Çorap örücülüğü 
-Firkete Oyacılığı 
-MeJdk Oyacılığı 
-Tığ Oyacılığı 

-Bartın İşi İşlemeciliği 
-Çarpana Dokumacılığı 
-Dastar Dokuma 
-Halk Çalgıları Yapımı 
-Hesap İşi İşlemeciliği 
-Heybe Yapunı 
•İğne Oyacılığı 
-Sepetçilik 
-Sumak Dokumacılığı 
-Türk İşi İşlemeciliği 
-Yorgancılık 

-Halı Dokumacılığı 
-Hasırcılık 
-Keten Dokuma 
-Kilim Dokumacılığı 
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EK-6 

GELENEKSEL EL SANATLARI HARİTASI 

(Kültür ve Turizm Bakanlığı yayını) 
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EK-7 

Yüksek Öğretim Kurulu'nun yayımladığı 

"GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI" 

Başlıklı Tablo 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1006) 



- 1 5 6 — 

Tablo 4. Güzel Sanatlar Temel Alanı 
Not: Bu tablo ile ilgili koşullar ( 4 1 , 42 , 43 ) , kısaltmalar ve tanımlar dokümanın sonunda 
yer almaktadır. 

! K o d . 'Bil im A l a n ı K o ş u ! N o 
4 0 1 Müzik 42 
4 0 2 Sahne Sanatlan 43 

! 4 0 3 Görüntü Sanatları 4 1 
4 0 4 Plastik Sanatlar 4 1 
4 0 5 • Geleneksel Sanatlar 4 1 

Koşul N o ı B a ş v u r u K o ş u l l a n 

4 1 

Başvurulan doçentlik alanı île ilgili ve adayın yaptığı lisansüstü 
çaiışma(lar)dan üretilmemiş olmak koşuluyla aşağıdaki maddelerin yerine 
getirilmesi zorunludur: 

l ) Ö z g ü n sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmalarıyla e n a z iki 
kişisel etkinlikte (sergi, bienaî, gösteri, dinleti, festival, gösterim) 
bulunmak, 

2)Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmalarıyla karrna-
ortak etkinliklere (sergi, bienal, gösteri, dinleti, festival, gösterim) 
katılmak, 

3)Sempozyum, festival, vvorkshop, bienal gibi etkinliklere eserleriyle 
katılmak, 

4)Bir kitap veya e n a z iki makale yayımlamak, 

5 )Sempozyum, kongre ve panel gibi bilimsel/sanatsal bir toplantıya bildiri 
ile katılmak. 

Aday, Tablo 4'ten 1 (b i r ) sanat alanını, A n a h t a r Sözcük tablolarından ise 
e n fazla 2 ( ik i ) anahtar sözcüğü başvuru formunda belirtmelidir. 

Koşu! N o { : B a ş v u r u K o ş u l l a n 

I 

4 2 

• 

• 

• Kompoz i syon 

1 ) Senfonik müzik, opera, bale müziği, Türk sanat müziği, müzikli oyun, 
oda müziği, ses ve enstrüman için çeşitli türlerde (konçerto, sonat, lied, 
v .b. ) solo/eşlikli özgün eser yaratmış olmak; ayrıca, herhangi bir 
enstrümanı, icra tekniğini geliştirmek üzere metotlaştırmış, yararlılığı 
beş uzman (prof., devlet sanatçısı, eğitim bilimci, editör v.b.) tarafından 
onanmış etüt, egzersiz v.b. bir eğitim müziği dizini yaratmış veya 
derlemiş olmak. 

2 ) Eserlerini yukarıda belirtilen yaratı formlarından en az üçünde 
çeşitlendirerek e n a z 10 (on) ürün vermiş olmak [Bu eserlere ait yazılı 
materyal, 3 saatlik canlı veya stüdyo ses kayıtlan, varsa opera, bale 
müzikleri için işitsel, görsel kayıtlar, eserler herhangi bir radyoda, T.V. 
de yayınlanmış ya da herhangi bir yayınevi tarafından yayımlanmış ise 
ilgili kurumdan alınmış örnekler ile birlikte uluslararası sanatçı, kurum, 
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EK-8 

13-15 Kasım 2002 tarihleri arasında düzenlenen 

8 İNCİ EL SANATLARI SEMPOZYUMU 
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GELENEKSELTİIRK Kİ, SANATLARININ EĞİTİM KURUMLARI 
PROGRAMLARINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ 

Prof. Tevhide ÖZBAĞI' 

Bu bildirimizin konusu; eğitim kumullarından, Gazi Üniversitesi Mesleki 
ğilim Fakültesi. F.l Sanatları [•fiilimi Bölümü bünyesindeki Geleneksel Türk El 
unallaıı Ana Sanat Dalı vc kapsamında yer alan öğretmenlik programıdır. 

Milli olmayan bir kültür milletlerarası bir değer taşımayacağı gibi bu 
ültürün sahibi milletler de dünya platformunda kendi adına söz sahibi 
İmazlar.Kültüriin asıl özelliği geleneklerinin bulunmasıdır.Köklü bir kültür 
eleneği sayesinde .asırlar önce yaşamış yüzlerce neslin hayat tecrübesinden 
aralanma imkanı bultınınaktadır.Miliettcri birbirinden ayıran da budur. 

Geçmişten geleceğe bir köprü niteliği taşıyan el sanatlannuz kültürel ve 
kononük yaşam biçimimizi yansılan en kalıcı ve anlamlı belgelerdir. 

Çeşitli uygarlık vc kültürlerin merkezi vc geçit yolu olan Anadolu'da el 
miatlarının çok eski bir geçmişi vardır. Yüzyıllar boyu süregelen geleneksel 
•evk, biçim ve renk anlayışının bütün etkinliği sanat eserlerinde görülmektedir. 

Geleneksel link cl sanallıııı, kullanılan mat/eme, uygulanan teknik, motif vc 
vonıpo/ısyon bakımından fnıklılıklar göstermekle birlikte, gerek yöresel özellik 
aşunast gerekse yapan kişinin duygu ve düşüncesini yansıtması geleneksel Türk 
:l sanatlarına ayrıca bir önem kazandırmaktadır. 

Günümüzde çeşitli kamu kuruluşlarında el sanaüanna yer verilmektedir. El 
»anadan alanlarında uğraş veren kamu kuruluşlannı; Öztürk ( 1998,s.65-66 ) 
şöyle sıralamaktadır. 

- Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel 
Müdürlüğü, El Sanatlan Şube Müdürlüğü vp Döner Sermaye İşletmeleri 
Müdürlüğü ile Güzel Sanallar Genel Müdürlüğü: 

- Tanm ve Köyü İşleri Bakanlığı El Sanatları Daire Başkanlığı ve Tanmsal 
Araştırma Genel Müdürlüğü, El Sanalları Araştınna Müdürlüğü. 

- Sanayi vc Ticnıet Bakanlığı Küçük Sanallar Sanayi Bölgeleri vc Siteleri 
Genel Müdürlüğü. 

-Turizm Bakanlığı bünyesindeki değişik kuruluşlar. 

- Adalet Bakanlığı Ceza vc Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Cezaevleri İş 
Yıııılnn, Çocuk Islahcvleri. 

- Milli Eğitim Bakanlığı, Teknik öğretim'e bağlı Olgunlaşma Enstitüleri ve 

' Ci.O. Mesleki Eğitim Fakültesi ûferetim Oyesi, ANKARA 
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Kız Meslek Liseleri ile Yaygın Eğilim Genel Müdürlüğü. Halk Eitiııını 
Başkanlıkları, Müdürlükleri. 

- Üniversiteler. 

• Güzel Sanatlar Fakülteleri bünyesindeki Geleneksel Türk El Sanatları 
Bölümleri. 

• Mesleki Eğitim Fakülteleri El Sanatları Bölümleri 

- Ziraat Fakülteleri Ev Ekonomisi Bölümleri veya Yüksek Okulları. Halıcılık 
Okulları 

- Çeşitli üniversitelere bağlı El Sanatları Araştırma Merkezleri 

• Çeşitli Üniversitelere bağlı Meslek Yüksek Okulları 

- tl özel İdareleri 

- Çeşitli Bankalar 

Ülkenin geleceği bakımından .geleneksel sanatlarımızın eğilimdeki yeri ve 
önemi üzerinde durulması gerekliliği kaçınılmazdır. 

Günümüzde geleneksel Türk el sanallarına en la/la yer veren eğilim 
kurumları anısında şüphesiz üniversiteler gelmektedir. Utlulardan Doku/. Eylül 
Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Mimat Sinan Üniversitesi. Alalınk 
Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Süleyman Demirci Üniversitesi. IUO. Yıl 
Üniversitesi bünyesinde Güzel Sanatlar Fakültelerinde Geleneksel Tüık F.l 
Sanatlan Bölümleri; Tc/hip-llat, Çini- Seramik. Halı- Kilim- Kumaş desenleri 
gibi ayrı ayrı alanlarda sanatçı yetiştirmektedir.Ankara Gazi Üniversitesi 
bünyesinde yer alan Mesleki Eğitim Fakültesi El Sanatları Bölümüne bağlı 
Geleneksel Türk El Sanatlan Programı ise, diğer üniversitelerin programlanndan 
farklı eğitim vermekte, geleneksel Türk el sanatlannın bütün konularım içeren 
dersler ile alam destekleyici dersler YÖK. 'dersleri vc öğretmenlik formasyon 
derslerini vererek öğretmen yetiştirmektedir. 

Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi bünyesinde ön lisans veren iki 
yıllık "Kız Sanat Eğilim Yüksek Okulu" 3837 sayılı kanun hükmündeki 
kararname ile 1992 yılında "Mesleki Yaygın Eğilim Fakültesi" adını alarak 
fakülteye dÖnüştUrulmüştür.Eğitim öğretim programları ele alınarak, bölüm, 
anabilim, anasanat dallan yeniden oluştunılmuştur. Fakülte bünyesinde Giyim. 
Trikotaj, Resim, Moda Resmi, Dekoratif Eşya ve Çiçek, Dokuma. Örgü. 
Kuaförlük Yaygın Eğitim Anasanat Dallarına ek olarak Fakülte Dekanı Prof. Dr. 
H. örcün BARIŞTA* başkanlığında 1994 yılında hazırlanmış olan gerekçe ile 
birlikte Geleneksel Türk El Sanatlan Yaygın Eğitimi Anasanat Dalı'nıtı tanımı, 
amacı ve konulan Fakülte Kumlu knranyla Gazi Üniversitesi Senatosuna 
sunulmuş ve Anasanat Daimin kurulması senato karan ile sağlanmıştır. 
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l'ıol. Dr. II. örcün Barışta Başkanlığında Hazırlanmış Olan 
Mesleki Yaygın Kgitim Fakültesi Geleneksel Tiirk Kİ Sanatları İşitimi 

Anasanat Dalının Açılmasına İlişkin Gerekçe 

Dünya sanatı tarihinin içinde Türk sanatı tarihinin önemli bir yeri vardır. 
Bilindiği gibi Türk Plastik sanatlannın yüzyılInn aşan bir geçmişi vc geleneksel 
Türk plastik sanatlan olarak nitelendirilen bir dalı bulunmaktadır. Ancak bu dal 
üzerinde yapılan incelemeler, anıştırmalar, yayınlar ve eğitim, öğretim henüz 
istenilen düzeye ulaşmış değildir. 

Kız Teknik (")ğıetim ktınımlmmdn geleneksel Türk ulaştık sanatları 
alaulaııııııı ha/1 tanınla öğretim yapılmasına vc istanbul, I/mir gibi ba/ı 
merkezlerdeki Yüksek ftğrelim Kurumlarında (ieleneksel Türk El Snnnllnıı (eski 
ya/ı, le/lıip. süsleme, cilt, eski çini onanını vc eski kumaş desenleri v.b. gibi) 
anasanat dallannda öğretim yapılmasına vc doçentlik anasanat dalları arasında 
105.0100 kod numarasıyla Geleneksel Türk El Sanatlan Anasanat Dalı yer 
almasına rağmen yaygın eğitim düzeyinde politeknik olarak programlanmış, 
bilim ve sanat eğitimi yanı sıra çağdaş teknik eğilimin ön görüldüğü geleneksel 
Türk el sanatlan örgün ve yaygın eğitimi veren bir dal Gazi Üniversitesi 
bünyesindeki sanat eğilimi veren fakültelerin programlan dışında kalmıştır. 

Hiçbir sanatın ulaştığı düzey, sergilediği eserler, estetik anlayışı ve sanat 
teknolojisi bilinmeden o sanatın ilerlemesinden gerilemesinden söz 
edilemeyeceğine; geçmişi ve yaşadığı anı bilinmeyen bir sanalın gelecekle 
ilişkisi sağlam temciler üzerine kurulamayacağına göre öncelikle sanal/teknik 
eğitimcisi yetiştinneyi amaçlayan fakültelerin el sanatlan bölümlerinde 
Geleneksel Türk 111 Sanatları Eğitimi Anasanat Dalı kurulmamıştır. Du tür bir 
çalışmaya Mesleki Yaygın Eğitim Fakültesi El Sanatlan Yaygın Eğilimi Bölümü 
ile başlanmalı vc pilot bir proje uygulanmalıdır. Politeknik olarak 
programlanacak bu anasanat dalında atölyeler, stüdyolar, derslikler yanı sıra' 
belgelik deneme laboratuarları açılmalıdır. Bu tür etkinlikler için fakültemize 
bağlı olarak kurulması planlanan Mesleki Yaygın Eğitim Fakültesi Türk El 
Sanatlannı Araştırma vc Uygulama Merkezi ile koordinasyon sağlanmabdır. 
Bugüne kadar gereği gibi eğilinmemiş bu dallarda bilim, sanat, teknik işbirliği 
içinde çalışmalar yapılmalı, ürünlerde gözlenen yozlaşma önlenmeli, artistik el 
sanatlan teşvik edilmelidir. Hepsinden önemlisi bu yolla giderek bilinmeden 
kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya olan sanat mirasımız belgelenmeli, 
ınıııiılmalı. yaralanmalı vc ondan gereği gibi yararlanmanın önemi vurgulanmalı, 
öğrencilere denenmiş uygulamalar sergilenmeli ve geleneksel tekniklerin modern 
sanal içinde yerini almasına yardımcı olunmalıdır. Yetişen elemanlar yaygın 
eğitim programlarında öğretmen, aynı zamanda eğitim kurumu olan 
müzelerimizde restoratör (onarımcı), konservatör (bakımcı) ve reprodüksiyon 
(yeniden yapan, çoğaltan) elemanı olarak istihdam edilmelidir. Bu dallarda 
başlatılacak yaygın eğitim programlarıyla ilkönce yurtdışında bulanan çıraklık 
eğitimi- yelişkin eğitimi kursiyerlerine ulaşılmalıdır. 
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Geleneksel Türk El Sanatları Eğitiminin Amaçları 

1- Geleneksel Türk el sanallarını kronolojik bir sistem içinde araç-gereç. 
teknik, konu ve üslup özellikleriyle sergilemek; 

2- Bu sanatların gelişme çizgisini, ulaşılan teknik ve e'stelik düzeyi 
kavratmak; 

3-Kunılacak stüdyo, atölye, dokümantasyon merkezi, deney laboratuarı 
(experimental \vorkshop), belgelikte yapılacak inceleme, araştınna ve 
uygulamalarla tekniklerin, ustanın ve yaygın eğitimcilerin: 

a- Yaratıcı güçlerini geliştinııck, çeşitli teknikleri uygulayarak öğrenmelerini 
sağlamak, yeni denemeler yaparak çağdaş sanata yeni eserler, üriinler 
kazandırmalarına yardımcı olmak; 

b- Bu dallarda yeni uygulama alanlan bulaıııalanna imkan sağlamak, 

c- El becerisi ve bilgi hazinelerini, görgü dağarcıkJannı geliştirerek yaygın 
eğitimci, konservatör, restoratör, uygulamalı müze asistanı, kalfası, ustası ve 
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Geleneksel Türk El Sanatları Eğitimi Anasanat Dalının Tanımı 

Yüzyıllar boyu süregelen çeşitli araç-gereç, teknik kullanılarak yapılan, 
sanatçıma dehasının, zanaatçının el maharetinin Ürünü olan geleneksel Türk el 
sanatlannın: Devirlerini, üsluplarını, teknolojisini, estetiğini tanıyan, tanıtan, 
ustaların yapmış olduğu denemeleri, eserleri sergileyen; sanat ve teknik yaygın 
eğitimcilere çeşitli tekniklerle çalışma, bu teknikleri geliştirme imkanı veren; 
modern sanatta bu dallarda yeni yorumlarla uygulama atatılan açmayı planlayan; 
sanat mirasımızın örneklerinin bakımı, onanını vc çoğaltılması ve geıcği gibi 
korunmasını sağlayabilecek eleman yetiştiren; geleneksel Tüık el sanatlaıunla 
yeni satımcılar kazandırmayı ön gören bir anasanat dalıdır. Hu auasaual dalında 
teorik ve pratik ilgilerin birbirini tamamladığı ayıt program paketleri kanalıyla 
pilot bir proje uygulanarak çok amaçlı mesleki yaygın eğitime lıi/mct hedef 
alınmakta, modüler bir .sistematikle kursiyer eğilimine katkıda bulunmak ve sergi 
salonundan öteye gidemeyen bazı müzelerimi/u de çok işlevli mü/eler 
bağlamında uygulamalı müze asistanı, bakım, otunun kalifiye işçisi ustasını 
yetiştinnek planlanmaktadır. Anasanat dalı bünyesindeki yukarıda adı geçen 
merkezle koordinasyon içinde çalışan belgelik niteliğinde bir koleksiyonla çok 
işlevli müze çekirdek projesine başlanması düşünülmektedir. Böylece müzenin 
de bir eğitim kurumu olarak değerlendirilmesi yapılacak vc dokümantasyon 
işlemleri uygulamalı envanterler (ömek bezleri) aracılığıyla da çıkanlacaktır. 
Türk kültürünün bu daldaki zenginliğini Bilgi Bankası (Data- Bank) kanalığıyla 
tespit edilmeye çalışılacaktır. Bu konuda fakültemize bağlı olarak kurulacak 
merkezle işbirliği yapılacaktır. 

file:///vorkshop


- 1 6 3 -

ıcprodüksiyon yapımcısı v.b. gibi dallarda çalışabilecek, eleman yetiştirebilecek 
dtınıııuı gelmelerini sağlamak; 

d- Dönerli bir modüler sistemle eğitim görmeleri gerçekleştirilecek 
öğrencilere çok yetenekli (politeknik) bir öğretim vermek, onların örgün eğitim 
sistematiği içinde aldıktan eğitimi daha geniş zaman dilimine yayılmış yaygın 
eğitim programlan içinde bir zincirin birbirini tamamlayan halkaları gibi 
birbirini tamamlayan program paketleri kapsamında vermeleri için gereken kurs 
programlarını uygulayabilecek öğretmen yetiştirmek; 

4 - Teknik-sanat dallannda yaygın eğitimcilerin ve uzmanların geçmişte 
yapılmış ürünlerin, eserlerin değişik açılardan analizlerim yaparak uygulamalı 
araştırmalar yapabilmesine yardımcı olmak; 

5- Halk sanatı olarak süregelen bazı geleneksel Türk cl sanat dallanıu 
araştıran, belgeleyen yaygın eğitimciler yetiştirmek, böylece geçmişle günümüz 
arasında bağ kuran yaygın sanat eğitimcilerin artistik el sanat dallannda 
uzmanlaşmasına yardımcı olmak; 

(>- Teknik ve sanat erbabının sanat vc teknik mirasımızdan vc yaşayan artistik 
et sanatlarımı/dan değişik açılardan yaralanmasını sağlamak ve böylece 
geleneksel Türk el sanat dallan vc yaşayan artistik Türk cl sanatlannın milli vc 
milletlerarası düzeyde alması gereken yeri almasına yardımcı olmaktır. 

Geleneksel Türk El Sanatları Anasanat Dalı Konulan 

Geleneksel Türk cl sanatları anasanat dalı kapsamı içinde yer alan programlar 
vc konular aşağıdaki şekilde öngörülmüştür; 

1- Kağıt İşleri 
a- Kesmc-oyma teknikleri 
b- Yapıştırma* teknikleri 
c- Baskı teknikleri 
d- Süsleme teknikleri 
e- Resimleme teknikleri 
f- Kaligrafi teknikleri 

( Kağıt, ciltçilik tezhip, hat, ebru, minyatür v.b.) 
2- İplik İşleri 

a- örücülük teknikleri 
b- Örgücülük teknikleri 
c- Dokuma teknikleri 
d- İşleme teknikleri 
e- Baskı teknikleri 
f- Biçki-dikiş teknikleri 
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(El örücülüğü, oyacılık, tcutenccilik.ünğ işçiliği, kumaşçılık, kilimcilik, 
zilicilik, halıcılık, cicimcilik. yazmacılık, işlemecilik, hasır örücülüğü, giyim-
kumaş v.b.) 

3- Ağaç İşleri 
a- Oyma teknikleri 
b- Kakma teknikleri 
c- Birleştirme teknikleri 
d- Geçme teknikleri 
e- Boyanın teknikleri 

(Oyma, ajur, sedef, kakmacılık, kündekari. cdirnekari v.b. tekniklerle çeşitli 
dekoratif eşya üretimi) 

4< Metal İşleri 
a- Dövme teknikleri 
b- Dökme teknikleri 
c- Kakma teknikleri 
d- Kesine teknikleri 
e- Birleştirme teknikleri 
f- Boyama teknikleri 

( Mine, ajur, tombak, telkari v.b. gibi tekniklerle dekoratif eşya ve lakı 
üretimi) 

5- Taş- Alçı Toprak İşleri 
a- Biçimlendirme teknikleri (modelaj) 
b- Kalıplama teknikleri 
c- Kazıma teknikleri 
d- Boyama teknikleri 
e- Sırlama teknikleri 
f- Oyma, kakma ve geçme teknikleri 

(Çinicilik, çömlekçilik, seramik, taş ve alçı süslemeciliği gibi tekniklerle 
dekorasyon ve dekoratif eşya üretimi) 

6- Deri- Keçe- Kürk İşleri 
a- Kesme- oyma teknikleri 
b- Kabartma teknikleri 
c« Geçme teknikleri 
d- Yama işi teknikleri 
e- Tepme teknikleri 
f- Boyama teknikleri 
g- Biçki- dikiş teknikleri 

(Ciltçilik, karagöz, kukla, örtü, yaygı, lerlik, kemer, giysi yapımı, dekoratif 
eşya, aksesuar, çanta yapımı) 

7- Cam- Porselen İşleri 
a- Biçimlendirme teknikleri 
b- Kesme teknikleri 
c- Dökme teknikleri 
d- Kalıplama teknikleri 
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c- (Jileme teknikleri 
I- Boyama teknikleri 
g- Akıtma lekniklcıi 
lı- Geçme teknikleri 

(Vitray, kap. kaçak, çeşıni bülbül, tabak, vazo v.b. benzer dekorasyon vc 
dekoratif eşya yapımı) 

Geleneksel Türk l:.l Saıuıtlaıı ile ilgili İta/ulanan tanını, amaçlar, konular 
geıekçe doğıuliıısundn 07,03.199-1 yılında Fakülte bünyesinde F.l Sanatlan 
Yavgın Eğitimi lUVlıtuıflııc bağlı Geleneksel Tüık Kİ Sanatları Yaygın Eğitimi 
Ana Sanat Dalı ve buna bağlı "Konscrvasyon ve Restorasyon" Sanat Dalı 
kın ulumsun.Ancak Mesleki Yaygın Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan diğer 
anasanat, aııabilım dallan eğilim öğretimlerini öğretmenlik programlarıyla 
sürdünncktedir.Dolayısıyla Geleneksel Türk El Sanatlan Yaygın Eğitimi 
Programı öğrencilerinin de bu haklardan yaralanmalan düşüncesiyle "Geleneksel 
Türk El Sanatları Yaygın Eğitimi Anasanat Dalı" kapsamında Geleneksel Türk 
El Sanatları Yaygın Eğitimi Öğretmenliği Programı hazırlanarak 12.07.1995 
tarih II08 sayılı Fakülte Kumlu Kararı ile Gazi Üniversitesi Senatosu'na 
sunulmuş 27.09.1995 tarih vc 6 sayılı Senato Karan ile Ek Tdc sunulan 
Öğretmenlik Programı kabul gönnüştür. 

Bundan böyle yetenek sınavı ile alınan öğrencilerin T.C. Yüksek öğretim 
Kumlu »aşkanlığı'nın 29.12.1995 tarih ve 2786 sayılı kararlanyla 1995 yılı 
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı II. Basamak Sınavı Kılavuzunun Tablo 5 
kısmında yer alan Gazi Üniversitesi Mesleki Yaygın Eğitim Fakültesi 
'Geleneksel Türk El Sanalları Programı" adı, 1996 öğrenci Seçme vc 
Yerleştinne II. Basamak Kılavuzunda "Geleneksel Türk El Sanatlan 
Öğretmenliği " olarak yer almıştır. 

Uygulanan bu öğretmenlik programı, dublikasyon nedeniyle Mesleki Eğitim 
Fakültesi ile Mesleki Yaygın Eğitim Fakültesi'nin 14.04.2001 yılında 
birleştirilmesine kadar devam etmiştir. 

İki Fakültenin birleşmesi sonucu. Mesleki Eğitim Fakültesi adı alünda 
Bölüm, Anasanat ve Anabilim dallarında yeniden yapılanmaya gidilmiştir. 
Geleneksel Türk El Sanatları Yaygın Eğitimi Anasanat Dalı ve Kapsamında 
Öğretmenlik Programı Fakültenin Eğitim Fakültesi olması, daha önce Gazi 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ndc yürütülen Yüksek Lisans (Master-
Doktora) programlarının Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'ne 
devredilmesi sonucu Mesleki Eğitim Fakültesi bünyesindeki bölümlere bağlı 
bütün Anasanat Dallan " Anabilim Dalı " olarak öngörülmüştür. Dolayısıyla El 
Sanaüan Eğitimi Bölümü içinde Geleneksel Türk El Sanatlan Eğitimi Anabilim 
Dalı olarak yerini almıştır. 

Fakültede Bölüm. Anabilim dallarının yeniden yapılanması öğretmenlik ders 
programlarının da yeniden düzenlenmesi gereğini ortaya, çıkarmış, hazırlanan 
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Getenekscl Türk El Sanatları Öğı çimenlik programları JMO\-'),W.\ Kgıtııtı-
öğretim yılından itibaren Eki'dcki şekliyle uygulanmaya başlamışın. 

Sonuç olarak; burada Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi bünyesinde 
yer alan Geleneksel Türk El Sanatlan programı tanıtılmaya çalışılmıştır. 

Du programla geleneksel el sanallarımız korunmaya ve yaşatılmaya 
çaJtşümaktadır. Ayrıca yetişen öğretmen ndnylnnnın gelecek nesillere bu sanat 
dallanın tanıtmaları vc aktarmaları mutluluk vericidir. 

Bugün 2002 yılında yurdumuzun birçok üniversitesine bağlı vc meslek 
liseleri bünyesinde el sanatlan eğitimi veren yüksekokullar kımılmuşlıır. 
Dileğimiz bu kurumlarda geleneksel Türk cl sanatlarımızın yozlaştırılmadan yun 
sallımda gerekli önemin verilmesi kültürümüzün yaşatılmasıdır. 

Geleneksel Türk cl. sanatlarının eğitim kumlularında bilimsel yönleriyle ele 
alınması daha da etkili olmaktadır. 

Üniversitelerimiz başta olmak üzere el sanatları ile ilgili çalışmalar yapan 
kurumlarda dokümantasyon .sergileme vc pazarlama yapabilecek üniteler 
bulundurmalıdır. 

Eğitim programlarında geleneksel cl sanatlarımızın araştırılıp belgelenmesi 
için projeler geliştirilmeli .ayrıca bu projelere destekleyici kredi sağlanmalıdır. 
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EK I 
( îa / i Üniversitesi 

Mesleki Yaygın i ş i t im Fakültesi 
Kİ Sanat lan Yaygın K&ititııi lUiliimii 

Geleneksel T ü r k Kİ Sana t tan Öğretmenlik Programı 
( 1995-2001 ) 

I.YAİUYIL 
Denin 
Kodu 

Dersin Adı T U K H/S 

UT E 101 

TiTİTılû 

(lclenckscl 'fıtık kesim Teknikten 4 4 C 8 UT E 101 

TiTİTılû itlik K.tıiıi İşleri Kopya ve Omumu 2 4 4 6 

SAN 10.1 Sanat Taıihiııc Giriş 2 2 2 

SAN 105 Türk El Yazmaları Sanalı Tarihi 2 2 2 

EST 101 Estetik 2 2 2 

litVr IOI Eğitim Bilimine Giriş 3 3 3 

EĞT 103 Eğitim Sosyolojisi 2 2 
2 

TDL 101 Türk Dili 2 2 2 

TUL 10.1 Osmanlıcı 2 2 2 

TAK UM! ALıloık ilkeleri vc İnkılap Taı ili i 2 2 
2 , 

YUİ. 100 Yanana Dil (İngilizce* Alınanca- Fransızca ) 2 2 2 

HGS 101 Seçmeli (Müzık-Resim-BedenEgt.-Sanal Tarihi) ' l - 1 

TOPLAM 25 9 29 34 
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II.YA1UYU, 
Denin Kodu Dersin Adı T II K ıı7s 

ÜTE 102 Tûtk Ora» vu Örücülük Teknikleri •1 lı 

ÜTE 104 Türk Dokumu Teknikleri •t (» s 

GTE 106 Türk Örgü-örücülük-Dokuına Kopya 
ve Onnnnıı 

2 2 .1 

SAN ItO Türk Örgü-ÖıüLülük-Dokum» Sanalı 
Tarihi 

> - > » 

EOT 102 Eğilim Psikolojisi 3 • .1 j 

TDL 102 Türk Dili 2 • 2 2 

T AR 100 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 • > • 

YDL 100 Yabancı Dil ( Ingili/cc-Almunca-
Fransızca) 

2 2 

UGS 102 Sevmeli (Müzik-Resiın-Ucden Eğ!.-
Sanat Tarihi ) 

- . . . 
• 1 

TOPLAM 21 11 2<ı .12 

III. YARIYIL 
Dersin K o d u Dersin Adı T 11 K İt/S 

URA 201 Geleneksel Tuık Giysileri Diki» Tekniklini T" ...... T" 0 

ÜTE 203 Türk Giyim Kalıp Teknikleri 2 2 j 4 

GTE 205 Türk İşleme Teknikleri A »t 6 (t 

GTE 207 Türk İşleme Giyim Kopya ve Onarımı 2 2 3 4 

SAN 205 Türk İşleme ve (Jiyim Sanatı Tarihi 2 • 2 2 

SAN 207 Müzecilik 2 • 2 1 

EÛT20I ölçme ve Değerlendirme 
_ 

• J .» 

TDL 201 Türk Dili 1 1 1 

T AR 200 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi T" • 1 1 

YDL 200 Yabancı Dit ( lngilizce«Almanca-Fransı/.ca ) 1 • 1 1 

TOPLAM 20 12 26 32 
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IV. YA KIVIL 
Dvıaİıl İVIMIII Dersin Adı T 11 K HAS 

CiTK 202 Tilık Den Diki) vc Süsleme Teknikleri 2 2 i 4 

CITK 2<M Tttık Kcvc Diki) vc Süsleme Teknikleri 2 2 3 4 

ÜTK 206 Tftık Küık Diki) vc Süsleme Teknikleri 2 2 3 4 

OTK 2(»K Tüık Dcri-keı,c-küık Kopya v« Onanını 2 2 3 4 

TİM 202 Türk Halk Uilinıi ve Araştırma Teknikleri 2 - 2 2 

SAN 202 Türk Deri-Keçe ve Kürk Sanalı Tarihi 2 • 2 2 

SAN 206 Mitoloji vc İkonografi 2 • 2 2 

EOT 202 Genci Ögıetim Metodları 3 - 3 3 

TİM.202 fıtık Dili 1 • 1 1 

T Â R M » Atalüık İlkeler i vc İnkılap Tarihi 1 • 1 1 

" Y T J O O Ö " Yaİıuucı Dil ( lngili/ce-Alınuncıı-l'uın».ı/«'A ) 1 • 1 1 

TiTrî-ÂNÎ" 20 24 28 

V. Y A R I Y I L 
Dersin kodu Dersin Adı T u K H/S 

GTE 301 Türk Çini ve Seramik Teknikleri 4 4 6 8 

GTE 303 Türk Duvar ve Resim Teknikleri 4 4 6 8 

GTE 305 Türk Çini «Seramik Kopya ve Onarımı 2 2 3 4 

SAN 3ü 1 Türk Çini ve Seramik Sanatı Tarihi 2 - 2 2 

SAN 30J Orta Asya Türk El Sanalları 2 - 2 2 

SAN 305 Eski Escıler Hukuku . 2 r 2 2 

GRA 301 Sergi Grafiği 2 • 2 2 

EGT30I Yaygın Eğitimde Kurs Organizasyonu 2 - 2 2 

TOPLAM 20 15 25 30 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1006) 



— 170 — 

V1.YAU1Y1L 
Dersin Kmlıı Demin Adı T (1 l\ II.'S 

Ül'K 302 Tütk Melal işleri Teknikleri 7 f "' . . . . . . li 

(İTE 304 Türk Canı İsleri Teknikleri T * 3T" n X 

ÜTE 306 Türk Melal-Caın İşleri Kopyn ve Onarımı 2 2 .1 4 

GTE 308 Uygulamalı /Man Aıuşiııına Teknikleri 2 > ~î "î 

SAN 304 Türk Melal-Cam İşleri Sanatı Tarihi 2 • 2 2 

SAN 306 Anadolu Uygarlıkları 2 • 
•> 2 

EGT 302 Yetişkinler Eğilimi 2 • 2 2 

TOPLAM İİf . . . . 31İ 

Vn.YAIUYU J 

Dersin Kodu Dersin Adı T II İ T " "Tî/îT" 

GTE 401 Türk Taş İşleri teknikleri 4 4 6 N 

CJTK 40J Türk AA»v lfl«" Teknikleri 4 4 6 ~ 

GT2 403 Tüık Taş-Ağaç İsteri Kopya ve Onarımı i" T~ T " I* 

GTE 407 Uygulamalı Mezuniyet Tezi 2 2 3 4 

SAN 401 Türk Taş ve Ağaç İşleri Sanalı Tarihi 2 • 2 ? 

SAN 403 Cumhuriyet Dönemi Türk Halk Plastik Sanalları 2 • 2 2 

EGT 40» Özel öğretim Yöntemleri 3 • 3 3 

TOPLAM 19 12 2.S 31 

VIII . YARIYIL. 
Denin Kodu Dersin Adı T 11 K ll/S 

OTE 402 Seçmeli Alan ve Üretimi 6 6 9 12 

GTE 404 Seçmeli Alan Kreasyonu 4 •1 6 S 

EGT 402 Eğilim Yönelimi .1 - 3* * 3 

EÖT 404 öğretmenlik Uygulaması 4 li 7 İÜ 

TOPLAM 17 16 25 33 
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L'a/i Üniversitesi 
Mesleki Kailim Fakültesi 

Kİ Sanatları Kfcitimi lUMlıııU 
(»eleııek.sel Türk El Sanatları ö ğ r e t m e n l i k Programı 

( 2001 ) 

. . Y A R I Y I L 
D r t ı l ı t KlMİll Drmlıı Adı T 11 K İl/S 

Y\)i. 101 Tüık Dili 2 - 2 2 

T AR 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 - 2 2 

YDL 101 Yabancı Dil ( İngilizce-Almanca-Franstzea ) 2 * 2 2 

ENF 101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 1 2 • 3 

EGT 101 Öğretmenlik Mesleğine Giriş 3 - 3 

GTE 101 Türk KlUtür ve Sanal Tarihi 2 * 2 2 

fiTK 103 Geleneksel Türk Süsleme Resmi 1 t 2 2 3 

"«Tl li İl*> (leleıitfksel Kapıl Sanatlını Teknikleri 2 4 4 6 

MI.K İtil Temel Sanat Eğitimi t ~İ~~ 2 2 3 

M)IÎ.AM 16 10 19 26 

IJ. YARIYIL 
Dersin Kutlu Dersin Adı T U K H/S 1 

TUL 102 Türk Dili 2 - 2 2 

T AR 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 - 2 2 

YDL 102 Yabancı Dil ( İngilizce-Almanca-Fransızea ) 2 • 2 2 

ENF 10X Temel Rilgi Bilim ve Basic Programlama Dili 2 2 3 4 

KÛT 102 Okul Deneyimi 1 1 4 3 3 

GTE 102 Türk Kültür ve Sanal Tarihi 2 • 2 2 

GTE 104 Geleneksel Türk Süsleme Resim II 2 4 4 6 

M ER 102 Temel Sanal M git imi (1 t 2 2 3 

TOPLAM 14 12 20 26 
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Demin Adı T İl" K İWS* 

MYD20I Mesleki Ynluıncı Dtl Y * Y 

GSM 201 Osınnnlıcu 1 2 • 1 ~İ 

ÜÛT201 Gelişini vo Ûfi/cnme \ • X 3 

ÜTE 201 Türk El Sunadan Tarihi 1 2 • 2 2 

ÜTE 20 J Geleneksel 'Türk Dokuma örgü Teknikleri 2 1 4 6 

GTE 205 Geleneksel Türk tşleme Teknikleri 2 2 3 4 

GTE 207 Geleneksel Türk Metal İşleme Teknikleri 2 4 4 6 

TOPLAM 15 10 20 25 

IV. YARIYIL 
Dersin Kodu Dersin Adı T tı K M/S 

MYD 202 Mesleki yabancı Dil 2 • 2 2 

OSM 302 Osmanlıca II 1 • 2 1 

BOT 202 Eğilimde Planlama ve Değerlendirme Tı T " > 

GTE 202 Türk El Sanalları Tarihî 11 ~ • 
™ 

GTE 204 Geleneksel Keçe Üretim Teknikleri I 2 2 3 

GTE 206 Geleneksel Türk Deri Sanatı Teknikleri 1 2 2 3 

GTE 208 Geleneksel Türk Duvnr Resim Teknikleri 2 4 4 6 

TOPLAM 13 10 18 23 
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V. YARIYIL 
Dersin kodu Denin Adı T U K "iT/T" 
M Y D 301 Mesleki Yabancı Dil 2 • 2 

KOT 301 OgıciimTeknolujilcri ve Materyal Gel işitime 2 2 4 

u n : 3oı Türk Süsleme Sanatı Tarihi 2 • 2 

GTK 303 Müze Eğitimi 2 • 2 

GTE 305 Geleneksel Türk Taş İşleme Teknikleri 2 2 4 

4GTE 307 Geleneksel Türk Ahşap Sanalı Teknikleri 2 4 6 

UTK.UM Geleneksel Tüık (.'anı işleme Teknikleri 2 2 4 

KLS .101 Sergi Grafiği 1 2 3 

TOPLAM* 13 12 21 27 

VI.YAK1Y1L 
İlenin Koıiu Dersin Adı T U K HAS 

Mesleki Yabancı Dil 2 • 2 

IŞI. .102 Genel İşletme 2 * 2 2 

Tl 111 302 Türk Halk Dilimi 1 - 2 2 

KOT 302 Sınıl'Yönelimi 2 2 3 4 

El'iT 30» Özel Öğretim Yöntemleri 1 2 2 3 4 

4GTE 302 Geleneksel Türk Alcı İşleri Teknikleri' 1 2 2 3 

GTE 304 Geleneksel Türk Seramik Çini Teknikleri 2 4 4 

GTE 306 Geleneksel Türk Takt Teknikleri 1 4 3 5 

İTTE 30K Alan Araştırın» Teknikleri 2 - 2 2 

TOPLAM • 16 14 23 30 
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VİLY/UUYIL 
Denin Kodu Denin Adı T İl K 

~ 

Ti7s~ 

EÛT401 Okul Deneyimi 11 1 1 

EÛT403 özel Öğretim Yöntemleri II 2 2 .1 1 

OTE40I Geleneksel Alçı İşleri Taşanını 1 4 3 5 

GTE 403 Geleneksel Çini Seramik Tasarımı 1 4 3 > 

GTE 405 Geleneksel Tekstil Yüzey Tasarımı 1 2 2 3 

GTE 407 Geleneksel Taş İşleri Tasarımı 1 2 2 

— 
3 

GTE 409 Mezuniyet Tezi T" "t 

TOPLAM *iT To" ~\T 15 

VİU.YAJUYIL 
D i n i n Kodu D t n l n Aılı T tl K ıı/s 

EOT 402 Rehberlik .1 • } s 

EÛT404 öğretmenlik Uygulaması 2 6 s 

GTE 402 Geleneksel Kağıt işleri Tasarımı 1 2 ? 1 

GTE 404 Geleneksel Ahşap işleri Tasannu 1 1 3 5 

GTE 406 Geleneksel Melal İşleri Tasarımı 1 4 3 5 

Seçmeli 1 2 3 

TOPLAM 9 IX ts 27 

Seçmeli Dersleri 
Dersin Kodu Denin Adı T 11 K ıı/s 

DDT 402 Bilgisayar Destekli Tasarım t 2 2 3 

ORA 402 Fotoğrafçılık 1 2 2 3 

MER 402 Desen 1 2 2 3 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1006) 



- 175 — 

EK-9 

RESMİ GAZETE'NIN 
21 TEMMUZ 2004 TARİH VE 

25529 SAYILI NÜSHASI 
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i ( ' 

i ^ C" » İ l l i LjU'Z 
Başbakanlık 

Mevzuatı GeliştirTne ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 

Kuruluş : 7 Ekim 1920 
21 Temmuz 2004 

ÇARŞAMBA j 
Sayı: 25529 j j 

Gazi Üniversitesinden: 

Gazi Üniversitesi Türk El Sanatlan Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği 

Amaç 

Madde 1 — Türk el sanatlan Araştırma ve Uygulama Merkezi; 

a) Kronolojik bir sistematik içinde Türk El Sanatlarının evrimini inceler. 
b) El Sanatları dallarının nitelik ve niceliklerini belirler, çeşitli bilgiler, fotoğraf, çizim, slide ve akar filmle 

dokümantasyon yapar. 
c) El Sanatlannın bakımı, onarımı, aslına uygun çoğaltmaları üzerine araştırmalar planlayarak deney 

laboratuvan. atölye ve stüdyolarda uygulama alanına koyar. 

d) Geleneksel yöntemle ürün veren ve yeni, özgün, çağdaş denemeler yapan artisanı destekler. 

e) Bilim-teknik-sanat işbirliği ile oluşan sistematikler, gerek amatör gerekse profesyonel açıdan el 
sanatlarının eğitimine eğilir. 

0 Türk el sanatları dallarında lisansüstü ve doktora çalışmaları yapanları destekler, 
g) Kaybolma tehlikesi ile karşı karşıya bulunan el sanatlan dallarından çağdaş teknolojiye yarar sağlayacak 

alanlarda araştırmalar yapar. 

Kapsam 

Madde 2 — Türk el sanatlarının geçirdiği evrimi inceleyen, gerek estetik, gerek bilimsel ve gerekse 

teknolojik açıdan el sanatları dallarının dokümantasyonunu yapan, bakım (konservasyon); onarım (restorasyon) 

ve aslına uygun olarak çoğaltma (reprodüksiyon) çeşitlemeleri üzerinde araştırmalar planlayarak uygulayan: bu 

arada geleneksel >öntemle ürün veren ustaları, yeni üretim yapan ve özgün çağdaş çizgide yol alan ustaları 

destekleyen, onla.'a Pazar sağlayan ve sanat-teknik-bilim koordinasyonu yolu ile gelişen bir sistematikle el 

sanatlarının eğitimine yönelik çalışmalar yapan bir Merkezdir. 

Kuruluş 

Madde 3 — Gazi Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı bir birim olarak, 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı 

Kanunla değişik ~ d-2 maddesi uyarınca "Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi" kurulmuştur. 
Çalışmalar 

Madde 4 — 3 üncü maddede sıralanan amaçlar doğrultusunda; 

a) "El Sana:iarı Uzmanlık Kitaplığı" kurar ve bu daldaki yayınları derleyip fişleyerek ulaşılan düzeyi 
belirler. El sanatlarının kaynaklarını ve günümüzdeki verilerini inceler ve tespit eder. 

b) "El Sanalları Belgeliği" kurar. Bu ünitede çağdaş bir sistematikle geliştirilmiş gözlem fişleri aracılığıyla, 
fotoğraf, slide. akar film. çizim ve benzeri kullanarak eserlerin dokümantasyonunu yapar. 
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bl Merkez Yönetim Kuruluna üç yıl süre ile üç üyeyi gizli oyla seçmek, süresi dolan veya herhangi bir 
nedenle boşalan üyelerin yerine gizli oyla yenilerini seçmek, 

e) Yönetim Kurulunun yıllık çalışma raporlarını incelemek. 
J) Yapılacak çalışmaları planlayarak karara bağlamak. 
e> Yönetmelikte yapılacak değişiklikleri teklif etmek. 
:') Yönetim Kurulunun getireceği diğer önemli problemleri görüşmek ve karara bağlamak. 
g) Genel Kurul, toplantılarını salt çoğunluk ile yapar, kararlarını toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile 

alır. 
it) Merkez Danışma Kurulu üyeliği için sekiz aday içerisinden gizli oyla beş aday seçmek ve Yönetim 

Kuruiıfıu bildirmek. 

Yönetim Kurulu 

Madde 10 — Merkez Yönetim Kurulu; 

Müdür, varsa Müdür yardımcısı ile genel kurulun teklif edeceği beş aday arasından Merkez Kurulunca 
seçilen ve Rektörün onaylayacağı üç üyeden meydana gelir. Yönetim Kurulu, Müdür dahil en az dört üye ile 

toplanabilir. Yönetim Kurulu üyelerinin süresi üç yıldır, süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler. Yönetim 

Kurulu kararlarını toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alır. Yönetim Kurulu Merkezin karar organıdır. 

Yönetim Kurulunun Görevleri 

Madde 11 — Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır 

a) Merkez Müdürü tarafından getirilen teklifleri görüşmek ve karara bağlamak. 
b) Merkezin her türlü faaliyetlerini planlamak, yönetmek, Genel Kurul ve Yönetim Kumlu kararlarını 

uygulamak. 
Danışma Kurulu 

Madde 12 — Merkez Danışma Kurulu: Genel Kurul üyeleri ve bu alanda araştırma ve yayınları ile 

tanınmış kişiler arasından Genel Kuralca seçilen sekiz kişi arasından Rektörün onaylayacağı beş kişiden oluşur. 
Danışma Kurulu Başkanı, Merkez Müdürüdür. Danışma Kurulu alacağı kararlan Merkez Yönetim 

Kurulunca tavsiye eder, kararlar istisari mahiyetledir. Danışma Kurulu, Müdürün daveti ile yılda en az bir kere 
toplanır. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. 

l'lusal ve Uluslararası Üyelik 

Madde 13 — Merkez, Merkez Yönetim Kurulunun teklifi Rektörün onayı ile ülke içindeki ilgili 

kuruluşlara. Bakanlar Kurulu Karan ile de kendi alanındaki Uluslararası Kuruluşlara üye olabilir. 

Merkez Personeli 

Madde 14 — Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi 

uyarınca Rektörce görevlendirilecek elemanlarca karşılanır. 

Yürürlük 

Madde 15 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 16 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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c ) "Türk El Sanatlan Konservasyon Atelyesi", 'Türk El Sanatlan Restorasyon Atelyesi", "Türk El Sanatlan 
Reprodüksiyon Atelyesi" ve "Dizayn Stüdyosu" kurar. Bu ünitelerde el sanatlarının bakım, onarım ve aslına 
uygun çoğaltmalarını yapar. Özgün biçimler yaratılmasına yardımcı olur. 

ti t Geleneksel yöntemle çalışan ve özgün denemeler yapan artisana seminer, kurs, konferans, yayın ve 
belgelikte bulunan arşiv malzemesi ile yardım eder. El sanatları dallarında yarışmalar, karma ve kişisel sergiler. 

defileler, kermesler, bianneller. fuarlar düzenleyerek: plaket, mansiyon, ödül ve benzeri ile artisanı teşvik eder. 

Kataloglar hazırlayarak sanatçının tanınmasına ve tanıtılmasına yardımcı olur. 
o) Panel, açık oturum, sempozyum ve kongreler düzenleyerek, kitap, atlas ve benzeri yayınla} arak el 

sanatları eğitiminde etkin rol oynar. 

0 Ulusal ve Uluslararası düzeyde Türk el sanatlan koordinasyonu sağlar. 

Organlar 

Madde 5 — Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin organları şunlardır: 

a. Merkez Müdürü 

b. Genel Kurul 

c. Yönetim Kurulu 

d. Danışma Kurulu 

Merkez Müdürü 

Madde 6 — Gazi Üniversitesi Türk El Sanatlan Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü. Genel 
Kurulun seçtiği üç aday arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen bir öğretim üyesidir. Süresi 
biten Müdür yeniden seçilebilir. 

Müdür kendisine bir Müdür Yardımcısı seçebilir. Yardımcının görevi; Müdürün görevi bitince 

kendiliğinden sona erer. 

Müdürün Görevleri 

Madde 7 —Merkez Müdürünün görevleri şunlardır 

a) Merkezi temsil etmek. 

b) Ayda en az bir kez Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, gündemin 
görüşülmesini sağlamak. 

c) Çalışma plân ve programlarının uygulanmasını ve kararların gerçekleşmesini sağlamak. 
d) Yönetim ve Danışma Kurullanna Başkanlık etmek. 

e) Merkez Müdürü, Merkezin her türlü faaliyetinden birinci derecede sorumludur. 

fi Merkez Müdürü geçici olarak görevden aynldığında yardımcısı, yoksa Yönetim Kurulu üyelerinden 
birisini vekil bırakır. Vekil bırakılmadan aynlma durumunda. Yönetim Kurulu üyelerinden, öğretim görevinde 
en kıdemli olanı Müdürlüğe vekalet eder. Görevden aynıma ve vekalet altı ayı aşamaz. 

Genel Kurul 

Madde 8 — Genel Kurul; 

n) Gazi üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi E! Sanatları Bölümü öğretim elemanları, 
h) Gazi Cni\ ersitesi'ne bağlı ilgili Fakülte ve Yüksekokulların el sanatları alanlarında çalışan öğretim 

elemanları. 

c) Müdür Yardımcısı. Genel Kurulun tabii üyesidir. 

Genel Kurulun Görevleri: 

Madde 9 — a) Müdürü'nün daveti üzerine Genel Kurul her öğretim yılı başında olağan olarak toplanır; 

Müdürün daveti üzerine olağanüstü de toplanabilir. 
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EK-10 

GÖZLEM FİŞİ ÖRNEĞİ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1006) 



—180 — 

1-Örnek: 

2- İlgili Koleksiyon: 
3- Envanter No: 
4- Türü: 

5- Boyutları: 

6-Negatif No: 

7-Fotoğraf No: 

8-Slide No: 

9- Kaynağı: 

10-Tarihi: 

11- Konu: 

12- Uygulanılan Gereç: 

13- Uygulanan Teknik: 

14- Kullanılan Renkler: 

15- Birimlerin Biçimlendirilmesi: 

16- Birimlerin Yerleştirilmesi: 

17- Kompozisyon: 

FOTOĞRAF 
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Gerekli Bilgilerle Donatılmış, Gerekli İşlemi Tamamlanmış Bir 
Gözlem Fisi Örneği 

I - Örnek: S2 FOTOĞRAF 
2 - İlgili Kolleksh on: T. S .M. 
3- Envanter No: 31/1199 
4- Türü : Ayna örtüsü 

5- Boyutları :1.25x23 cm. 

6-Negatif No: 8-1 

7- Fotoğraf No: 82 

8- Slide No: 

9- Kaynağı: 

10- Tarihi: XYIL yüzyıl 

11- Konu : Bitkisel Bezeme (Gül Dalı) 
, ., ,12- Uygulanılan Gereç : İnce kaliteli keten dokuma ve kalın ipek 
kullanılmıştır/6 Y v 

13- Uygulanan Teknik: Gözemeli hesap uygulanmıştır. 

.... 14- Kullanılan Renkler: Domates kırmızı, krem, beyaz, siyah, mavi, fıstık 
yeşulı 

ile renklendirilmiştir. 

1 S- Birimlerin Biçimlendirilmesi: Basit geometrik çizgilerin yardımı ile ucu 

volutla son bulan "O" kıvrımlı dallar, enginar 

yapraklan, güller goncalar oluşturulmuştur. 

16- Birimlerin Yerleştirilmesi: Ucu volutla son bulan "C" kıvrımlı dallar 

çerçevesine, iki gül, üç gonca ve üç enginar yaprağı 

yerleştirilmiştir. 

17- Kompozisyon : Ayna örtüsünün çevresine gül dallarından oluşan enli bir 
bordur 

yerleştirilmiştir. Örtü üzerinde yer alan güller domates 

kumızısu krem, beyaz ve siyah, enginar yapraklan, mavi 

kremle: dallar siyahla; küçük yapraklar fıstık yeşiliyle 

renklendirilmiştir. 
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Örnek No: 
Levha No: 
Fotoğraf No: 
Çizim No: 
İnceleme Tarihi: 
İlgili Koleksiyon: 
Koleksiyonun Açık Adresi 

Envarter No: 
Koleksiyona Geliş Tarihi: 
Koleksiyona Geliş Biçimi: 
Koleksiyonda V eri: 
Boyutları: 

Zemin Boyutları: 
Bordur Boyutları: 
1-
2-
3 -
4-
5-

6-

Cinsi: 

Onarım görüp Görmediği: 

Bugünkü Durumu: 
Kullanılan Malzeme: 
Çözgü: 
Atkı: 
Düğüm: 
Uygulanan Düğüm Türü: 

Seçilen Renkler: 

1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
S-
9-
1 0 -

Fotoğraf 

Cinsin Yöredeki Adı: 

Malzemenin Yöredeki Adı: 

Düğümün Yöredeki Adı: 

Renklerin Yöredeki Adı: Anlam Yükü 
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Motiflerin Yöredeki Adı: 

Motiflerin Yöredeki Adı: 

İşlenilen Konu: 

Zemin Motifleri: 

1-
2-
3-
4-
5-
6-
Bordür Motifleri: 
1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-

Birimlerin Biçimlendirmesi: 

Kompozisyon: Yöredeki Adı: 

Kaynak Kişi Künyeleri: 

Eserle İlgili Yayınlan 

Motiflerin Kareli Kağıt Üzerine Çizimleri: 
Zemin 
1-
2-
3 -
İşlenilen konu maddesindeki sıra izlenerek çizimler yapılacaktır. 
Bordur: 
1-

2-
3-

İşlenilen konu maddesindeki s^a izlenerek çizimler yapılacaktır. 

Anlam Yükü: Kaynak Kişi: 

Anlam Yükü: Kaynak Kişi: 

Anlam Yükü: Kaynak Kişi: 

Şematik Çizim 
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Xr . Chairmer., 

Z would like û o thank you for giving me the flocr. 
Tr.e Tur ki s li delegation should like to ex?ress its 

2?pre = ;-ion fer the Draft Plan of Action, sub.T.itted by the 
Direc~-r General or. the 'World Decade For Cultural 
Development' . (Nurier 23C/1€) 

Turkey is in full agreement with aetions, proposed in the 
plan beleiving, that Unesco has a majör role tc play, in the 
'achievement of objeetives of the World Decade for Cultural 
Development. 

Turkey with its rich cultural heritage and with its high 
level of traditional and popular culture, is an a position,to 
contricute,to the World decade for cultural development and 
stands ready for International cooperation in this field. 

Kaving stated our general position,we should to 
comment,on serve specisific; items ineluded in the plan. 

- We attach a particular attention to the presentation of 
physical heritage,to be displayed in museums and colleetions. 
In order to set up data banks on the cultural heritage: we 
beleive that guide lines with standart forms should be 
prepared and distrubuted to Member States. Since as 
mentioned on page 6 paragraph 36 multifunctional museums could 
add to training and informatian about physical heritage we 
should like to suggest that these pieces should be 
exhibited by scientific methods. So that mutual appriciatioh 
as well as trainjng of history of art, ethnology, archeology as 
well as history can be ensured. I would like to inform 
you that we are in the phase of establishing experimental 
wcrksr.eps for practical training with several auirs, related 
tc multifunctional museums. ' 

About paragraph 40,of the same page important steps have 
been taken in Turkey on the methodology of inventoring 
physical heritage especially on artistle .handicrafts, crafs 
and handicraf ts as weli as decorative arts. In this 
conneeticn,we wish,to state that, standartization of 
methodclcgy is of paramount importance in this field. In 
partirular,observation cares cencerning the property should be 
stsndartized, so that msasurement charts can be formed and 
graphics can be cravr. up w i t h an interdiciplinary approach. In , 
this manner interr.at ional cooperation could be ensured in 
ejcchar.ga of charts and graphics as well as observation cards. 

On the subject of integration of physical heritage into 
modern life (page 7 paragraph 41) mention is made of 
reproduetion of works of art of high guality. The term is also 
used on page 452 paragraph 11306 in ccr.nection with 
development of crafts. In view of diffuculty cf establishing 
International criteria for high quality works cf art, we 
should like to propose that the content of the term "high 
quality" has to be defined in a more detailed mar.ner. Since 
the concept of aesthetic value is extremely vari-ble. 

In conelusion Mr. Chairmen,my delegation wis hes to state 
that Turkey is ready to support the draft resolution contained 
in the document in this regard. 
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EK-11 

EL SANATLARI YÜKSEK KURULU VE 
BU KURULA BAĞLI 

TÜRK EL SANATLARI MERKEZLERİ 

s 
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EL SANATLARI YÜKSEK KURULU 

VE BU KURULA BAĞLI TÜRK EL SANATLARI MERKEZLERİ 

Kuruluş: 

Bakanlıklararası işbirliği ve üniversitelerarası koordinasyon, disiplinlerarası çalışmalarla 
faaliyetlerini sürdürecek Başbakanlığa bağlı bir Türk El Sanatları Yüksek Kurulu oluşturulmalı ve 
bu kurula bağlı Türk El Sanatlan Merkezleri kurulmalıdır. İlk uygulama için İsparta Türk El 
Sanatları Merkezi pilot bir projeyle organize edilmelidir. Ülkemizde el sanatlarıyla ilgili 
çalışmalar sürdüren birden fazla bakanlık ve üniversite bulunması çağın koşullan gereği artizan 
niteliğinde çalışan, ürün verenlerin giderek azalması ve el sanatlarında endüstriyel üretime kayış 
bir sistematik ve programla çalışacak yüksek kurulu ve ona bağlı kurulacak merkezleri 
gerektirmektedir. Diğer taraftan günümüze değin yararlanmasını bilmediğimiz Türk el sanatlarının 
zengin potansiyeli yanı sıra piyasada giderek artan ve çok ucuza satılan Doğu ülkeleri el sanatlan 
ürünleri bu konuda kaybedecek zaman olmadığını ortaya koymaktadır. 

Tanımlar : 

Türk El Sanatlan Yüksek Kurulu; bakanlıklar, üniversiteler, kamu kuruluşlan ve kendisine 
bağlı merkezler arasında koordinasyonu sağlayan, belli bir program ve bir sistematik çerçevesinde 
Türk el sanatlannı eski ve yeni örnekleriyle belirlemeye, ulusal ve uluslararası platformda 
tanıtmağa çaba harcayan ürerim ve tüketimini organize eden çalışmalar yapan artizanı destekleyen 
bir kuruldur. 

Türk El Sanatlan Merkezi; Anadolu Selçuklu Döneminden başlayarak günümüze kadar 
çeşitli Türk el sanatlannın geçirdiği evrimi inceleyen, gerek estetik gerek bilimsel ve gerekse 
teknolojik açıdan el sanatlannın dallarının dokümantasyonunu yapan, konservasyon restorasyon, 
reprodüksiyon çeşitlemeleri üzerinde araştırmalar yapan, sergiler planlayan, uygulamalarla 
sağlanan yeni ürünlerin pazarlanmasına çalışan, gerek geleneksel yollarla ürün veren ustalan 
gerek yeni, özgün çizgide yol alan artizanı destekleyen oralara iş veren bir kuruluştur. 

Amaçlar: 
Türk El Sanatlan Yüksek Kurulu; 

1) Bakanlık, üniversite, kamu kuruluşlan ve kendine bağlı merkezleri bir sistematik içind< 
organize eder. 

2) Bu kuruluşlar arasında koordinasyon sağlar. 

3) Kendine bağlı merkezlerin faaliyetlerini programlar. 

4) Bütün merkezlerdeki arşiv bilgilerini birleştirerek, bakanlık, üniversite, ve kamı 
kuruluşlanndaki bilgileri, belgeleri de ekleyerek bir Başbakanlık Türk El Sanatlan Arşivi kurar. • 

Türk El Sanatlan Merkezi: 

1) Kronolojik bir sistematik içinde o yörenin el sanatlannın evrimini inceler. 
2) El sanatlan dallannın' nitelik, niceliklerini belirler; çeşitli bilgiler, fotoğraflar, çizimler 

slaytlar, akar filmlerle desteklenmiş el sanatı örneklerinin kayıt formlan aracılığıyl: 
dokümantasyonunu yapar (Bk. Ek Form 1,2). 
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3) F.1 sanatlarının bakımı, onarımı, aslına uygun çoğaltılmaları (konservasyon, restorasyon, 
reprodüksiyon). üzerinde araştırmalar yaparak, planlayarak atölye, stüdyo ve 
laboratuarlarda uygulama alanına koyar. 

4) Geleneksel yollarla ürün veren ve yeni özgün tasarımlar yapan artizanı destekler, tanıtır, 
sergi açmasını ve karma sergiye katılmasını sağlar ve bunlara pazarlamada yardımcı 
olur. 

5) liilim ve sanat işbirliği ile Türk el sanatlannın gelişmesine ve ülkemize ekonomik yarar 
sağlamasına çalışır. 

6) Kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan sanatlara ve çağdaş teknolojiye yarar 
sağlayacak faaliyet programlan hazırlar, uygulama alanına koyar. 

7) Anadolu'da Türk kültürüyle dokuz yüzyıl yaşamış el sanatlarına gereği gibi eğilir, bu 
kültürel mirası korur ve 21. yüzyıla bir armağan olarak sunar. 

Organlar: 

Türk El Sanatları Yüksek Kurulu; 

1) Başkan 

2) Üyeler, 

a- ilgili üniversitelerin bilim ve sanat dallan temsilcileri 

b- İlgili bakanlık temsilcileri 

c- Kamu kuruluşlan temsilcileri 

3) İdari Birim 

Türk El Sanatlan Merkezi: 

1) Yönetici 

2) Ünite müdürleri 

3) Sanatsal, bilimse, teknik ve idari personel 

4) Danışma Kurulu 
Başbakanlık Müsteşan başkanlık görevini yapmalıdır. İdari birimleri organize etmelidir. 

Kurul üyeleri ilgili üniversitelerin Türk el sanatlan dallannda çalışmalar yapmış sanat tarihçi, 
halkbilimci, iktisatçı vb. bilim dallarından ve sanatçılan arasından seçilmelidir. El sanatlarıyla ilgili 
çalışmalar yapan bakanlıklar; Kültür Bakanlığı. MiUi Eğitim Bakanlığı, Turizm Bakanlığı. Adalet 
Bakanlığı. Tanm ve Köy İşleri Bakanlığı. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Dışişleri Bakanhğı'dır. Bu 
bakanlıkların ayn ayrı temsilcileri kurulda bulunmalıdır. Konu ile ilgili olarak kamu kuruluşlan 
temsilcileri de kurula katılmalıdır. Devamlı görev yapacak idari birim, Kültür Bakanlığı Halk 
Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce organize edilmelidir. Elemanlar bu 
Genel Müdürlük'çe istihdam edilmelidir. Genel Müdür, Kurulun Başkan Yardımcısı görevini 
yapmalıdır. Kurul üyeleri ayda bir defa toplanmalıdır. Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma 
ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce kurulacak Türk el sanatlan merkezleri, pilot bir örnekle 
başlayarak bölgelere ve illere dağıtmalıdır. El sanatlan potansiyeli bulunmayan iller başlangıçta 
kapsam dışı bırakılmalıdır. Bu merkezlerin kurulacağı binalar kervansaray, medrese, bedesten vb. 
eski eserlerden seçilmeli ve böylece hem atıl durumdaki bazı eski eserlerin restorasyonu ve 
korunması sağlanmalıdır. Merkezi Kuruluşlan çalışma biçimi, kuruluşu bir yönetmelikle 
belirlenmelidir. 
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İSPARTA TÜRK EL SANATLARI MERKEZİ 

DOKÜMANTASYON 
RESTORASYON 
ÜNİTESİ 

DİZAYN REPRODÜKSİYON KONSERVASYON 

ÜNTESİ ÜNİTESİ ÜNİTESİ ÜNİTESİ 

AR\Ş-GEREÇ SERGİ-SATIŞ İDARİ BİRİMLER 

ÜNİTESİ ÜNİTESİ ÜNİTESİ 

FOTOĞRAF STÜDYOSU VE ATELYESI-BANT KAYİT STÜDYOSU-BİLGİSAYAR ÜNİTESİ 

1 -Dokümantasyon Ünitesi: Bu ünite sanat alanlarıyla ilgili tarihi ve etnografık bilgilerin derlendiği 
ünitedir. Kitaplık ve Belgelik bu ünitenin birimleridir. 
2 -Dizayn Ünitesi: Bu ünite yeni motif, desen ve bordürlerin yapıldığı; eski örneklerden motif, 
desen, bordur ve kompozis>'onlann çıkanlarak çizildiği Stüdyo-Atelye bmmlerini içeren ünitedir. 
3 -Reprodüksiyon Ünitesi: Bu ünite güzel sanatlar düzeyine ulaşmış veya artistik elsanatı niteliği 
taşıyan el sanatlarımızın kopyalarının yapıldığı ünitedir. Hasır dokuma, hali dokuma, işleme, giyim-
kuşam vb. atelyeler içerir. 
4 -Bu ünite eskimiş, bakıma ihtiyacı olan artistik el sanatlannın temizlik ve bakım işlerini yapan 
ateh evi ve gerekli laboratuarlan içerir. 
5 -Bu ünite onanma ihtiyacı olan yırtık, sökük, patlak vb. hasara sahip artistik el sanatlannın 
onanmlannı yapan atelyeler yanı sıra onanm için gerekli laboratuarlan içerir. 
6 -Araç-gereç Ünitesi : Bu ünite hem yeni üretim hem eskinin bakımı onanını için gerek 
malzemeyi sağlar. Çeşitli tekniklerin gerektirdiği gereçler yanı sıra hammadde teminini sağlar. 
Tekstil dallannda doğal boyacılık ihtiyacını karşılar. Çeşitli teknoloji laboratuarlan bulunan bu 
ünitede doğal boya yapan atelye bulunur 
7 -Sergi-Satış Ünitesi : Merkezde yapılan bütün işlerin sergilendiği ünitedir. Yapılan üretim 
doğrultusunda çeşitli standlara aynlmıştır, Bir galeri işlevini görecek bu ünitede sergilenen 
ürünlerin belli bir sistematikle belgelendikten sonra şanslarının yapıldığı bölümdür. 
8 -İdari Birimler Ünitesi: Bu ünite merkezinin idari-mali işlerinin yürütüldüğü bölümdür, 

8) 0 -Fotoğraf-Stûdyo ve Atelyesi-Bant Kayıt Stüdyosu-Bügisayar Ünitesi: Bu ünite de bir tür teknik hizmet 
bürosu olarak çalışır ve bütün ünitelere hizmet verir. 
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EK-12 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 

GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI BÖLÜMÜ'NCE 
GÖNDERİLEN 11.04.2005 TARİH VE 81 SAYILI YAZI 
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T.C. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI € ^ _ ! G I : S 1 1" 
Geleneksel Türk El Sxn«dxn Üretici vc Smıstkju-bınn ıt^\^tor#î3*&a*fe rs J t e si 
Arttırılarak, El SaJUtlârmın Getirilmesi, Korunması ve Gelelefcuipq^hw*ıkütt»g* 
Aklan!M ası İçin Almnıajı gereken önlemlerin Belirlenmesi Am*eıjL^,KıWmtonxj7v 
Meclis Araştırması Komisyon* (10/128) m ** n ^* r l 

Marmara Ünrvershesi Güzel Sanallar Fakahesi Geleneksel Türk El Sanatlan 
Böhırnü'nde; Han-Kiüm Eski Kumaş Desealari Anasanat D ah. ve Tezhip-Minyatûr 
Anasana: Dalı olarak, iü farkh Anasanat Dab'nda eğitim, öğretim verilmektedir. 
Bölürnümüze her yıl yetenek sınavı ile 30 öğrenci kabul etmekteyiz ve 4 saa£ olarak 
öğrenci sayımız ortalama 120-130 dur. Bol ürürümüzde kadrolu öğretim elemanı 
olarak; 2 profesör, 1 doçent, 5 yardıma doçent, 3 öğretim görcvHsi ve 4 araştırma 
görevli t bulunmaktadır. 
Bölumümüzdeki derslerin birçoğu için, bölümde kadrolu öğretim elemanları 
buluşmaktadır. Fakat bazı dersler için henüz yetişmiş eleman bulunmaması nedeniyle, 
piyasadan alanında, tamnmış usta ve sasatçüan davet ederek, öğrecctterinıizin büm ve 
beceri erinin artması sağlanmaktadır. 
Her iki Anasanat Daiı'nda esas olarak öğrencilere geleneksel sanatlarımızın geçmişi 
ve bu gOntn"' durumu verilmekte, g-ieoelcscl sanatlarımızın kullanım alanları, 
teknikleri, desen, motif ve renk kompozisyon karekterlcri tamülmaktadır. Bu bilgileri 
temel alan öğrenciler, yaratıcı yeteneklerini kullanarak çağa uygun yeni tasarımlar 
üretmekte ve uygulamaktadırlar. Bu yeni tasarımlar, dekoratif özelliklerinin yanında 
endüsaide uygulanacak düzeydedirler. Fakat bununla birlikte, bezi derslerde 
uygulama, için gerekli olan dokuma Terssin, baskı masası ve diğer ekipmanlardan 
eksâlder bulunmaktadır. Bölümümüzde tasarım programlanru çalıştıracak kapasitede 
bilgisyariar olmadığı için, bilgisayar olanaklarından yararlanamamaktadır. 
Tasarımlar ve uygulamalar,' sömestr süresinde veya sömestir bitiminde 
bütünümüzde sergUenrnektedir. Fakat sergSeoen öğrenci işlerinin fakülte dışında 
başka mekanlarda tergilenmesi için maddi imkanlarımız yeterli değildir. Doğal olarak 
sergilenen islerden katalog yapılamamaktadır. Katalogun olmaması, yapılan islerin 
tanmmmda engel teşkil f^m^t^ir. 
Fakat özellikle fiküUentizde maddi «kafalar olması nedeniyle, bölümümüzde 
öğrenci islerini arjrvieme ve tanram konusunda yet erk" ekipmanlar ( fotoğraf 
makroeri, bilgisayar, dolap v.b.) için ödenek ayrılamamakta ve öğrenci işlerinin 
arşrvlenmesinde güçlükler yaşanmaktadır. 
Bötûmümüzde Yüksek Lisanas ve Sanatta Yeterlik tezleri, geleneksel sanatlar 
üzerine yapümaktadır. Bunların basüması, geleneksel sanatların geriş İdil elerce 
taranmasını jaglıyacaktır. Tezlerin basura yapılamadığı için raflarda beklemektedir. 
TBMM tarifindim, geleneksel sanatların geHşmcsinî, yayılması oı ve bu işle 
uğraşanlara ekonomik getir sağlamak üzere oluşturulan Ararstırma Komisyonunun, 
ümversrtderirj geleneksel sanat eğitimi veren eğnim kurumlarıyla işbirliği yapması, 
geleneksel sanatların yasamasına ve gefişmesinde yararlı olacağı r m t \ ^ ^ f y t , T 

TBMM Konusyonundan bir ekibin fakültemize gelip, bölümümüzde yapılan işleri 
yalandan görmeleri, yapılacak çalifmn'nr için gerekli olduğu inancını taşımaktadız ' .-• 
Diğer taraftan Kültür Bakanlığı Halk Eğitimi Araştırma Merkezi arşmndeki 
doxûnmaxdardan birer kopyama geleneksel sanat eğitimi veren kurumlara 
gOndenlme«nm de gerektiğim bUgflerinîzs arz ederiz. 
Sayguarnmzla 

¥?İ A t l l h a n ~ M a r m a r a ÜnrversheK Güzel Sanatlar Fakültesi- Geleneksel Türk El Sanatlan Bülümû Başkam 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1006) 



EK-13 

EL SANATLARI VE 
GELENEKSEL EL SANATLARI KURSLARININ 

1992-1993 YILLARI ARASINDAKİ DAĞILIM 
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1992-93 
El Sanatlan Kursları 

1992-93 
G e l e n e k s e l T ü r k 

E l Sanatları K u r s l a r ı 

x : K u r s Ad la r ı 
Y : A ç ı l a n Kurs S a y ı s ı 

Not: Bu grafiğin oluşturulmasında K u t l a n ı l a n s a y i s a f değerler Muhittin 
Y ı l d ı r ı m a d a n alınmıştır. 

GRAFİK - 1 

.30 
1 2 4 

1 2 0 

1 1 0 

1 0 0 

9 0 
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4 0 
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2 0 

1 0 

1993-94 İ 993-94 1993-94 X 
Diğer El Sanatlan Geleneksel Türk 
Kurslar- Kursları El Sanatlan Kursları 

x : K u r s A d l a r ı 
Y : A ç ı l a n K u r s S s y ı s ı 

.No:: 3J g r a f i ğ i n oluşturulmasında kullanılan sayısal değerler Milli Eğitim Ba
k a n d ı H.ar« Eğirim: Faaliyetleri ve Ücretleri Usta Öğreticisi İstihdamı, Genelge 
1993*4.3. Ankara 1 9 9 3 . isimli kitaptan alınmıştır. 

GRAFİK - 2 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1006) 



— 1 9 3 -

ÇIRAKUK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
HALK EĞİTİM MERKEZLERİNDE 1992-1994 YILLARINDA AÇILAN 

EL SANATLARI KURSLARI 
Kurs Eğitim Programlan 

Basım Yeri Yılı S. Sayısı 

Ankara 1994 37 

Sıra KURSUN ADI Kurs Sûresi 

No: 1992-93 1993 

1 Makina Nakışlan (Temel) karsa 600 600 

2 Kum iğnesi Kursu 100 

3 Çin iğnesi Kursu 100 

4 Bolonya iğnesi Astragan içi kursu 100 

5 Türk işi Kursu 100 

6 Maraş işi Kursu 100 

7 Aplike Kursu 100 

8 Beyaz iş Kursu 136 X 

9 Giyim Süslemeleri Kursu 80 

10 Fantazi Nakış Kursa X 

11 Renkli Nakış Kursa X 

12 El Nakışlan (Temel) karsa 600 600 

13 Dantel Angles Kursu 400 X 

14 Basit Nakış iğneleri ve Düzeni Kursu 100 

15 Hesap işi - Antep işi Karsa 192 

16 Oya Kursu 100 X 

17 Bartın işi Kursu 136 

18 Piko Kursu X X 

19 Dantel Kursu X X 

20 El Sanatlan (Temel) Karsa 600 X 

21 örücülük Kursu 256 

22 Çorapçılık Kursu 256 200 

23 Markome Kursu 256 160 

24 Yapma Çiçek (Tek) kursu 100 160 

25 Şapka Yapımı Kursu 80 100 

26 Gelin Başı ve Kursu 80 80 

27 Tel Bebek. Kukla Bebek Yapın Kur. 80 

28 Çanta Kemer Kursu 100 150 

30 Deri Ev Aksesuar Kursu 80 

31 Halı Dokumacılığı Kursu 1200 1000 
32 Battaniyecilik Kursu 600 400 
33 Kilimcilik Kursu 1200 300 

Ankara 1995 28 

Ankara 1983 15 
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34 El Dokumacılığı (Mekikti Dokuma) K 100 

35 Halı Dese aleme Kursu 192 

36 Kumaş Boyama 138 300 

37 Şiş Örücülük Kursu 138 200 

38 Şiş Danteller Kursu 138 

39 TığOrücülüğü Kursu 138 

40 El Örgüleri Kursu 100 

41 Takı Kursu 138 X 

42 Beş Şiş Çorapçılık Kursu X 

43 Siirt Battaniye Kursu 600 X 

44 ipek Halıcılığı Kursu X 1000 

45 Oyuncak Bebek Kursu X X 

46 Taş Bebek Kursu X 

47 Trikotay Kursu 400 400 

48 Seramik Kursu 440 400 

49 Çinicilik Kursu 440 

50 Batik Kursu 150 260 

51 Cam Süsleme Ve Porselen Kursu 192 X 

52 Vitray Kursu 300 260 

53 Tezhip Kursu 480 480 

54 Havlu Bornoz Kursu X 400 

55 Bez Dokuma Kursu X 300 

56 Keçecilik Kursu X 300 

57 Hüsnü Hat Kursu X X 

58 Yorgancılık Kursu 550 550 

59 Yöresel Gûmüşçûlûk Kursa X X 

60 Hasır Bilezik Kursu X X 

61 Biblocuiuk Kursu X 

62 Altın Gümüş işlemecilik Kursu X 

63 Ağaç işleri (Temel) kursu 1200 1000 

64 Nebati Örücülük Kursu X 125 

65 Boncuk Örücülüğü kursu X 

66 Turistik Eşya Kursu X 256 

67 Kalan Dokuma Kursu X 

68 Cicim Dokumacüığı Kursu X 150 

69 Zili Dokumacılığı Kursu X 100 

Ankara 1994 13 

Ankara 1993 29 

Ankara 1995 11 
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70 Balar işlemeciliği Kursu X 

71 Sepetçilik-Hasrcıhk Kursu X 

72 Davul Yapımı Kursa X 

73 Ahşap Oymacılık Kursu X 

74 Özerlik - Sineklik Yapımı Kursu X 

75 Sedef Kakmarnlık Kursu X 

76 Fırınlanmış Toprak isteri Kursu X 

77 Çömlekçilik Kursu X 

78 Ahşap Baskı işleri Kursu X 

79 Süs Taşlan işlemeciliği kursu X 

80 Kuyumculuk Kursu X 

81 Oltu Taşı işlemeciliği Kursu X 

82 Lüle Taşı işlemeciliği Kursu X 

83 ihram Dokumacılığı Kursu X 

84 Bıçakçılık Kursu X 

85 Kaşıkçılık Kursu X 

86 Semercilik Kursu X 

87 Sap örücülüğü, Süpürgecilik Kursu x 

88 Sim işlemeli Nal m a İde Kursu X 

89 Balar - Pirinç İşlemeciliği Kursu X 

90 Alçı Taşı işlemeciliği Kursu 
91 Hacı Bektaş Taşı işlemeciliği Kursu 

92 Kehribar işlemeciliği Kursu 

93 Savatlama - Telkari işleri Kursu X 

94 Mmecilik Kursu X 

95 Ebru Kursu 

96 Ciltçilik Kursu 60 

97 Cam Süsleme Kursu 
98 Çini işleme Kursu 
99 Dokumacılık Kursu 
100 Foklorik Bebek Kursu 200 
101 iğne Oyası Kursu X 

102 Porselen Süsleme Kursu X 

103 Yazma Baskısı Kursu 
104 Parça Birleştirme Perçinleme Kursu 
105 Sumak Dokumacüı Kursu 100 

106 Ağaç Bibloculuk 80 
107 Süslcyici desen Hazırlama Kursu 260 
108 Baskı Peşim Kursu 
109 Metal işleri Kursu 

110 Gümüş işlemeciliği 

111 Taşçılık Kursu 500 

112 Bastonculuk Kursu 

113 Hasır Örücülüğü Kursu 800 

N o t (x) Kursların o yıllarda açıldığım fakat 

700 

800 

300 

700 

x 

200 Ankara 1995 11 

x 
x 
x 

x 

x 100 

x 

x 

150 
x 

260 
1000 
700 

Ankara 1983 24 

X 
Ankara 1995 15 

; sürelerinin belirlenemediğini göstermektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1006) 



EK-14 

5225 SAYILI KÜLTÜR YATIRIMLARI VE 
GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK KANUNU 
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5225 Sayı l ı Kültür Yatır ımları ve Girişimlerini Teşv ik Kanunu 

Kabul Tar ih i : 14.7.2004 

Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 21.07.2004 / 25529 

B İ R İ N C İ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1 . - Bu Kanunun amacı; bireyin ve toplumun kültürel gereksinimi 
karşılanmasını; kültür varlıkları ile somut olmayan kültürel mirasın korun 
sürdürülebilir kültürün birer öğesi haline getirilmesini; kültürel iletişim ve 
ortamının etkinleştjrilmesini; sanatsal ve kültürel değerlerin üretilmesi, to 
değerlere ulaşım olanaklannın yaratılması ve geliştirilmesini; ülkemizin kü 
yaşatılması ve ülke ekonomisine katkı yaratan bir unsur olarak değerlendi 
kullanılması ile kültür merkezlerinin yapımı ve işletilmesine yönelik kültür 
girişimlerinin teşvik edilmesini sağlamaktır. 

Kapsam 

MADDE 2 . - Bu Kanun; münhasıran bu Kanunun amacına yönelik faaliyeti 
üzere kurulan yerli veya yabana tüzel kişilerin yatırım veya girişimlerinin 
belgelendirilmesi ve denetlenmesi işlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsa 

Tanımlar 

MADDE 3 . - Bu Kanunda yer alan; 

a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını, 

b) Kültür merkezi: Bireyler arasında sosyal ve kültürel iletişim ve etkileşi 
kurulması ile ulusal kültürün yaşatılması temel amaçlarına dönük olmak ü 
olarak güzel sanatlar, sinema, geleneksel ve çağdaş el sanatları gibi her t 
sanatsal faaliyetlerden en az birkaçının üretildiği, sergilendiği, bunların eği 
bilimsel çalışmalarının yapıldığı bölümler ile sağlık, spor, eğitim ve alışveri 
çe.-eksinimlerin karşılandığı birimlerin de bulunduğu yapıları, 

c) Kültür varlığı: 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 
korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarını, 

d) Somut olmayan kültürel miras: Sözlü kültür ortamlarında halk tarafınd 
halkbilimi araştırmaları içinde yer alan; sözlü anlatımlar ve sözlü gelenekl 
sanatlan, toplumsal uygulamalar, ritüel ve festivaller, halk bilgisi, evren v 
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u y g u l a m a l a r , e l s a n a t l a n g e l e n e ğ i g ib i k ü l t ü r e l ü r ü n l e r i v e ü r e t i m s ü r e ç l e r i 

e ) K ü l t ü r y a t ı n m ı : B u K a n u n u n a m a c ı d o ğ r u l t u s u n d a , k ü l t ü r m e r k e z l e r i i l e 
k ü l t ü r e l v e s a n a t s a l f a a l i y e t l e r i n ü r e t i l d i ğ i , s e r g i l e n d i ğ i , e ğ i t i m v e ö ğ r e t i m i 
b i l i m s e l ç a l ı ş m a l a r ı n y a p ı l d ı ğ ı a l a n , y a p ı v e m e k â n l a r ı n y a p ı m ı n a , t e k n o l o j i 
k u r u l m a s ı n a v e y a d o n a t ı l m a s ı n a y ö n e l i k y a t ı r ı m f a a l i y e t l e r i n i , 

f ) K ü l t ü r g i r i ş i m i : Bu K a n u n u n a m a c ı d o ğ r u l t u s u n d a , k ü l t ü r m e r k e z l e r i n i n 
h e r t ü r l ü k ü l t ü r e l v e s a n a t s a l f a a l i y e t l e r i n ü r e t i l m e s i , s e r g i l e n m e s i , e ğ i t i m 
b u n l a r a i l i ş k i n b i l i m s e l ç a l ı ş m a l a r ı n y a p ı l m a s ı f a a l i y e t l e r i i l e b u f a a l i y e t l e r i 
y a p ı v e y a m e k â n l a r ı n i ş l e t i l m e s i n i , 

g ) K ü l t ü r y a t ı n m ı b e l g e s i : B u K a n u n u n a m a c ı n a u y g u n y a t ı r ı m y a p a n l a r a 
b i r d ö n e m iç in v e r i l e n b e l g e y i , 

h ) K ü l t ü r g i r i ş i m i b e l g e s i : Bu K a n u n u n a m a c ı d o ğ r u l t u s u n d a k i g i r i ş i m l e r e 
v e r i l e n b e l g e y i , 

i ) B e l g e l i k ü l t ü r y a t ı r ı m ı v e y a g i r i ş i m i : B a k a n l ı k ç a b e l g e l e n d i r i l m i ş y a t ı r ı m 

İ f a d e e d e r . 

İ K İ N C İ B Ö L Ü M 

T e ş v i k K o n u l a r ı , U n s u r l a r ı v e E s a s l a r ı 

T e ş v i k k o n u l a r ı 

M A D D E 4 . - B u K a n u n d a b e l i r t i l e n k ü l t ü r y a t ı n m ı v e y a g i r i ş i m i k a p s a m ı n d 
i n d i r i m e k o n u o l a c a k f a a l i y e t l e r ş u n l a r d i r : 

a ) K ü l t ü r m e r k e z l e r i n i n y a p ı m ı , o n a n m ı v e İ ş l e t i l m e s i . 

b ) K ü t ü p h a n e , a r ş i v , m ü z e , s a n a t g a l e r i s i , s a n a t a t ö İ y e s i , f i l m p l a t o s u , s a 
ü n i t e s i , s a n a t s t ü d y o s u i le s i n e m a , t i y a t r o , o p e r a , b a l e , k o n s e r v e b e n z e r i 
s a n a t s a l e t k i n l i k l e r i n y a da ü r ü n l e r i n y a p ı l d ı ğ ı , ü r e t i l d i ğ i v e y a s e r g i l e n d i ğ i 
k ü l t ü r e l v e s a n a t s a l a l a n l a r a y ö n e l i k ö z e l a r a ş t ı r m a , e ğ i t i m v e y a u y g u l a m 
y a p ı m ı , o n a r ı m ı v e y a i ş l e t i l m e s i . 

c ) 2 8 6 3 s a y ı l ı K a n u n k a p s a m ı n d a k i t a ş ı n m a z k ü l t ü r v a r l ı k l a r ı n ı n , b u K a n u n 
d o ğ r u l t u s u n d a k u l l a n ı l m a s ı . 

d ) K ü l t ü r y a r l ı k t a n i le s o m u t o l m a y a n k ü l t ü r e l m i r a s ı n a r a ş t ı n l m a s ı , d e r l e n 
-brergeTendir i fmesi , a r ş i v l e n m e s i , y a y ı n l a n m a s ı , e ğ i t i m i , ö ğ r e t i m i v e t a n ı t ı l m 

T e ş v i k u n s u r l a r ı 

M A D D E 5 . - Bu K a n u n k a p s a m ı n d a k i k ü I t ü r y a t ı r ı m ı v e g i r i ş i m l e r i iç in u y g 
u n s u r l a r ı ş u n l a r d ı r : 

a ) T a ş ı n m a z m a l t a h s i s i ; B a k a n l ı k , b u K a n u n k a p s a m ı n d a k ü l t ü r y a t ı r ı m ı v 
t a ş ı n m a z m a l tahs is e t m e y e y e t k i l i d i r . B a k a n l ıkça t a h s i s i u y g u n g ö r ü l e n t a 
m a l l a r d a n ; 

1 . H a z i n e a d ı n a tesci l l i o l a n l a r B a k a n l ı ğ ı n t a l e b i ü z e r i n e M a l i y e Bakanlığını 
i le e n g e ç ü ç a y i ç e r i s i n d e , 
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2 . M ü l k i y e t i 5 0 1 8 s a y ı l ı K a m u Mal i Y ö n e t i m i v e K o n t r o l K a n u n u n u n ek i ( I I ) 
y e r a l a n k a m u i d a r e l e r i i le m a h a l l i i d a r e l e r e a i t o l a n l a r , B a k a n l ı ğ ı n t a l e b i ü 
i d a r e n i n u y g u n g ö r ü ş ü ile e n geç üç a y i ç i n d e b e d e l s i z o l a r a k H a z i n e a d ı n a 
e d i l e r e k . 

B a k a n l ı ğ a t a h s i s ed i l i r . 

H a z i n e y e a i t o l u p h a l e n B a k a n l ı ğ a tahs is l i taş ı n m a z m a l l a r , b u K a n u n k a p s 
B a k a n l ı k ç a t a h s i s ed i leb i l i r . 

Bu t a ş ı n m a z m a l l a r ı n t a h s i s i , k i r a l a n m a s ı v e b u n l a r ü z e r i n d e b a ğ ı m s ı z v e 
t e s i s i n e i l i ş k i n e s a s l a r i le s ü r e l e r , t a ş ı n m a z m a l ı n b u l u n d u ğ u y e r i t i b a r i y l e 
s o n a e r m e s i v e d i ğ e r ş a r t l a r , B a k a n l ı k v e M a l i y e B a k a n l ı ğ ı n c a 2 8 8 6 s a y ı l ı 
K a n u n u n a b a ğ l ı o l m a k s ı z ı n m ü ş t e r e k e n t e s p i t e d i l i r . 

Bu t a ş ı n m a z m a l l a r ü z e r i n d e b a ğ ı m s ı z v e s ü r e k l i n i t e l i k l i ü s t h a k l a n d â h i l 
i r t i f a k h a k k ı tes is i v e b u n l a r d a n a l t y a p ı iç in g e r e k l i o l a n l a r ü z e r i n d e , a l t y 
g e r ç e k l e ş t i r e c e k k a m u k u r u m u l e h i n e b e d e l s i z i r t i f a k h a k k ı t e s i s i , B a k a n l ı ı 
ü z e r i n e . M a l i y e B a k a n l ı ğ ı n c a b e l i r l e n e n k o ş u l l a r l a v e bu B a k a n l ı k t a r a f ı n d a 

B u K a n u n a g ö r e t a h s i s e d i l e n , a n c a k t a h s i s i ip ta l e d i l e n v e y a t a h s i s s ü r e s i 
t a ş ı n m a z m a l l a r ü z e r i n d e b u l u n a n y a p ı , t e s i s v e m ü ş t e m i l a t b e d e l s i z o l a r a 
i n t i k a l e d e r . i l g i l i l e r , b u n l a r i ç in h e r h a n g i b i r h a k v e y a b e d e l t a l e p e d e m e z 

İ l ö z e l i d a r e l e r i i le b e l e d i y e l e r , m ü l k i y e t l e r i n d e o l a n t a ş ı n m a z m a l l a r ı , B a k 
g ö r ü ş ü ü z e r i n e b u K a n u n h ü k ü m l e r i n e g ö r e tahs is e d e b i l i r l e r . 

B u b e n d i n u y g u l a n m a s ı ile i lg i l i usu l v e e s a s l a r M a l i y e B a k a n l ı ğ ı v e B a k a n l ı 
ç ı k a r ı l a c a k b i r y ö n e t m e l i k l e d ü z e n l e n i r . 

b ) G e l i r v e r g i s i s t o p a j ı i n d i r i m i ; b u K a n u n u y a r ı n c a b e l g e a l m ı ş k u r u m l a r v 
y a t ı r ı m c ı v e y a g i r i ş i m c i l e r i n , ilgili i d a r e y e v e r e c e k l e r i a y l ı k s i g o r t a p r i m b o 
b i l d i r d i k l e r i , m ü n h a s ı r a n b e l g e l i y a t ı n m v e y a g i r i ş i m d e ç a l ı ş t ı r a c a k l a n Işçi l 
ü z e r i n d e n h e s a p l a n a n g e l i r v e r g i s i n i n , y a t ı r ı m a ş a m a s ı n d a üç y ı l ı a ş m a m a 
5 0 ' s ı , i ş l e t m e a ş a m a s ı n d a i s e y e d i y ı l ı a ş m a m a k k a y d ı y l a °/o 2 5 ' i , v e r i l e c e k 
b e y a n n a m e ü z e r i n d e n t a h a k k u k e d e n v e r g i d e n t e r k i n e d i l i r . 

B u b e n d i n u y g u l a n m a s ı n a i l i ş k i n usul v e e s a s l a r M a l i y e B a k a n l ı ğ ı n c a be l i r t 

c ) S i g o r t a p r i m i i ş v e r e n p a y f a n n d a i n d i r i m ; b u K a n u n u y a r ı n c a b e l g e l e n d i r 
v e r g i s i m ü k e l l e f i y a t ı n m a v e y a g i r i ş i m c i l e r i n , ilgili i d a r e y e v e r e c e k l e r i a y l ı 
b o r d r o l a n n d a b i ld i rd ik le r i , m ü n h a s ı r a n b e l g e l i y a t ı r ı m v e y a g i r i ş i m d e ç a l ı ş t 
i ş ç i l e r i n , 5 0 6 say ı l ı S o s y a l S i g o r t a l a r K a n u n u n u n 7 2 v e 7 3 ü n c ü m a d d e l e r i 
e s a s k a z a n ç l a n ü z e r i n d e n h e s a p l a n a n s i g o r t a p r i m l e r i n i n i ş v e r e n h isses in i 
a ş a m a s ı n d a üç yı l ı a ş m a m a k ş a r t ı y l a °/o 5 0 ' s i , i ş l e t m e a ş a m a s ı n d a ise y e d i 
ş a r t ı y l a °/o 2 5 ' i , H a z i n e c e k a r ş ı l a n ı r . 

B u b e n d i n u y g u l a n m a s ı ile y a t ı r ı m v e y a i ş l e t m e n i n n i t e l i ğ i d i k k a t e a l ı n a r a k 
ç a l ı ş t ı r a b i l e c e ğ i a z a m î işçi s a y ı s ı n a İ l işk in u s u l v e e s a s l a r M a l i y e B a k a n l ı ğ ı , 
S o s y a l G ü v e n l i k Bakan l ığ ı i l e H a z i n e M ü s t e ş a r l ı ğ ı n ı n bağ l ı o l d u ğ u B a k a n l ı k 
b e l i r l e n i r . 

d ) S u b e d e l i i nd i r im i v e e n e r j i d e s t e ğ i ; k ü l t ü r y a t ı r ı m ı v e g i r i ş i m l e r i ; s u ü c 
v e y a g i r i ş i m i n b u l u n d u ğ u y ö r e d e u y g u l a n a n t a r i f e l e r d e n e n d ü ş ü ğ ü ü z e r i n 
y a t ı r ı m v e y a g i r i ş i m i n e l e k t r i k ener j i s i v e d o ğ a l g a z g i d e r l e r i n i n % 2 0 ' s i b e 
H a z i n e c e k a r ş ı l a n ı r . 

Bu b e n d i n u y g u l a n m a s ı ile e n e r j i g i d e r l e r i n i n i a d e s i n e i l i şk in s ü r e l e r , i a d e n 
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m a h s u b e n y a p ı l m a s ı n a i l işk in usu l v e e s a s l a r , M a l i y e B a k a n l ı ğ ı , Ener j i v e 
B a k a n l ı ğ ı i l e H a z i n e M ü s t e ş a r l ı ğ ı n ı n b a ğ l ı b u l u n d u ğ u B a k a n l ı k ç a m ü ş t e r e k e 

e ) Y a b a n a u z m a n p e r s o n e l v e s a n a t ç ı ç a l ı ş t ı r a b i l m e ; b e l g e l i y a t ı r ı m v e y a 
B a k a n l ı k v e İç iş ler i B a k a n l ı ğ ı n ı n g ö r ü ş ü a l ı n a r a k Ç a l ı ş m a v e S o s y a l G ü v e n i 
v e r i l e n i z i n l e y a b a n c ı u z m a n p e r s o n e l v e s a n a t ç ı ç a l ı ş t ı r ı l a b i l i r . 

A n c a k b u ş e k i l d e ça l ı ş t ı r ı l an y a b a n c ı p e r s o n e l i n s a y ı s ı t o p l a m p e r s o n e l i n 
Bu o r a n B a k a n l ı k ç a % 2 0 ' y e k a d a r a r t ı n l a b i l i r . B u p e r s o n e l , e n e r k e n i ş l e t 
g e ç m e s i n i n ü ç a y ö n c e s i n d e n i t i b a r e n ç a l ı ş m a y a b a ş l a y a b i l i r . 

f ) H a f t a s o n u v e r e s m i t a t i l l e r d e f a a l i y e t t e b u l u n a b i l m e ; b e l g e l i g i r i ş i m l e r i 
k a p s a m ı n d a k i d i ğ e r b i r i m l e r b e l g e d e b e l i r l e n e n ç a l ı ş m a s ü r e s i İ ç i n d e h a f t a 
t a t i l l e r d e d e f a a l i y e t l e r i n e d e v a m e d e b i l i r l e r . 

B u m a d d e n i n ( b ) , ( c ) v e ( d ) b e n t l e r i n i n u y g u l a n m a s ı n d a y ö r e s e l g e l i ş i m f 
t ü r l e r i i l e f a a l i y e t i n y a p ı l d ı ğ ı y e r i n tesc i l l i t a ş ı n m a z k ü l t ü r v a r l ı ğ ı o l m a s ı d i k 
b e n t l e r d e b e l i r t i l e n o r a n l a n y a n s ı n a k a d a r i n d i r m e y e v e y a k a n u n ? o r a n l a r ı 
B a k a n l a r K u r u l u y e t k i l i d i r . 

T e ş v i k e s a s l a r ı 

M A D D E S. - B a k a n l ı k , b u K a n u n u n u y g u l a n m a s ı n a y ö n e l i k t e r c i h v e ö n c e l 
y e t k i l i d i r . 

5 inc i m a d d e n i n ( b ) , ( c ) v e ( d ) b e n t l e r i n d e k i t e ş v i k v e i n d i r i m u n s u r l a n n d 
k ü l t ü r y a t ı r ı m v e g i r i ş i m l e r i iç in b a ş k a b i r t e ş v i k m e v z u a t ı n d a d a b e n z e r t e 
i n d i r i m l e r i n b u l u n m a s ı h a l i n d e , y a t ı r ı m a v e y a g i r i ş i m c i n i n l e h i n e o l a n h ü k 

K ü l t ü r y a t ı r ı m ı v e y a g i r i ş i m l e r i n e y ö n e l i k t e ş v i k v e i n d i r i m u n s u r l a r ı i le b u 
y a r a r l a n m a y a y ö n e l i k d i ğ e r usu l v e e s a s l a r , B a k a n l ı k v e i lg i l i b a k a n l ı k l a r II 
D e v l e t P l a n l a m a T e ş k i l a t ı m ü s t e ş a ı i ı k l a n n c a m ü ş t e r e k e n t e s p i t e d i l i r . 

Ü Ç Ü N C Ü B Ö L Ü M 

Genel Hükümler 

Belge 

M A D D E 7 . - Kü l tü r y a t ı r ı m ı b e l g e s i v e y a k ü l t ü r g i r i ş i m i b e l g e s i B a k a n l ı k ç a 
y a ö n m v e y a g i r i ş i m i n n i t e l i k v e n i c e l i k l e r i e s a s a l ı n a r a k d ü z e n l e n i r . B e l g e 
K a n u n v e i lgi l i m e v z u a t t a y e r a l a n d i ğ e r t e ş v i k v e i n d i r i m u n s u r l a r ı n d a n y 

Y a t ı r ı m l a r ı n B a k a n l ı k ç a b e l i r l e n e n s ü r e l e r i ç i n d e b a ş l a m a s ı , t a m a m l a n m a s ı 
a ş a m a s ı n a g e ç i l m e s i z o r u n l u d u r . A n c a k , m ücb i r s e b e p l e r d e n d o l a y ı B a k a n 
u z a t ı l a b i l i r . 

B e l g e l e n d i r m e i ş l e m l e r i n i n u s u l v e e s a s l a r ı B a k a n l ı k ç a ç ı k a r ı l a c a k y ö n e t m 

A l t y a p ı h i z m e t l e r i 

M A D D E 8 . - Kü l tü r m e r k e z l e r i n i n y o l , s u , k a n a l i z a s y o n , d o ğ a l g a z , e l e k t r i k 
t e l e k o m ü n i k a s y o n v e d i ğ e r a l t y a p ı i h t i y a ç l a r ı n ı n i lg i l i k a m u k u r u l u ş l a r ı n c a 
t a m a m l a n m a s ı z o r u n l u d u r . 

İ z i n a l m a v e b i l g i v e r m e z o r u n l u l u ğ u 
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M A D D E 9. - B e l g e s a h i b i t ü z e l k i ş i l i ğ i n ş i r k e t a n a s ö z l e ş m e s i n i n , o r t a k l ı k 
y a p ı s ı n ı n d e ğ i ş t i r i l m e s i , b e l g e y e k o n u y a p ı v e y a t e s i s i n v e y a a y n ı a m a ç l a r ! 
ü z e r e d e v r e d i l m e s i , k i r a y a v e r i l m e s i i l e g i r i ş i m k o n u l a n n ı n k ü l t ü r g i r i ş i m i 
k o r u m a s ı k a y d ı y l a k ı s m e n v e y a t a m a m e n d e ğ i ş t i r i l m e s i B a k a n l ı ğ ı n i z n i n e 

A n c a k , t e s i s i n b ü t ü n l ü ğ ü n ü n b o z u l m a m a s ı v e B a k a n l ı ğ a b i lg i v e r i l m e s i k a y 
m e r k e z l e r i n i n s ı n ı f l a n d ı r m a v e b e l g e l e n d i r i l m e y e e s a s a s g a r î b ö l ü m l e r i n i n 
b i r i m l e r i k i r a y a v e r i l e b i l i r . 

B e l g e l i y a t ı r ı m v e g i r i ş i m l e r , y ı l l ık f a a l i y e t r a p o r l a n n ı b i r s o n r a k i y ı l ı n o c a k 
B a k a n l ı ğ a b i l d i r m e k l e y ü k ü m l ü d ü r l e r . 

Devir ve faaliyetin sona ermesi hallerinde teş vik hükümleri 
M A D D E İO. - Be lge l i y a t ı r ı m ı v e y a g i r i ş i m i B a k a n l ı ğ ı n i z n i i le d e v r a l a n l a r 
b u K a n u n h ü k ü m l e r i ç e r ç e v e s i n d e t e ş v i k v e i n d i r i m u y g u l a m a s ı n d a n y a r a r 

Y a t ı r ı m v e y a g i r i ş i m l e r e 2 1 3 s a y ı l ı V e r g i U s u l K a n u n u n d a b e l i r t i l e n m ü c b i r 
v e r i l m e s i h a l l e r i h a r i ç o l m a k ü z e r e , b u K a n u n u y a r ı n c a b e l g e a l a n y a t ı n m c 
g i r i ş i m c i l e r i n , f a a l i y e t l e r i n i s o n a e r d i r m e l e r i v e b i r y ı l i ç i n d e t e k r a r b a ş l a m 
y a t ı r ı m a ş a m a s ı n d a y a r a r l a n d ı k t a n i s t i s n a , m u a f i y e t v e h a k l a r ı n p a r a s a l t u 
m e v z u a t h ü k ü m l e r i g e r e ğ i n c e ö d e m e k l e y ü k ü m l ü d ü r l e r . İ s t i s n a h a l l e r i n d e 
y ü k ü m l ü l ü ğ ü n ü n k a l d ı r ı l m a s ı n a M a l i y e B a k a n l ı ğ ı v e D e v l e t P l a n l a m a T e ş k i l 
M ü s t e ş a r l ı ğ ı n ı n u y g u n g ö r ü ş ü a l ı n a r a k B a k a n l ı k ç a k a r a r v e r i l i r . 

D Ö R D Ü N C Ü BÖLÜM 
Denetleme ve Cezalar 
Denetleme yetkisi 
M A D D E 11. - Be lge l i y a t ı n m v e y a g i r i ş i m l e r i , b u n l a n n b e l g e y e e s a s o l a n 
n i t e l i k l e r i n i k o r u y u p k o r u m a d ı k l a r ı n ı d e n e t l e m e ; b u l u n d u ğ u y e r i n k ü l t ü r e l 
d i k k a t e a l a r a k k ü l t ü r m e r k e z l e r i n i s ı n ı f l a n d ı r m a v e b e l g e l e n d i r m e y e e s a s 
ile d i ğ e r b ö l ü m l e r i a r a s ı n d a f a r k l ı o r a n l a r b e l i r l e m e y e t k i s i m ü n h a s ı r a n B a 

B a k a n l ı ğ ı n g e r e k g ö r m e s i h a l i n d e b e l g e l e n d i r m e , d e n e t l e m e v e s ı n ı f l a n d ı r 
o l u ş t u r a c a k t e s p i t l e r , B a k a n l ıkça y e t k i l i k ı l ı n a c a k g e r ç e k v e y a t ü z e l k iş i l e r 
A n c a k , k a r a r a l m a v e u y g u l a m a y e t k i s i B a k a n l ı ğ a a i t t i r . B u k i ş i l e r i n n i t e l i k l 
u s u l l e r i , g ö r e v , y e t k i v e s o r u m l u l u k l a r ı , ç a l ı ş m a i l e t e s p i t e y ö n e l i k usu l v e 
d e n e t i m e l e m a n l a r ı n ı n g ö r e v , y e t k i v e s o r u m l u l u k l a r ı i le ç a l ı ş m a u s u l v e e 
ç ı k a r ı l a c a k y ö n e t m e l i k l e r l e b e l i r l e n i r . 

Cezalar 
M A D D E 1 2 . - B u K a n u n a v e b u K a n u n u n u y g u l a n m a s ı n a i l işk in d ü z e n l e y i 
h a r e k e t e d e n l e r e d i ğ e r m e v z u a t t a k i c e z a h ü k ü m l e r i s a k l ı k a l m a k k a y d ı y l a 
b e n t l e r d e b e l i r t i l e n u y a r m a , p a r a v e b e l g e ip ta l i c e z a l a r ı u y g u l a n ı r . 

a ) U y a r m a c e z a s ı , k ü l t ü r y a t ı r ı m ı v e y a g i r i ş i m l e r i n i n y ö n e t i m v e y a i ş l e t i l m 
g ö r ü l e c e k k u s u r , a k s a k l ı k v e e k s i k l i k l e r i ç i n , b e l g e s a h i b i n e d e n e t i m e l e m 
d o ğ r u l t u s u n d a B a k a n l ı k ç a v e r i l i r . 

b ) B e l g e s a h i b i n e , y a t ı r ı m v e y a g i r i ş i m i n n i t e l i k l e r i v e y a n i c e l i k l e r i d i k k a t e 
b e l i r t i l e n d u r u m l a r d a v e m i k t a r l a r a r a s ı n d a ; ' 

1 . U y a r m a c e z a s ı n a r a ğ m e n , g e r e k l i d ü z e l t m e n i n y a p ı l m a m a s ı v e y a i lk c e 
i t i b a r e n b i r y ı l i çe r is inde y e n i u y a r m a c e z a s ı n ı g e r e k t i r e n fi i l v e y a f i i l l e r in t 
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K a n u n d a b e l i r t i l e n v e y a B a k a n l ı k ç a i s t e n i l e n bi lgi v e y a b e l g e l e r i n s ü r e s i iç 
v e r i l m e m e s i v e y a y a n ı l t ı c ı b i lg i v e y a b e l g e v e r i l m e s i h a l l e r i n d e b i r r n i l y a r li 

2 . B a k a n l ı ğ a bi lg i v e r i l m e k s i z i n , g i r i ş i m b e l g e l i t e s i s i n t a m a m ı n ı n v e y a k ü l 
k ü l t ü r e l f a a l i y e t l e r i n y ü r ü t ü l d ü ğ ü b e l g e l e n d i r m e y e e s a s b ö l ü m l e r i n , b i r y ı l 
o l a r a k d o k s a n g ü n d e n f a z l a s ü r e y l e k a p a l ı t u t u l m a s ı h a l i n d e b i r r n i l y a r l i r a , 

3 . Y a z ı , r e k l â m , a f i ş , b r o ş ü r v e b e n z e r i a r a ç l a r l a B a k a n l ı ğ ı n v e y a ü ç ü n c ü k 
y a n ı l t ı l m a s ı v e y a y a n ı l t ı c ı u n v a n k u l l a n ı l m a s ı v e y a t a a h h ü t e d i l e n h i z m e t i n 
v e y a e k s i k v e r i l m e s i h a l i n d e öze l h ü k ü m l e r s a k l ı k a l m a k k a y d ı y l a i k i m i l y a r 

4 . B e l g e l i t e s i s t e b u l u n a n l a r ı n c a n v e y a m a l g ü v e n l i ğ i n i n s a ğ l a n m a s ı n d a , 
t e s i s s a h i b i v e y a s o r u m l u s u v e y a p e r s o n e l i n k u s u r u v e y a i h m a l i y l e i ş l e t m 
i ş l e n d i ğ i n i n tesp i t i h a l i n d e , ö z e l h ü k ü m l e r sak l ı k a l m a k k a y d ı y l a i k i m i l y a r I 

5 . B u K a n u n v e ilgili m e v z u a t t a y e r a l a n d i ğ e r t e ş v i k u n s u r l a r ı n d a n y a r a r l 
s a h i p l e r i n i n t e ş v i k u n s u r l a r ı n ı , a m a c ı d ı ş ı n d a k u l l a n m a l a r ı h a l i n d e i k i m i l y a r 

6 . G e n e l s a ğ l ı k a ç ı s ı n d a n t e s i s i n v a s ı f l a r ı n ı ö n e m l i ö l ç ü d e y i t i r m i ş o l d u ğ u n 
i k i m i l y a r l i r a , 

7 . B e l g e l i y a t ı r ı m v e y a g i r i ş i m i n b e l g e l e n d i r m e y e e s a s v a s ı f l a n n ı y i t i r m i ş o 
h a l i n d e i k i m i l y a r l i r a , 

8 . B a k a n l ı k t a n tahs is l i y a t ı r ı m v e y a g i r i ş i m i n , t a h s i s k o ş u l l a r ı s a k l ı k a l m a k 
o l a r a k t ü m ü n ü n v e y a b i r k ı s m ı n ı n d e v r e d i l m e s i , k i r a y a v e r i l m e s i , ş i r k e t a n 
o r t a k l ı k s t a t ü s ü n ü n v e y a y a p ı s ı n ı n , d e ğ i ş t i r i l m e s i h a l l e r i n d e i k i m i l y a r l i r a , 

P a r a c e z a s ı u y g u l a n ı r . 

P a r a c e z a l a r ı ; i lk p a r a c e z a s ı n ı n t e b l i ğ i n d e n i t i b a r e n b i r y ı l i ç i n d e ik inc i k e z 
g e r e k t i r e n h a l l e r d e , u y g u l a n m ı ş o l a n b i r inc i p a r a c e z a s ı i l e ik inc i p a r a c e z a 
e s a s t e ş k i l e d e n t u t a r k a d a r , ü ç ü n c ü k e z p a r a c e z a s ı n ı g e r e k t i r e n h a l l e r d e 
o l a n b i r inc i v e ik inci p a r a c e z a l a r ı i l e ü ç ü n c ü p a r a c e z a s ı n ı n t o p l a m ı k a d a r 

B u m a d d e d e k i p a r a c e z a l a r ı n ı n u y g u l a n m a s ı n a d a i r , d e n e t i m e l e m a n l a r ı t a 
d ü z e n l e n e n c e z a t u t a n a ğ ı , y e d i g ü n i ç i n d e ö d e n m e k ü z e r e , B a k a n l ı k ç a i lg i l 
g i r i ş i m c i y e t e b l i ğ e d i l i r . B u s ü r e i ç i n d e ö d e n m e y e n p a r a c e z a s ı , 6 1 8 3 s a y ı l ı 
A l a c a k l a r ı n ı n T a h s i l U s u l ü H a k k ı n d a K a n u n a g ö r e M a l i y e B a k a n l ı ğ ı n c a t a h s 

B u b e n d i n ( 5 ) n u m a r a l ı a l t b e n d i u y a r ı n c a p a r a c e z a s ı v e r i l m e s i , 2 1 3 s a y ı l ı 
K a n u n u h ü k ü m l e r i n e g ö r e t a r h î y a t y a p ı l m a s ı n a e n g e l t e ş k i l e t m e z . 

D a v a a ç ı l m a s ı p a r a c e z a s ı n ı n t a h s i l i n i d u r d u r m a z . B u b e n t t e y e r a l a n p a r a 
h e r y ı l M a l i y e B a k a n l ı ğ ı n c a i l â n e d i l e n y e n i d e n d e ğ e r l e m e o r a n ı n d a a r t ı r ı l ı r 
b u b e n t t e y e r a l a n p a r a c e z a l a n n ı ik i k a t ı n a k a d a r a r t ı r m a y a v e y a y a r ı s ı n a 
i n d i r m e y e , y a t ı r ı m v e y a g i r i ş i m i n n i t e l i k v e y a n i c e l i k l e r i n e g ö r e b u s ı n ı r l a r 
o r a n l a r t e s p i t e t m e y e y e t k i l i d i r . Bu b e n d i n u y g u l a n m a s ı n a i l işk in usu l v e e 
ç ı k a r ı l a c a k y ö n e t m e l i k l e d ü z e n l e n i r . 

c ) K ü l t ü r y a t ı n m ı v e y a k ü l t ü r g i r i ş i m i b e l g e s i ; 

1 . İ l k p a r a c e z a s ı n ı n t e b l i ğ i n d e n i t i b a r e n b i r y ı l i ç i n d e d ö r d ü n c ü k e z p a r a c 
g e r e k t i r e n b i r d u r u m u n t e s p i t i , 

2. Belgeli tesisin faaliyetine son verilmesi, 
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3 . Bu m a d d e n i n ( b ) b e n d i n i n ( 4 ) n u m a r a l ı a l t b e n d i n d e k i ş a r t l a r ı n g e r ç e k l 
aç ık k a l m a s ı n ı n k a m u g ü v e n l i ğ i a ç ı s ı n d a n s a k ı n c a y a r a t m a s ı , 

4 . T e s i s i n a ç ı k k a l m a s ı n ı n v e y a g i r i ş i m i n s ü r d ü r ü l m e s i n i n k ü l t ü r v a r l ı k l a r ı 
d e ğ e r l e r a ç ı s ı n d a n s a k ı n c a y a r a t m a s ı , 

5 . Bu m a d d e n i n ( b ) b e n d i n i n ( 6 ) v e ( 7 ) n u m a r a l ı a l t b e n t l e r i n d e k i d u r u m l 
g e r ç e k l e ş m e s i s o n r a s ı n d a e k s i k l i ğ i n ik i a y i ç e r i s i n d e g i d e r i l m e m e s i , 

H a l l e r i n d e B a k a n l ı k ç a ip ta l ed i l i r . 

Para c e z a l a r ı n a k a r ş ı y e d i g ü n iç inde B a k a n l ı ğ a İ t i r a z e d i l e b i l i r . B a k a n l ı k , i t 
g e ç b i r a y i ç i n d e d e n e t i m e l e m a n l a r ı n c a v e r i l e n p a r a c e z a l a r ı n ı , a y n e n v e y 
k a b u l e d e b i l i r v e y a k a l d ı r a b i l i r . 

B E Ş I N C I B Ö L Ü M 

Değiştirilen Hükümler 

M A D D E 13. - a ) 1 6 . 4 . 2 0 0 3 ta r ih l i v e 4 8 4 8 s a y ı l ı K ü l t ü r v e T u r i z m B a k a n l ı 
G ö r e v l e r i H a k k ı n d a K a n u n u n 9 u n c u m a d d e s i n i n ( h ) b e n d i n i n s o n u n a a ş a ğ 
e k l e n m i ş t i r . 

k ü l t ü r y a ö r ı m J a n v e g i r i ş i m l e r i n i n b e l g e l e n d i r m e i ş l e m l e r i n i i lgi l i b i r i m l e r i n 
k o o r d i n a s y o n u n d a y ü r ü t m e k , b u n l a r ı n f a a l i y e t l e r i n i d e n e t l e m e k , k ü l t ü r v a 
r e s t o r a s y o n , r e s t i t ü s y o n l a r l y l a i lgi l i i h a l e v e k o n t r o l l ü k iş le r in i y a p m a k v e y 

b ) 4 8 4 8 s a y ı l ı K a n u n u n 1 2 n c i m a d d e s i n i n ( o ) b e n d i n d e y e r a l a n " r e s t o r a s 
i b a r e s i m e t i n d e n ç ı k a r ı l m ı ş v e a y n ı b e n t t e k i " k o n t r o l l ü k i ş le r in i y a p m a k v e 
i b a r e s i a ş a ğ ı d a k i ş e k i l d e d e ğ i ş t i r i l m i ş t i r . 

k o n t r o l l ü k iş le r i i le k ü l t ü r m e r k e z l e r i n e i l i ş k i n y a t ı n m l a n n v e g i r i ş i m l e r i n 
b e l g e l e n d i r i l m e s i n e v e d e n e t l e n m e s i n e y ö n e l i k i ş l e m l e r i y a p m a k v e y a y a p 

c ) 4 8 4 8 s a y ı l ı K a n u n u n 1 3 ü n c ü m a d d e s i n i n b i r inc i f ı k r a s ı n ı n ( c ) b e n d i a ş a 
d e ğ i ş t i r i l m i ş , ( O b e n d i n d e k i " t u r i s t r e h b e r l i ğ i k u r s l a r ı a ç m a k , r e h b e r l e r i n y 
s a ğ l a m a k " i b a r e s i i le ( j ) b e n d i n d e k i " t u r i s t r e h b e r l e r i n i n f a a l i y e t l e r i n i d e n e 
m a d d e m e t n i n d e n ç ı k a r t ı l m ı ş v e m a d d e y e a ş a ğ ı d a k i ( m ) b e n d i e k l e n m i ş t i r 

c ) S o m u t o l m a y a n k ü l t ü r e l m i r a s ı n a r a ş t ı r ı l m a s ı , d e r l e n m e s i , a r ş i v l e n m e s i 
b u k a p s a m d a t e s p i t v e tesci l k u r u l l a r ı n ı n o l u ş t u r u l m a s ı , u l u s a l v e u l u s l a r a r 
k u r u l u ş l a r a r a s ı n d a b u k o n u d a k o o r d i n a s y o n u n sa ğ l a n m a s ı , işbi r l iğ i g e l i ş t i 

m ) R e h b e r l i k k u r s l a n a ç m a k , r e h b e r a d a y l a r ı n ı n s e ç m e s ı n a v l a r ı n ı y a p m a k 
ç a l ı ş m a u s u l v e e s a s l a r ı n ı d ü z e n l e m e k , r e h b e r l e r i n b i l g i l e r i n i n g ü n c e l l e n m 
e ğ i t i m p r o g r a m l a r ı v e d i ğ e r ç a l ı ş m a l a r ı g e r ç e k l e ş t i r m e k , r e h b e r l i k t e u z m a 
s a ğ l a m a k , d e n e t i m l e r y a p m a k , b e l g e s i z r e h b e r l i ğ i ö n l e m e k , r e h b e r l i k h i z 
v e r i m l i b i r ş e k i l d e y ü r ü t ü l m e s i n e y ö n e l i k g e r e k l i t e d b i r l e r i a l m a k v e y a b u 
k u r u l u ş l a n , ü n i v e r s i t e l e r , i lgi l i k u r u m v e k u r u l u ş l a r i l e i ş b i r l i ğ i y l e v e y a B a k 
g ö z e t i m i a l t ı n d a b u n l a r c a y a p ı l m a s ı s u r e t i y l e y ü r ü t ü l m e s i n i s a ğ l a m a k . 

M A D D E 1 4 . - a ) 1 9 . 6 . 1 9 7 9 ta r ih l i v e 2 2 5 2 s a y ı l ı K ü l t ü r B a k a n l ı ğ ı D ö n e r S 
K a n u n u n u n 1 inci m a d d e s i n d e k i " 5 0 m i l y o n " i b a r e s i "üçy ü z t r i l y o n " , " 3 0 0 
" y e d i y ü z t r i l y o n " o l a r a k d e ğ i ş t i r i l m i ş t i r . 

b ) 2 2 5 2 s a y ı l ı K a n u n u n 3 ü n c ü m a d d e s i n i n ikinci f ıkras ına "aynca" ibares i 
g e l m e k ü z e r e " k ü l t ü r v e y a t u r i z m y a t ı r ı m l a r ı n ı n a l t y a p ı h i z m e t l e r i n i y a p m 
e k l e n m i ş t i r . 
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c) 2252 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 

Döner Sermayeden elde edilecek gelirlerden D öner Sermaye İşletmesi Me 
görevini fiilen yürütene her ay. Döner Sermaye İşletmesi Merkez M üdürün 
alacağı aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme ve her türlü tazminat (maka 
görev tazminatı hariç) tutannın %100'ünü aşmamak üzere ek ödeme yapı 

d) 2252 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin başı na "Her türlü alt yapı katili 
ibaresi ile aynı maddeye aşağıdaki bent eklenmiştir. 

f ) Diğer gelirler, 

MADDE 1 5 . - Bu Kanunda belirtilen yönetmelikler Kanunun yayımı tarihin 
yıl içinde çıkarılır. 

GEÇİCİ MADDE 1. - Kültür merkezlerinden, halen inşaatı devam etmekte 
kapsamında tahsisi Bakanlıkça uygun görülenlerin, ihale sözleşmeleri fesh 
koşullan uygulanabilir. 

Yürürlük 

MADDE 1 6 . - Bu Kanunun 5 ind maddesinin (b) , (c) ve (d) bentleri yayı 
aybaşında, 5 ind maddesinin (a) bendinin (2) numaral ı alt bendi 1.1.2005 
maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Y ü r ü t m e 

MADDE 1 7 . - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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EK-15 

5846 SAYILI FİKİR VE SANAT ESERLERİ 
KANUNU 
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5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 

Birinci Bölüm 
Fikir ve Sanat Eserleri 

AMAÇ 
MADDE I - (Başlık ile birlikte Değişik madde: 21,02.2001 - 4630 s. Y. m.l) 3u Kanunun 
amacı, fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahipleri ile bu eserleri icra eden 
veya yorumlayan icracı sanatglann, seslerin ilk tespitini yapan fonogram yapımcılan ile 
filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımalann ve radyo-televizyon kuruluşlannın 
ürünleri üzerindeki manevi ve mali hakjannı belirlemek, korumak, bu ürünlerden 
yararlanma şartlarını düzenlemek, öngörülen esas ve usullere ay kın yararlanma halinde 
yapünmlan tespit etmektir. 

KAPSAM 
MADDE l/A - (Ek: 21.02.2001 - 4630 s. Y. m.2) Bu Kanun, fikir ve sanat eserlerini 
meydana getiren eser sahipleri ile bu eserleri icra eden veya yorumlayan icracı 
sanatglann, seslerin ilk tespitini yapan fonogram yapımcılan ile filmlerin ilk tespitini 
gerçekleştiren yapımalann ve radyo-televizyon kuruluşlannın ürünleri üzerindeki manevi 
ve mali haklarını, bu haklara ilişkin tasarruf esas ve usullerini, yargı yollannı ve 
yapünmlan ile Kültür Bakanlığının görev, yetki ve sorumluluğunu kapsamaktadır. 

TANIMLAR 

I I I . GÜZEL SANAT ESERLERİ : 
MADDE 4 - (Değişik Madde: 07.06.1995 - 4110 s. Y. m. 2) Güzel sanat eserleri, estetik 
değere sahip olan; 
1 . Yağlı ve suluboya tablolar; her türlü resimler, desenler, pasteller, gravürler, güzel 
yazılar ve tezhipler, kazıma, oyma, kakma veya benzeri usullerle maden, taş, ağaç veya 
diğer maddelerle çizilen veya tespit edilen eserler, kaligrafi, serigrafî, 
2. Heykeller, kabartmalar ve oymalar, 
3. Mimarlık eserleri, 
4. S işleri ve küçük sanat eserleri, minyatürler ve süsleme sanatı ürünleri ile tekstil, 
moda tasanmlan, 
5. Fotoğrafik eserler ve slaytlar, 
6. Grafik eserler, 
7. Karikatür eserleri, 
8. Her türlü tiplemelerdir. 

Krokiler, resimler, maketler, tasanmlar ve benzeri eserlerin endüstriyel model ve resim 
olarak kullanılması, düşünce ve sanat eserleri olmak sıfatlannı etkilemez. 
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EK-16 

2863 SAYILI KÜLTÜR VE 
TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU 
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2 8 6 3 Sayı l ı Kü l tü r v e T a b i a t Varl ıklar ını K o r u m a K a n u n u 

Birinci B ö l ü m - Gene l H ü k ü m l e r 

A m a ç 

M A D D E 1 . - Bu kanunun amacı; korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat 
varlıkları ile ilgili tanımlan belirlemek, yapılacak işlem ve faaliyetleri düzenlemek, bu 
konuda gerekli ilke ve uygulama kararlarını alacak teşkilatın kuruluş ve görevlerini tespit 
etmektir. 

K a p s a m 

M A D D E 2 . - Bu kanun; korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür v e tabiat varlıkları 
ile ilgili hususlan ve bunlarla ilgili gerçek ve tüzel kişilerin görev ve sorumluluklarını 
kapsar. 

T a n ı m l a r v e k ı s a l t m a l a r 

M A D D E 3 . - (17 .6 .1987 tarih ve 3386 sayılı Kanun, 14.7.2004 tarih v e 5226 sayılı Kanun 
ile değişik) Bu kanunda geçen tanımlar ve kısaltmalar şunlardır: 

a ) T a n ı m l a r : 
(1) "Kültür varlıkları"; tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel 
sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi ya da tarihi devirlerde sosyal yaşama konu 
olmuş bilimsel ve kültürel açıdan özgün değer taşıyan yer üstünde, yer altında veya su 
altındaki bütün taşınır ve taşınmaz varlıklardır. 

(2) Tabiat Varlıkları"; jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olup ender 
bulunmaları veya özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gerekli, yer üstünde, 
yer altında veya su altında bulunan değerlerdir. 

(3) "Sit"; tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli medeniyetlerin ürünü olup, 
yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik, mimari ve benzeri özelliklerini yansıtan kent ve 
kent kalıntıları, kültür varlıklannın yoğun olarak bulunduğu sosyal yaşama konu olmuş 
veya önemli tarihi hadiselerin cereyan ettiği yerler ve tespiti yapılmış tabiat özellikleri ile '' 
korunması gerekli alandır. 

(4) "Koruma" ve "Korunma"; taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında muhafaza, bakım, 
onarım, restorasyon, fonksiyon değiştirme işlemleri; taşınır kültür varlıklarında ise 
muhafaza, bakım, onanm ve restorasyon işleridir. 

(5) "Korunma Alanı"; taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının muhafazaları veya tarihi 
çevre içinde korunmalarında etkinlik taşıyan korunması zorunlu olan alanlardır. 

(6) "Değerlendirme"; kültür ve tabiat varlıklannın teşhiri, tanzimi, kullanılması ve bilimsel 
yöntemlerle tanıtılmasıdır. 

(7) "Ören yeri"; tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli uygarlıkların ürünü olup, 
topoğrafik olarak tanımlanabilecek derecede yeterince belirgin ve mütecanis özelliklere 
sahip, aynı zamanda tarihsel, arkeolojik, sanatsal, bilimsel, sosyal veya teknik 
bakımlardan dikkate değer, kısmen inşa edilmiş, insan emeği kültür varlıkları ile tabiat 
varlıklarının birleştiği alanlardır. 

(8) "Koruma amaçlı imar plânı"; bu Kanun uyannca belirlenen sit alanlarında, alanın 
etkileşim-geçiş sahasını da göz önünde bulundurarak, kültür ve tabiat varlıklarının 
sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda korunması amacıyla arkeolojik, tarihi, doğal, mimarî. 
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demografik, kültürel, sosyo-ekonomik, mülkiyet ve yapılaşma verilerini içeren alan 
araştırmasına dayalı olarak; hali hazır haritalar üzerine, koruma alanı içinde yaşayan 
hane halkları ve faaliyet gösteren iş yerlerinin sosyal ve ekonomik yapılarını iyileştiren, 
istihdam ve katma değer yaratan stratejileri, koruma esasları ve kullanma şartları ile 
yapılaşma sınırlamalarını, sağlıklaştırma, yenileme alan ve projelerini, uygulama etap ve 
programlarını, açık alan sistemini, yaya dolaşımı ve taşıt ulaşımını, al t yapı tesislerinin 
tasarım esasları, yoğunluklar ve parsel tasarımlarını, yerel sahiplilik, uygulamanın 
finansmanı ilkeleri uyarınca katılımcı alan yönetimi modellerini de içerecek şekilde 
hazırlanan, hedefler, araçlar, stratejiler ile plânlama kararlan, tutumları , plân notları ve 
açıklama raporu ile bir bütün olan nazım ve uygulama imar plânlarının gerektirdiği 
ölçekteki plânlardır. 

( 9 ) "Çevre düzenleme projesi"; ören yerlerinin arkeolojik potansiyelini koruyacak şekilde, 
denetimli olarak ziyarete açmak, tanıtımını sağlamak, mevcut kullanım ve dolaşımdan 
kaynaklanan sorunlarını çözmek, alanın ihtiyaçlarını çağdaş, teknolojik gelişmelerin 
gerektirdiği donatılarla gidermek amacıyla her ören yerinin kendi özellikleri göz önüne 
alınarak hazırlanacak 1 /500 , 1 /200 ve 1 /100 ölçekli düzenleme projeleridir. 

( 1 0 ) "Yönetim alanı"; sit a lanlan, ören yerleri ve etkileşim sahalarının doğal bütünlüğü 
içerisinde etkin bir şekilde korunması, yaşatılması, değerlendirilmesi, belli bir vizyon ve 
tema etrafında geliştirilmesi, toplumun kültürel ve eğitsel ihtiyaçlarıyla buluşturulması 
amacıyla, plânlama ve koruma konusunda yetkili merkezî ve yerel idareler ile sivil toplum 
kuruluşlan arasında eşgüdümü sağlamak için oluşturulan ve sınırlan ilgili idarelerin 
görüşleri alınarak Bakanlıkça belirlenen yerlerdir. 

( 1 1 ) "Yönetim plânı"; yönetim alanının korunmasını, yaşatılmasını, değerlendirilmesini 
sağlamak amacıyla, işletme projesini, kazı plânı ve çevre düzenleme projesi veya koruma 
amaçlı imar plânını dikkate alarak oluşturulan koruma ve gelişim projesinin, yıllık ve beş 
yıllık uygulama etaplannı ve bütçesini de gösteren, her beş yılda bir gözden geçirilen 
plânlardır. 

( 1 2 ) "Bağlantı noktası"; yönetim alanı sınırlarında yer almamakla birlikte, arkeolojik, 
coğrafi, kültürel ve tarihi nedenlerle veya aynı vizyon ve tema etrafında yönetim ve 
gelişiminin sağlanması bakımından bu yer ile irtibatlandırılan kültürel varlıklardır. 

b ) K ı s a l t m a l a r : 
( 1 ) "Bakanlık"; Kültür ve Turizm Bakanlığını, 

( 2 ) "Koruma Yüksek Kurulu"; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunu, 

( 3 ) "Koruma Bölge Kurulu"; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunu," ifade 
eder. 

H a b e r v e r m e z o r u n l u l u ğ u 

M A D D E 4 . - Taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarını bulanlar, malik oldukları veya 
kullandıkları arazinin içinde kültür ve tabiat varlığı bulunduğunu bilenler veya yeni 
haberdar olan malik ve zilyetler, bunu en geç üç gün içinde, en yakın müze müdürlüğüne 
veya köyde muhtara veya diğer yerlerde mülki idare amirlerine bildirmeye mecburdurlar. 
Bu gibi varlıklar, askeri garnizonlar ve yasak bölgeler içinde bulunursa, usulüne uygun 
olarak üst komutanlıklara bildirilir. 
Böyle bir ihbarı alan muhtar, mülki amir veya bu gibi varlıklardan doğrudan doğruya 
haberdar olan ilgili makamlar, bunlann muhafaza ve güvenlikleri için gerekli tedbirleri 
alırlar. Muhtar, aynı gün alınan tedbirlerle birlikte durumu en yakın mülki amire; mülki 
amir ve diğer makamlar ise on gün içinde, yazı ile Kültür ve Turizm Bakanlığına ve en 
yakın müze müdürlüğüne bildirir. 
Ihban alan Bakanlık ve müze müdürü bu Kanun hükümlerine göre, en kısa zamanda 
gerekli işlemleri yapar. 
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Devle t mal ı n i t e l iğ i 

MADDE 5 . - Devlete, kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar ile özel hukuk 
hükümlerine tabi gerçek ve tüzelkişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmazlarda varlığı 
bilinen veya ileride meydana çıkacak olan korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve 
tabiat varlıkları Devlet malı niteliğindedir. 
Özel nitelikleri dolayısıyla ayrı statüye tabi tutulan mazbut ve mülhak vakıf malları bu 
hükmün dışındadır. 

2 8 6 3 Sayılı K ü l t ü r v e T a b i a t Varl ıklar ım K o r u m a K a n u n u 

Üçüncü B ö l ü m - K o r u n m a s ı Gerekl i Taş ın ı r Kül tü r v e T a b i a t Var l ık lar ı 

K o r u n m a s ı g e r e k l i t a ş ı n ı r k ü l t ü r v e t a b i a t var l ık la r ı 

MADDE 2 3 . - (17 .6 .1987 tarih ve 3386 sayılı Kanun ile değişik) Korunması gerekli taşınır 
kültür ve tabiat varlıkları şunlardır: 
a) Jeolojik, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait, jeoloji, antropoloji, prehistorya, arkeoloji 
ve sanat tarihi ağlarından belge değeri taşıyan v e ait oldukları dönemin sosyal, kültürel, 
teknik ve ilmi özellikleri ile seviyesini yansıtan her türlü kültür ve tabiat varlıkları; 
Her çeşit hayvan ve bitki fosilleri, insan iskeletleri, çakmak taşları (sleks), volkan camlan 
(obsidyen), kemik veya madeni her türlü aletler, çini, seramik, benzeri kab ve kaçaklar, 
heykeller, figürinler, tabletler, kesici, koruyucu v e vurucu silahlar, putlar (ikon), cam 
eşyalar, süs eşyaları (hülliyet), yüzük taşlan, küpeler, iğneler, askılar, mühürler, bilezik 
ve benzerleri, maskeler, taçlar (diadem), deri, bez, papirüs, parşümen veya maden 
üzerine yazılı veya tasvirli belgeler, tartı araçları, sikkeler, damgalı veya yazılı levhalar, 
yazma veya tezhipli kitaplar, minyatürler, sanat değerine haiz gravür, yağlıboya veya 
suluboya tablolar, muhallefat (religue'ler), nişanlar, madalyalar, çini, toprak, cam, ağaç, 
kumaş ve benzeri taşınır eşyalar ve bunlann parçaları. 
Halkın sosyal hayatını yansıtan, insan yapısı araç ve gereçler dahil, bilim, din ve mihaniki 
sanatlarla ilgili etnografik nitelikteki kültür varlıkları. 

Osmanlı Padişahlanndan Abdülmecit, Abdülaziz, V. Murat, II. Abdülmecit, V. Mehmet 
Reşat ve Vahidettin'e ait ve aynı çağdaki sikkeler, bu Kanuna göre tescile tabi olmaksızın 
yurt içinde alınıp satılabilirler. 

Bu madde kapsamına girmeyen sikkeler bu Kanunun genel hükümlerine tabidir. 

b) Milli tarihimizdeki önemleri sebebiyle, Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyetinin 
kuruluşuna ait tarihi değer taşıyan belge ve eşyalar, Mustafa Kemal ATATÜRK'e ait zati 
eşya, evrak, kitap, yazı ve benzeri taşınırlar. 

Y ö n e t i m v e g ö z e t i m 

MADDE 2 4 . - (17 .6 .1987 tarih ve 3386 sayılı Kanun ile değişik) Devlet malı niteliğini 
taşıyan korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıklarının Devlet elinde ve müzelerde 
bulundurulması ve bunlann korunup değerlendirmeleri Devlete aittir. Bu gibi varlıklardan 
gerçek ve tüzelkişilerin ellerinde bulunanlar, değeri ödenerek Bakanlık tarafından satın 
alınabilir. 
23 üncü maddenin (a) bendinde belirtilen etnografik mahiyetteki kültür varlıklarının yurt 
içinde alımı, satımı ve devri serbesttir. Alımı, satımı serbest bırakılacak etnografik 
eserlerin hangi devirlere ait olacağı ve diğer nitelikleri ile kayıt ve tescil şartları bir 
yönetmelikle belirlenir. 

Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve Atatürk'e ait korunması gerekli taşınır 
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kültür varlıkları, Bakanlık, Milli Savunma Bakanlığı veya Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumu'nca satın alınabilir. 
Ancak, bu tip eserlerden her ne suretle olursa olsun yurt dışına çıkarılacakların kontrolü, 
Bakanlığa bağlı müzelerce yapılabileceği gibi bazı gümrük çıkış kapılarında 
bulundurulacak ihtisas elemanlarınca da yapılabilir. Hangi kapılarda ihtisas elemanı 
bulundurulacağı bir yönetmelikle belirlenir. 

Yapılan kontrol sonunda bu tip eserlerden yurt dışına çıkmasında sakınca görülenler tespit 
edilerek değerlendirilmeleri yurt içinde yapılmak şartıyla, sahiplerine iade edilirler. 

Bu maddede belirtilen ve alım, satımı serbest bırakılan eserlerde Devletin rüçhan hakkı 
mahfuzdur. 

M ü z e l e r e a l ı n m a 

MADDE 2 5 . - Dördüncü maddeye göre Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirilen taşınır 
kültür ve tabiat varlıkları ile 23 üncü maddede belirlenen korunması gerekli taşınır kültür 
ve tabiat varlıktan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bilimsel esaslara göre tasnif ve 
tescile tabi tutulurlar. Bunlardan Devlet müzelerinde bulunması gerekli görülenler, 
usulüne uygun olarak müzelere alınırlar. 

Korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıklarının tasnifi, tescili ve müzelere 
alınmaları ile ilgili kıstaslar, usuller ve esaslar yönetmelikte belirlenir. 

Türk askeri tarihini ilgilendiren her türlü silah ve malzemenin bulundukları veya ihbar 
edildikleri yerde, tarihi niteliklerinin araştırılması, incelenmesi ve değerlendirilmesi 
Genelkurmay Başkanlığınca yapılır. 
Tasnif ve tescil dışı bırakılan ve müzelere alınması gerekli görülmeyenler, sahiplerine bir 
belge ile iade olunurlar. Belge ile iade olunan kültür varlıkları üzerinde, sahipleri her türlü 
tasarrufta bulunabilirler. Bir yıl içinde sahipleri tarafından alınmayanlar, müzelerde 
saklanabilir veya usulüne uygun olarak Devletçe satılabilir. 

Müze , öze l m ü z e v e k o l e k s i y o n c u l u k 

MADDE 2 6 . - Bu Kanunun kapsamına giren kültür ve tabiat varlıklarına ait müzelerin 
kurulması, geliştirilmesi Kültür ve Turizm Bakanlığının görevlerindendir. 

Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzelkişilerle vakıflar, Kültür ve Turizm 
Bakanlığından izin almak şartıyla, kendi hizmet konularının veya amaçlarının 
gerçekleştirilmesi için her çeşit kültür varlığından oluşan koleksiyonlar meydana getirebilir 
ve müzeler kurabilirler. Ancak, gerçek ve tüzelkişilerle vakıflar tarafından kurulacak 
müzelerin faaliyet konuları ve alanları, yapılacak başvuruda beyan olunan istekleri 
değerlendirerek, Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilecek izin belgesinde belirlenir. 

Gerçek ve tüzelkişilerce kurulacak müzeler, Kültür ve Turizm Bakanlığının izin belgesinde 
belirlenen konu alanlanna inhisar etmek şartı ile, taşınır kültür varlığı bulundurabilir ve 
teşhir edebilirler. Bu müzeler de, taşınır kültür varlıklarının korunması hususunda Devlet 
müzeleri statüsündedirier. 

Anılan müzelerin kuruluş amacı, görevi ve yönetim şekil ve şartları ile gözetim ve 
denetimi yönetmelikle belirlenir. 
Devlet müzeleri içerisinde özel bir ihtisas ve araştırma müzeleri olan askeri müzelerin 
kurulması, yaşatılması, malzemenin ve uğraş konularının tayin ve tespiti Genelkurmay 
Başkanlığına aittir. Bu müzelerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma düzenleri, Milli 
Savunma Bakanlığının, Kültür ve Turizm Bakanlığıyla birlikte hazırlayacağı bir 
yönetmelikte belirtilir. 
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Gerçek ve tüzel kişiler, Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilecek izin belgesiyle korunması 
gerekli taşınır kültür varlıklanndan oluşan koleksiyonlar meydana getirebilirler. 

Koleksiyoncular faaliyetlerini, Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirmek ve yönetmelik 
gereğince, taşınır kültür varlıklarını envanter defterine kaydetmek zorundadırlar. 

Koleksiyoncular, ilgili müzeye tescil ettirerek, koleksiyonlarında^ her türlü eseri on beş 
gün önce Kültür ve Turizm Bakanlığına haber vermek şartı ile kendi aralarında 
değiştirebilir veya satabilirler. Satın almada öncelik Kültür ve Turizm Bakanlığına aittir. 

Kül tür va r l ığ ı t i c a r e t i 

MADDE 2 7 . - Yirmi beşinci madde gereğince tasnif ve tescil dışı bırakılan ve Devlet 
müzelerine alınması gerekli görülmeyen taşınır kültür varlıklarının ticareti, Kültür ve 
Turizm Bakanlığının izni ile yapılır. 
Bu ticareti yapmak isteyenler, Kültür ve Turizm Bakanlığından ruhsatname almak 
zorundadırlar. Bu ruhsatnameler üç yıl için geçerlidir. Bu sürenin bitiminden bir ay önce 
ruhsatname yenilenebilir. Bu kanun hükümlerine aykırı hareket edenlerin ruhsatnameleri, 
süresine bakılmaksızın iptal edilir. 

İ k a m e t g â h ı n ı t i c a r e t h a n e o l a r a k g ö s t e r m e y a s a ğ ı 

MADDE 2 8 . - Kültür varlığı ticareti yapanlar belli bir ticaret yeri göstermek 
mecburiyetindedir. Ancak, ikametgâhlarını hiçbir zaman, ticarethane veya depo olarak 
gösteremezler. 

T i c a r e t h a n e v e d e p o l a r ı n k o n t r o l ü 

MADDE 2 9 . - Kültür varlığı ticareti yapanlann işyerleri ve depolan yönetmelikte 
belirlenen esaslar dahilinde Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerince denetlenir. 

H a b e r v e r m e z o r u n l u l u ğ u 

MADDE 3 0 . - Kamu kurum ve kuruluşlan (Belediyeler ve il özel idareleri dahil), vakıflar, 
gerçek ve tüzelkişiler satacakları eşya ve terekeler arasında bulunan veya yapacakları 
müzayedelerdeki satışlara konu olan taşınır kültür ve tabiat varlıkları ile koleksiyonları, 
önce Devlet müzelerine haber vermeye ve göstermeye mecburdurlar. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, kültür ve tabiat varlıklarından meydana getirilen koleksiyonları kuracağı 
komisyonun takdir edeceği bedel üzerinden satın alabilir. Bunlardan hazineye intikal 
etmiş olup da müze koleksiyonlarına girmesi lüzumlu görülenler, Devlet Ayniyat 
Yönetmeliği hükümlerine göre, Kültür ve Turizm Bakanlığına devrolunurlar. 
Birinci fıkrada sözü edilen, kamu kurumu ve kuruluşları, vakıflar, gerçek ve tüzelkişiler 
satacaklan eşya ve terekeler arasında bulunan veya yapacakları müzayedelerdeki 
satışlara konu olan askeri tarihimize ait kültür varlıkları ile silah ve askeri malzeme 
koleksiyonlarını Genelkurmay Başkanlığına haber vermeye ve göstermeye mecburdurlar. 
Bu kültür varlıklarından hazineye intikal etmiş olup, askeri müzelerin koleksiyonlanna 
girmesi lüzumlu görülenler Devlet Ayniyat Yönetmeliği hükümlerine göre Milli Savunma 
Bakanlığına devrolunurlar. 

S i k k e l e r 

MADDE 3 1 . - (17.6 .1987 tarih ve 3386 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır.) 

Yur t d ı ş ı na ç ı k a r m a y a s a ğ ı 

MADDE 3 2 . - Yurt içinde korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıkları yurt dışına 
çıkarılamaz. Ancak, milli çıkarlarımız dikkate alınarak, bunların her türlü hasar, zarar, 
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tehdit veya tecavüz ihtimaline karşı, gideceği ülke makamlarından teminat almak ve 
sigortalanmak şartı ile yurt dışında geçici olarak sergilendikten sonra geri getirilmelerine; 
Kültür ve Turizm Bakanlığınca teşkil edilecek yükseköğretim kurumlarının Arkeoloji ve 
Sanat Tarihi bilim dallarının başkanlanndan oluşan bilim kurulunun karan ve Kültür ve 
Turizm Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilir. 

Türkiye'deki kordiplomatik mensuplan, Türkiye'ye girişlerinde beyan ederek beraberinde 
getirdikleri yabancı kökenli kültür varlıklannı, çıkışlarında beraberlerinde götürebilirler. 

Yurt dışına geçici olarak sergilenmek üzere kültür ve tabiat varlıktan gönderilmesi esasları 
ile, Türkiye'deki kordiplomatik mensuplannın beraberlerinde getirdikleri bu tür varlıkların 
giriş ve çıkışlarında yapılacak işlemler, istenecek belgeler ile ilgili diğer hususlar Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakaniığı'nın birlikte 
düzenleyecekleri yönetmelikte belirtilir. 

Yur t d ı ş ı n d a n g e t i r m e 

MADDE 3 3 . - Yurt dışından kültür varlığı getirmek serbesttir. 

Kopya ç ı k a r m a 

MADDE 3 4 . - Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı ören yerleri ve müzelerdeki taşınır ve 
taşınmaz kültür varlıklannın öğretim, eğitim, bilimsel araştırma ve tanıtma amacı ile 
fotoğraflarının ve filmlerinin çekilmesi, mulaj ve kopyalannın çıkartılması Kültür ve Turizm 
Bakanlığının iznine bağlıdır. 
Bu hususlarla İlgili esaslar, yönetmelikte tespit olunur. 
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EK-17 

193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU'NUN 
DEĞİŞİK 18 İNCİ MADDESİ 
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Serbest Meslek Kazançlarında 
Madde 18 
No 
Kapsam 
(4444 sayılı Kanunun 4'üncü maddesiyle değişen fıkra, Yürürlük; 1.1.2000) Mükellefi, 
mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar progmcısı ve mucitlerin ve bunları 
kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar 
yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu 
gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda 
yayınlamak veya kitap, CO, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratları n 
satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle 
elde ettikleri hasılat Gelir Vergisinden müstesnadır.(*) 
Eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi karşılığında alınan bedel ve 
ücretler istisnaya dahildir. 

Yukarıda yazılı kazançların arızî olarak elde edilmesi istisna hükmünün uygulanmasına enge 
teşkil etmez. 

Serbest meslek kazançları istisnasının, bu Kanunun 94 üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle 
ödenecek vergiye şümulü yoktur. 

(*) Madde 18- (Değişmeden önceki şekli) (3239 sayılı Kanunun 40'ncı maddesiyle değişen madde) Maellif, mütercim, 
heykeltraş, hattat, ressam, bestekâ" ve mucitlerin ve bunlann kanunî mirascılannın şiir, hikâye, roman, makale, bilimsel 
araştırma ve incelemeleri, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu giS eserlerin 
gazete, dergi, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlar 
satmak veya bunlar üzerindeki mevcut hakların devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hâsılat Gelir 
Vergisinden müstesnadır. 
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EK-18 

YERİNDE İNCELEME YAPILAN İLLER 
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EK-19 

ŞÜKRAN BELGESİ 
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Genelge 
Başbakanlıktan: 
K o n u : Dokuzuncu Kalkınma Planı 

GENELGE 
2005/18 

I. Kalkınma Süreci ve 9. Kalkınma Planı 

1. Türkiye, Cumhuriyet dönemi boyunca bir yandan gelişmiş ülkelerle olan kalkın
mışlık farkını kapatma, öte yandan geleneksel değerlerini ve kültürel birikimini gözeterek 
çağdaş değerleri özümseyen modern bir toplum oluşturma çabası içinde olmuştur. Bu çaba
nın, Avrupa Birliği (AB) ile bütünleşme sürecinde daha güçlü bir şekilde sürdürülmesi büyük 
önem taşımaktadır. Türkiye'nin önüne somut ve zamana bağlı bir program sunan bu sürecin 
hızlı ve sağlıklı bir şekilde tamamlanması, ülkemizin insan gücünün, bilgi birikiminin ve gi
rişimci yeteneğinin en iyi biçimde kullanılmasına ve reform çabalarının kararlılıkla sürdürül
mesine bağlıdır. 

2. 1960Tı yıllarda başlatılan planlı kalkınma sürecinde, demokratik bir toplum yapısı' 
ve görece kapalı karma ekonomi düzeni içinde devletin ekonomik hayata geniş müdahalesiy
le; sermaye birikimini hızlandırmaya, teşvik edici politikalarla özel kesimi güçlendirmeye, 
hızlı sanayileşmeye, nüfus artışı ve kentleşmeye bağ' olarak ortaya çıkan alt yapı ve üst ya
pı ihtiyaçlarını karşılamaya ağırlık verilmiştir. 

3 . Başlangıcından itibaren kamu kesimi içi . emredici, özel kesim için yönlendirici 
olan Planlarda, giderek geniş kapsamlı ve ayrıntılı bir modelden, devletin ekonomideki rolü-, 
nün yeniden tanımlanmasının da bir sonucu olarak, makro çerçeve oluşturan, öngörülebilir
liği artıran, sistemin daha etkin işleyişine imkan verecek biçimde kurumsal ve yapısal düzen
lemeleri öne çıkaran ve temel amaç ve Önceliklere daha fazla yoğunlaşan bir stratejik yakla
şım modeline geçiş söz konusudur. Stratejik amaç ve Öncelikleri netleştiren ve finansman bo- ; 
yutunu da içerecek somut eylem programlan ile hayata geçirilecek olan bu yeni yaklaşım, 
geçmişte tam olarak kurulamayan plan-prograrn-bütçe bağlantısını güçlendirecek ve etkili bir 
izleme ve değerlendirme mekanizması ile desteklenerek, hesap verebilirliğe zemin oluştura
caktır. 

4 . Planlı kalkınma dönemi başında daha çok sanayileşmeye odaklanan kalkınma an
layışı, bugün hızla küreselleşen günümüz dünyasında, pek çok alanda bir dizi yapısal refor
mu gerçekleştirerek, temel Özgürlüklerin öne çıkarıldığı, hukukun üstünlüğünün yaşama ge
çirildiği, bilgi toplumunun temellerinin atıldığı, her yönden güçlü ve istikrarlı modem bir ül
ke oluşturmaya odaklanan bir anlayışa dönüşmüş bulunmaktadır. Bu kapsamda, makroeko-
nomik istikrarın sağlanması, değişen şanlara hızla uyum sağlayabilen bir kurumsal kapasite
nin oluşturulması, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve bireyler ile farklı toplum kesimlerini 
adil biçimde gözeten bir sosyal politika anlayışının yerleştirilmesi bu yeni '.allanma anlayı- „ 
sının temel taşlarını oluşturmaktadır. 
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5. Bu yeni anlayış temelinde, bütün kurum ve kuruluşlarca ve toplumun çeşitli kesim

lerince 9. Kalkınma Planı hazırlıklarına ve uygulamasına geniş bir katılımın sağlanması, Pla

nın sahtplcnilmesi ve ortaya konulacak hedeflere ulaşılması bakımından büyük önem taşı

maktadır. Planın hazırlanmasında, Türkiye için hem yeni fırsatlar, hem de bazı riskler 

ortaya çıkaran dünyadaki önemli gelişme ve yönelimler ile Türkiye'nin sahip olduğu potan

siyelin ve en kısa zamanda giderilmesi gereken eksikliklerin dikkate alınmasında yarar bu

lunmaktadır. 

6. Plan hazırlık dönemleri, ülke sorunlarının kapsamlı ve ayrıntılı bir şekilde tartışıl

ması, kalkınma tercihlerinin ortaya konması ve ülkenin geleceğine olan inancın tazelenmesi 

bakımından iyi bir fırsat yaratmaktadır. 2007-2013 dönemini kapsayacak olan 9. Kalkınma 

Planı, AB'ye üyelik sürecine katkı sağlaması bakımından da ayn bir önem taşımaktadır. Bu 

nedenle 9 . Kalkınma Planı, AB'ye üyelik sürecinin gerektirdiği Ulusal Kalkınma Planı ve 

Katılım Öncesi Ekonomik Program gibi plan ve programların temel dayanağını teşkil edecek 

ve bu dokümanların uyumlaştırılmasını sağlayarak tüm planlama çalışmalarını yönlendirici 

bir işleve sahip olacaktır. 

7. Türkiye'nin 17 Aralık 2004 tarihinde AB'den müzakere tarihi almış olması, AB ile 

bütünleşme sürecinde önemli bir aşamadır. Ekim 2005'te başlatılacak olan müzakere sürecin

de, halkımızın talepleri ve dünya ile bütünleşmenin de bir gereği olan reform ve düzenleme

lerin duraksamalara uğramadan gerçekleştirilmesi ve bunun getireceği olanakların toplumun 

bütünü tarafından benimsenerek değerlendirilmesi, küreselleşmenin fırsatlarından yararlan

manın önünü hızla açacaktır. Bu süreç ayrıca, ekonomik, kurumsal ve beşeri kapasitenin-ar

tın İması konusunda Türkiye'ye önemli katkılar sağlayacaktır. 

8. Dünya ekonomi ve ticaretindeki değişim, ve gelişmeler dikkate alınarak, son yıllar

da sağlanmış bulunan makroekonomik istikrarın korunması, sürdürülebilir büyüme orta

mının oluşturulması ve hızlı kalkınmanın önünü tıkayan kurumsal ve geleneksel yapılatın 

iyileştirilerek gerekli alt yapının tesis edilmesi büyük önem taşımaktadır. 

9. Hızla değişen dünya ve ülke koşullan, bölgesel ve yerel düzeye taşman uluslarara

sı rekabet ve AB'ye üyelik hedefi doğrultusunda önemi daha da artan bölgesel gelişme ala

nında köklü değişikliklerin gerçekleştirilmesi amacına uygun olarak, yerel potansiyel ve di

namiklere dayalı, aşağıdan yukarıya katılımcı bir kalkınma anlayışının hayata geçirilmesi bu 

Planın ayırt edici özelliklerinden biri olacaktır. Böylece, bir yandan genel kalkınma süreci 

hızlandırılırken, diğer yandan bölgeler arası dengesizlikler azaltılmış olacaktır. 

II. Dokuzuncu Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonları 

10. Kalkınma Planlarının hazırlık sürecinde 29 Eylül 1961 tarihli ve 1722 sayılı 

Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulmuş olan "Devlet Planlama Teşkilatı ö z e l thtisas 
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Komisyonlarıyla Koordinasyon Komisyonlarının Kuruluş ve Çalışmaları Hakkında Tüzük" 

çerçevesinde ö z e l İhtisas Komisyonları (ÖİK) kurulması, katılımcı plancılık anlayışının 

önemli bir unsuru olagelmiştir. Bu uygulamada, belirli konu başlıkları altında, alanlarında uz

man çeşitli kamu, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile akademik çevreler bir 

araya gelmekte ve koordinasyonu DPT Müsteşarlığı tarafından yürütülen Komisyonların ça

lışmalarından elde edilen sonuçlar ve değerlendirmeler Planların oluşumunda dikkate alın

maktadır. 9. Kalkınma Planı çalışmalarında da aynı yaklaşım benimsenerek, ekli listede yer 

alan Özel İhtisas Komisyonları kurulacaktır. Ancak, ihtiyaç duyulması durumunda, DPT 

Müsteşarlığı bu listede değişiklik yaparak yeni komisyon ve çalışma grupları oluşturabile

cektir. 

11 .9 . Kalkınma Planı için kurulacak Komisyonların yapacakları çalışmalar, ülkenin 

gelişme potansiyelinin belirlenmesine, yönlendirilmesine, AB île bütünleşme sürecinin ka

rarlılıkla sürdürülerek tamamlanmasına, AB müzakere sürecinin olası sorunlarına ilişkin çö

züm önerileri getirilmesine ve Plana ilişkin ilke ve politikaların tespit edilmesine yardımcı 

olacaktır. Ayrıca, Komisyon raporlarının başka çalışmalara kaynak oluşturan temel doküman 

niteliği taşıdıkları da unutulmamalıdır. Bu bakımdan, Komisyon çalışmalarında toplanacak 

rakamsal veriler, ortaya konacak durum analizleri ile politika ve proje önerileri büyük önem 

taşımaktadır. 

12. ö z e l İhtisas Komisyonlarının çalışma usulleri, katılımcı sayısı ve profili, bütün 

katılımcılardan azami düzeyde fayda sağlayıcı bir anlayışla tasarlanacak, elde edilen sonuç

ların Plan metnine girdi sağlaması esas olacaktır. 

13. Bu esaslar doğrultusunda, ekli listedeki öze l İhtisas Komisyonlarında görev ala

cak kişiler DPT Müsteşarlığı tarafından ilgili kurumlardan yazı ile talep edilecek; söz konu

su kurumlar ise ilgili komisyonlarda görev yapacak katılımcıların isim, unvan ve iletişim bil

gilerini DPT Müsteşarlığına bildireceklerdir. 

14. Sürdürülebilir gelişme ve AB ile bütünleşme sürecinde temel bir yapı taşı niteli

ğindeki 9. Kalkınma Planı çalışmalarında görev alacak tüm kamu kurum ve kuruluşları ile 

katkıda bulunacak diğer katılımcıların çalışmaları. Ülkemizin geleceği açısından büyük 

önem taşımaktadır. 

Bilgilerini, 9. Kalkınma Planı ile ilgili çalışmalarda gereken dikkat ve hassasiyetin 

gösterilmesini önemle rica ederim. 

Recep Tayyip ERDOĞAN 
Başbakan 
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E K : 9. KALKINMA PLANI Ö Z E L İHTİSAS K O M İ S Y O N L A R I 

1. Dış Ticaret 
2. Hizmet Ticaretinin Serbestleştirilmesi 
3. Rekabet Hukuku ve Politikaları 
4. Fikri Mülkiyet Haklan 
5. Devlet Yardımları 
6. Finansal Hizmetler (Mali Piyasalar, Fihans Kurumlan, Bankacılık, Sigortacılık) 
7. Kamu Harcama ve Kontrol Sistemlerinin İyileştirilmesi, Kamu İhaleleri 
8. Kamuda İyi Yönetişim 
9. Vergi 

10. İşgücü Piyasası 
11. Sosyal Güvenlik 
12. Gelir Dağılımı ve Yoksullukla Mücadele 
13. Sanayi Politikalan (Girişimcilik, Yenilik, Teknoloji, Kalite ve Verimlilik dahil) 
14. KOBİ 
15. Bölgesel Gelişme 
16. Kırsal Kalkınma 
17. Yerleşme ve Şehirleşme 
13. Bilgi ve İletişim Teknolojileri 
19. Bilim ve Teknoloji 
20. Adalet Hizmetleri ve Güvenlik 
21 . Enerji 
22. Çevre 
23. Gıda Güvenliği. Bitki ve Hayvan Sağlığı 
24. Gıda Sanayii 
25. Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi 
26. Bitkisel Üretim 
27. Hayvancılık 
28. Ormancılık 
29. Balıkçılık 
30. Demiryolu Ulaşımı 
31 . Denizyolu Ulaşımı 
32. Havayolu Ulaşımı 
33. Karayolu Ulaşımı 
34. Kent İçi Ulaşım '* 
35. Otomotiv Sanayii 
36. Havayolu, Denizyolu ve Demiryolu Taşıtlan İmalat Sanayileri 
37. Ana Metal Sanayi 
38. Makine ve Metal Eşya Sanayi 
39. Elektronik ve Elektrikli Makineler Sanayii 
40. Savunma Sanayi 
4 1 . Madencilik ' 
42. Tekstil, Deri ve Giyim Sanayii 
43 . İçki, Tütün ve Tütün Ürünleri Sanayii 
44. Kimya Sanayii 
45. İlaç Sanayii 
46. Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayii 
47. Taş ve Toprağa Dayalı Sanayiler 
48. Kültür 
49. Turizm 
50. Eğitim (Okul Öncesi, İlk ve Ona öğretim) 
51 . Yükseköğretim 
52. Sağlık 
53. Kadın. Aile, Çocuk ve Gençlik 
54. Teknik işbirliği 
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EK-24 

5366 SAYILI YIPRANAN TARİHİ VE 
KÜLTÜREL TAŞINMAZ VARLIKLARIN 

YENİLENEREK KORUNMASI VE 
YAŞATILARAK KULLANILMASI 

HAKKINDA KANUN 
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T.C. 
Resmî Gazete 

Başbakanlık 
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 

Kuruluşu : 7 Ekim 1920 5 Temmuz 2005 
SALI 

Sayı: . 25866 

Y A S A M A B Ö L Ü M Ü 
Kanunlar 

Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek 
Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun • 

Kanun No. 5366 Kabul Tarihi; 16.6.2005 
A m a ç ve kapsam 
M A D D E 1. — Bu Kanunun amacı-, büyükşehir belediyeleri, bûyükşehir belediyeleri 

sınırlan içindeki ilçe ve ilk kademe belediyeleri, il, itçe belediyeleri ve nüfusu 50.000'in üze
rindeki belediyelerce ve bu belediyelerin yetki alanı dışında il özel idarelerince, yıpranan ye 
Özelliğini kaybetmeye yüz tutmuş; kültür ve tabiat varlüdannı koruma kurullarınca sit alanı 
olarak tescil ve ilan edilen bölgeler ile bu bölgelere ait koruma alanlarının, bölgenin gelişi
mine uygun olarak yeniden inşa ve restore edilerek, bu bölgelerde konut, ticaret, kültür, tu
rizm ve sosyal donatı alanları oluşturulması, tabiî afet risklerine karşı tedbirler alınması, ta
rihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılmasıdır. 

Bu Kanun, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda oluşturulacak olan .yenileme 
alanlarının tespitine, teknik altyapı ve yapısal standartlarının belirlenmesine, projelerinin 
oluşturulmasına, uygulama, örgütlenme, yönetim, denetim, katılım ve kullanımına ilişkin 
usûl ve esasları kapsar. 

Alanların belirlenmesi 
M A D D E 2. — Yenileme alanları, il özel idarelerinde il genel meclisi, belediyelerde 

belediye meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğunun karan ile belirlenir, ti özel idaresinde 
il genel meclisince, büyükşehirler dışındaki belediyelerde belediye meclisince alınan karar
lar Bakanlar Kuruluna sunulur. Büyükşehirlerde ise ilçe ve ilk kademe belediye meclislerin
ce alman bu kararlar, büyükşehir belediye meclisince onaylanması halinde Bakanlar Kurulu
na sunulur. Bakanlar Kurulu projenin uygulanıp uygulanmamasına üç ay içinde karar verir. 
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Bakanlar Kurulunca kabul edilen alanlardaki uygulama bir program dahilinde etap 
etap projelendirilebUir. 

Etap proje ve programlan, meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun karan ve be

lediyelerde belediye başkanının, il özel idarelerinde valinin onayı ile uygulamava konulur. 

Belirlenen alan sınırlan içindeki tüm taşınmazlar, belediyece ve il özel idaresince ha

zırlanacak yenileme projelerinin kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulunca karara bağ

lanmasını müteakip bu Kanuna göre yapılacak yenileme projesi hükümlerine tâbi olurlar. Bü-

yükşehir belediye sınırlan içinde büyüksehir belediyelerinin yapacaklarının dışmda kalan ye

nileme projeleri, ilçe ve ilk kademe belediyelerince hazırlanması ve rneclisîerinde kabulün

den sonra büyükse bir belediye başkanınca onaylanarak yürürlüğe girer. Buna göre kamulaş- ' 

arma ve uygulama yapılır. 

Yenileme alanlarının teknik altyapı ve yapısal standartların oluşturulması, bu alanla

rın yönetimi ile Örgütlenme ve uygulama alanlarında bulunan hak sahiplerinin veya bölge 

halkının katılımına dair usûl ve esaslar yönetmelikte belirlenir. 

Uygulama 

M A D D E 3 . — Yenileme alanları olarak belirlenen bölgelerde fl özel idaresi ve bele

diye tarafından hazırlanan veya hazırlatılan yenileme projeleri ve uygulamaları ilgili il özel 

idareleri ve belediyeler eliyle yapılır veya kamu kurum ve kuruluşlan veya gerçek ve özel hu

kuk tüzel kişilerine yaptırılarak uygulanır. Bu alanlarda Toplu Konut idaresi i le ortak uygu

lama yapılabileceği gibi, Toplu Konut İdaresine de uygulama yaptırılabilir. 

Büyükşehirlerde, büyükşehir belediyeleri tarafından başlatılmayan uygulamalar ilçe 

ve ük kademe belediyelerince tek basma veya müşterek olarak yapılrr veya yaptırılır. 

Yenileme alanı içinde yapı parseBerindeki uygulamalarda kendi parseli ve yapısı ay

nen korunarak yenilenecek yapılar, projenin bütünlüğünü bozmamak şartıyla belediyece ka

bul edilen projeye bağlı kalmak ve il özel idaresi ve belediyenin belirleyeceği amaçta kulla

nılmak kaydıyla parsel sahibince yapılabilir. Bu durumlarda uygulamanın projeyle eş zaman

lı olarak başlatılması ve tamamlanması esâstır. Aksi takdirde il özel idaresi ve belediyece b u . 

Kanun hükümleri uygulanır. 

Yenileme alanlarında yenileme projelerinin uygulanması sırasında tabiî afet riski ta

şıdığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca belirlenen bölgelerde gerekli tedbirleri almak üzere 

il özel idareleri ve belediyeler yenileme projelerinde tasfiye de dahil olmak üzere gerekli dü

zenlemeleri yapabilir, yasaklar koyabilir. Bu konudaki esas ve usûller yönetmelikte belirlenir. 

Uygulama esnasında her türlü kontrol, denetim ve takip işlemleri, ilgili il özel idare

si ve belediyece yapılır veya yaptırılarak sonuçlandırılır. Bu işlemler, projenin özelliğine gö

ne konuyla ilgili uzman kişi, kurum ve ekiplere yaptınlır. 
Yenileme alanlarındaki uygulamalar her türlü vergi, resim, harç ve ücretlerden muaftır. 
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Yenileme projelerini onaylamak üzere 2863 sayılı Kültür ve Tabiat varlıklarını Koru
ma Kanununun 51 inci maddesine göre gerektiği kadar Kültür ve Tabiat Varlıklarım Koruma 
Bölge Kurulu oluşturulur. Kurulca onaylanan projeler, il özel idaresi veya belediyece uygu
lanır. 

Yenileme alanlarında yapılacak uygulamalarda her türlü mal ve hizmet alımları ile ya
pım işleri, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç olmak üzere 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu hükümlerinden muaftır. 

Yenileme projeleri, uygulama alanı içerisinde bulunan taşınmaz kültür ve tabiat var
lıklarının rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri ile onarılacak veya yeniden inşa edilecek 
yapıların imar mevzuatında öngörülen projelerinden oluşur. 

Taşınmaz tasarruflarının kısıtlanması ve kamulaştırma 
M A D D E 4. — İl özel idaresi ve belediye, yenileme alam ilan edilen yerlerdeki taşın

mazlar üzerinde, her türlü yapılaşma, kullanım ve işletme konularında proje tamamlanınca
ya kadar geçici kısıtlamalar uygulayabilir. 

Yenileme alanlarında bulunan yapılatın boşaltılması, yıkımı ve kamulaştırılmasında 
anlaşma yolu esastır. Anlaşma sağlanamayan hallerde gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin 
mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ilgili il özel idaresi ve belediye tarafından kamulaştınlabİlir. 
Bu Kanun uyarınca yapılacak kamulaştırmalar 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 3 üncü 
maddesinin ikinci fıkrasındaki iskân projelerinin gerçekleştirilmesi amaçlı kamulaştırma sa
yılır. Tapuda mülkiyet hanesi açık olan taşınmazlar ile varisi belli olmayan, kayyım tayin 
edilmiş, ihtilaflı, davalı ve üzerinde her türlü mülkiyet ve mülkiyetin gayri aynî hak tesis edil
miş olan taşınmazlar için de aynı madde hükümlerine göre kamulaştırma işlemleri yürütülür. 
Kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesinde il özel idareleri ve belediyeler veraset ilamı çı-
karttırmaya, kayyım tayin ettirmeye veya tapuda kayıtlı son malike göre işlem yapmaya yet-
kilidir. 

tl özel idareleri ve belediyeler taşınmaz mülkiyetinin kamulaştırılması yerine, uygun 
gördükleri takdirde satın alma, kat karşılığı ve 4721 saydı Türk Medeni Kanununun ilgili 
maddelerinde düzenlenen intifa hakkı veya üst hakkı kurulması yolu ile sinirli aynî hak tesis 
edebilirler.-

Yenileme alam içerisinde kalan Hazineye ait taşınmazlar başka bir işleme gerek kal
maksızın projeyi yürüten il özel idaresine ve belediyeye bedelsiz devredilir. Satış ve gelir ge
tirici bir işe dönüştürüldüğünde proje ve uygulama giderleri çıktıktan sonraki gelirin yüzde 
yirmibeşi Hazineye verilir. Devre ait işlemler il özel idaresi ve belediyenin talebi üzerine il
gili tapu sicil müdürlüğünce resen yapılır. Bu işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan 
muaftır. Yenileme alam ilan edilen yerlerde, yenileme projesi kapsamında kalan taşınmazlar 
Hazinece satılamaz, kiraya verilemez, tahsis edilemez. 

Yenileme alanlarında uygulanacak projelerin kamulaştırma, plân, proje ve yapım iş
lerinde kullanılmak üzere, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 
12 nci maddesine göre oluşturulan Taşınmaz Kültür Varlıklannın Korunmasına Katkı Payı 
hesabından belediyelere aktarma yapılır. 
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Millî Savunma Bakanlığına tahsisli arsa, arazi, yapı ve tesisler, 2565 sayılı Askeri Ya
sak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında bulunan yerler, sivil ve askeri hava 

alanları ve mania plânlan kapsamında kalan yerler, mülkiyeti Milli Eğitim Bakanlığına ait 

bulunan okullar, mülkiyeti veya idaresi Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait bulunan taşınmazlar 

ile tapu kayıtlarında vakıf şerhi bulunan taşınmazlarda bu Kanun hükümlerinin nasıl uygula

nacağı Milli Savunma Bakanlığı, ilgili bakanlık veya Vakıflar Genel Müdürlüğü ve il özel 

idaresi veya belediyece müştereken belirlenir. 

Sınırlı ayni hak tesisi 

M A D D E 5. — Kamu kurum ve kuruluşlannın ellerinde bulunan tarihi eser niteliğini • 

haiz bina ve müştemilatı, tarihi özelliklerine uygun olarak restore ettirilmek ve/veya tarihi 

özellikleri korunmak ve mülkiyeti ilgili kamu kurum ve kuruluşunda kalmak suretiyle; eği

tim, sağlık, kültür ve sosyal amaçlı olmak üzere kamu yararına çalışan demekler, vakıflar, ka

m a kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlan ve diğer kamu kurum ve kuruluşlan ile üniver

siteler ile ticarî faaliyetlerde kullanılmak üzere gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine sınırlı 

ayni hak olarak tesis edilebilir. 

Sınırlı ayni hak tesisi ile ilgili esas ve usuller ile bedeli ve kullanma süresi, flgüi be

lediye veya ilgili kamu kurum ve kuruluşlan tarafından Türk Medeni Kanunu, D. ö z e l İdare

si Kanunu, Belediye Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde belirlenir. 

Yönetmelik 

M A D D E 6 . — . B u Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik, İçişleri Bakanlığının 

teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca Kanonun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde yürürlü

ğe konulur. 

Uygulanmayacak hükümler 

M A D D E 7. —• Bu Kanun kapsamında yer alan yenileme alanlarında, uluslararası hu

kuktan doğan yükümlülükler saldı kalmak kaydıyla, diğer kanunların bu Kanuna aykın hü

kümleri uygulanmaz. 

Yürürlük -

M A D D E 8. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

M A D D E 9. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür"; 

4 Temmuz 2005 
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(10/128) ESAS NUMARALI 
GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI 

ÜRETİCİ VE SANATKÂRLARININ 
SORUNLARININ ARAŞTIRILARAK, 

EL SANATLARININ 
GELİŞTİRİLMESİ, KORUNMASI VE 

GELECEK KUŞAKLARA AKTARILMASI İÇİN 
ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN 

BELİRLENMESİ AMACIYLA KURULAN 
MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONUNUN 

KONUSU, KURULUŞU, GÖREV VE YETKİLERİ, 
SÜRESİ VE ÇALIŞMALARI 

HAKKINDA AÇIKLAMALAR 
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I- ARAŞTIRMANIN KONUSU 
22. Dönem Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi KİNAY ve 39 Milletvekilinin "Geleneksel Türk el 

sanatlan üretici ve sanatkarlannın sorunlannın araştınlarak, elsanatlarınm geliştirilmesi, korunması ve 
gelecek kuşaklara aktanlması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi" amacıyla Anayasanın 98 in
ci Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince verilen 10/128 Esas 
Numaralı Meclis Araştırma Önergesi Gerekçesinde; 

Geçmişten günümüze yaşayan el sanatlanmızm günümüzde kaybolmaya yüz tuttuğu, bunun en 
önemli nedeninin el sanatı ürünlerini üreten ustalann yok olması ve onların çalışmalarını devam ettirecek 
yeni ustalann yetiştirilememesi olduğu, 

El emeği göz nuru bu ürünlerin üretim aşamalarının zahmetli olduğu, günümüzde bu ürünlerin 
üretim malzemelerinin tedarik edilmesinde de sıkıntı çekildiği, malzemelerin pahalı olmasının, üretim 
aşamasının uzun zaman ve emek gerektirmesinin üretilen ürünün de pahalı olmasına neden olduğu, bunun 
da satışlan olumsuz etkilediği ve elde edilen gelirin azaldığı, 

Üretilen ürünlerin günlük hayatta yeterli kullanım alanı bulamadığı, ürün tasanmı konusunda gerekli 
destek sağlanmadığı için el sanatlan üretiminin giderek azaldığı, üreticilerinin ise geçim sıkıntısına düştüğü, 

El sanatlan ürünlerinin üretimlerinin arttınlması ve üretilen ürünlere piyasa bulunarak satışlann art-
tınlması için yeni yapılacak tasarımlara devlet desteği sağlanmasının elzem olduğu, 

Bu sanatlan icra eden insanların yetiştirilmesine özel önem verilmesi, usta- çırak ilişkisine dayalı 
eğitim yöntemini destekleyecek, sanatkarlan ve sanatkar adaylannı motive edecek eğitim ve teşvik 
politikalannın uygulanmasının gerekli görüldüğü, 

ifade edilmektedir. 
II- KOMİSYONUN KURULUŞU 
22. Dönem Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi KİNAY ve 39 Milletvekilinin "Geleneksel Türk el 

sanatlan üretici ve sanatkarlarının sorunlarının araştınlarak, el sanatlarının geliştirilmesi, korunması ve 
gelecek kuşaklara aktanlması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi" amacıyla Anayasanın 98 in
ci Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince verilen 10/128 Esas 
Numaralı Meclis Araştırma Önergesi Genel Kurulun 01.02.2005 tarihli 52 nci Birleşiminde görüşülmüş 
ve Genel Kurulun 836 sayılı karan ile Önergede belirtilen hususlan araştırmak üzere bir Komisyon kurul
ması kararlaştmlmıştır. 

Genel Kurulun 836 sayılı karannda ayrıca, Komisyonun 12 üyeden oluşmasına, 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 09.03.2005 tarihli 68 inci birleşiminde Komisyonun üye seçimi 
yapılmıştır. Yapılan seçim sonucunda; 

Adalet ve Kalkınma Partisinden 
Denizli Mv. Mehmet YÜKSEKTEPE, Diyarbakır Mv. Mehmet Mehdi EKER, Eskişehir Mv. Fahri 

KESKİN, İsparta Mv. Recep ÖZEL, İstanbul Mv. Gürsoy EROL, Kilis Mv. Veli KAYA, Konya Mv. Meh
met KILIÇ, Şanlıurfa Mv. Mahmut KAPLAN 

Cumhuriyet Halk Partisinden 
Eskişehir Mv. Mehmet Vedat YÜCESAN, İsparta Mv. Mevlüt COŞKUNER, Kahramanmaraş Mv. 

Mehmet PARLAKYİĞİT, Zonguldak Mv.Nadir SARAÇ 
Komisyon üyesi olarak seçilmişlerdir. 
Komisyon 09.03.2005 tarihli ilk toplantısını, geçici başkan sıfatıyla Kahramanmaraş Mv. Mehmet 

PARLAKYİĞİT Başkanlığında yapmış, 12 üyenin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda yapılan gizli oy
lama sonucunda; 

Komisyon Başkanlığına, İsparta Mv. Recep ÖZEL, Başkanvekilliğine, Diyarbakır Mv. Mehmet 
Mehdi EKER, Komisyon Sözcülüğüne, Eskişehir Mv. Fahri KESKİN, Katip Üyeliğine, Zonguldak Mv. 
Nadir SARAÇ seçilmişlerdir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin buna ilişkin 09.03.2005 tarih ve 841 sayılı Kararı 06.03.2005 tarih
li ve 25757 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 
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Denizli Milletvekili Mehmet YÜKSEKTEPE'nin istifa etmesi nedeni ile boşalan Komisyon 
üyeliğine 07.04.2005 tarihli 81. Birleşimde Ankara Milletvekili Remziye ÖZTOPRAK seçilmiştir . 

Diyarbakır Milletvekili ve Komisyon Başkanvekili Mehmet Mehdi EKER'in Bakanlar Kurulunda 
görev alması nedeni ile boşalan Komisyon Başkanvekilliğine Konya Milletvekili Mehmet KILIÇ, Komis
yon Üyeliğine ise Aydın Milletvekili Semiha ÖYÜŞ Genel Kurulun 16 Haziran 2005 tarihli 113 üncü Bir
leşiminde seçilmişlerdir. 

III-KOMİSYONUN GÖREV , YETKÎ VE SÜRESİ 
09.03.2005 tarihinde çalışmalarına başlayan Komisyon, Anayasanın 98 inci, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi içtüzüğünün 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 çalışmalarını sonuç-
landıramayan Komisyon, araştırmayı tamamlayabilmek için İçtüzüğün 105 inci maddesi gereğince bir ay
lık ek süre talep edilmesini kararlaştırmıştır. 

Genel Kurulunun 01.06.2005 tarihli 106 ncı Birleşiminde 850 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi 
karan ile Komisyona 09.06.2005 tarihinden başlamak üzere bir aylık ek süre verilmiştir. 

Komisyon, Araştırma Önergesinde yer alan konu 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 81 ilin Valiliklerinden ve üniversitelerden geleneksel el sanatlan ile ilgili yöresel çalışmaları 
hakkında Komisyonumuzu bilgilendirmeleri talep edilmiştir. 

Komisyon ilk alan çalışmasını Ankara Olgunlaşma Enstitüsü ve Beypazan İlçesinde geleneksel el 
sanatlanna yönelik çalışmalan inceleyerek gerçekleştirmiştir. Ayrıca Ankara dışında geleneksel el sanatı 
faaliyetlerinin yoğun olduğu Denizli, Kütahya, İsparta, Konya, İstanbul, Eskişehir illerine giderek ustalar
la ve üreticilerle birebir görüşmeler yapılmıştır. 

Kültür ve Turizm Bakanlığınca İstanbul'da düzenlenen 1. El Sanatları Festivaline katılan Komisyon 
burada sergilenen ürünleri de incelemiştir. Festivale katılan 87 üretici ve el sanatı ustasına Dolmabahçe 
Sarayında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca verilen yemekte Komisyon Başkanı tarafından 
Komisyon adına ustalara hizmetlerinden dolayı teşekkür belgesi verilmiştir. 

IV-KOMİSYONUN ÇALIŞMA USULÜ 
Genel Kurul Karan gereğince; Başkanlık Divanı seçiminin yapıldığı 09.03.2005 tarihinden itibaren 

çalışmalanna başlayan Komisyon; 16.03.2005 tarihli ilk toplantısında; çalışma programını belirlemiş ve 
bu amaçla; 

• Komisyon görüşmelerinde tam tutanak tutulmasına, 
• Komisyon çalışmalannı kamuoyuna duyurabilmek, ilgililerle iletişimi ve 
bilgi akımını sağlamak amacıyla Web Sitesi kurulmasına, 
• Komisyon çalışmalanna yardımcı olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlanndan uzmanlara görev

lendirilmesine, konuyla ilgili bilgi ve belge istenmesine, brifing alınacak kişilerin tespiti için Komisyon 
Başkanlığının yetkili kılınmasına, 

• Komisyon üye ve uzmanlannm Ankara dışında da araştırma ve inceleme yapabilmelerinin sağlan
masına, 

Karar vermiştir. 
Çalışma takvimi içerisinde yapılan Komisyon toplantıları : 
Komisyonun; 
- 09.03.2005 tarihli 1. ve 16.03.2005 2. toplantılarda: 
Komisyon Başkanı, Başkanvekili, Sözcü ve Katip seçimleri yapılmış ve çalışma stratejisi belirlen

miştir . 
- 23.03.2005 tarihli 3. toplantıda: 
Önerge Sahibi AK Parti Kütahya Mv. Hasan Fehmi KİNAY, Sümer Halıcılık ve El Sanatlan Sanayi 

ve Ticaret A.Ş.Genel Müdürü Fahrettin KAYIPMAZ, Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel 
Müdürlüğü Şube Müdür Vekili Gülten AKKAYA, Ankara Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Emine KIRAÇ, 

-30.03.2005 tarihli 4. toplantıda: 
Geleneksel El Sanatlan Vakfı Başkanı Doğan YILMAZKAYA, Milli Prodüktivite Merkezi Gelenek

sel El Sanatlan Proje Koordinatörü Dr. Mustafa Kemal AKGÜL, 
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- 06.04.2005 tarihli 5. Toplantıda: 
Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eyüp BEDİR, Gazi Üniversitesi Mes

leki Eğitim Fakültesinden Prof. Dr. Bilge SAİM, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi El Sanatlan 
Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cavidan ERGENEKON, Kültür ve Turizm Bakanlığı Folklor Araş
tırmacısı ve El Sanatları Genel Müdürlüğü Şube Müdür Vekili Mücella KAHVECİ, 

- 20.04.2005 tarihli 6. Toplantıda: 
Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Türk Halk Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. 

Öcal OĞUZ, KOSGEB'den Başkan Yardımcısı Bayram MECİT, Daire Başkanı Aydın BAYRAMBAŞ ve 
Uzman Serpil YÜCESOY , Türk Patent Enstitüsü Markalar Daire Başkanı Kutay KUMBASAR, 

-27.04.2005 tarihli 7 .Toplantıda: 
Gazi Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Örcün BARIŞTA, Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığı Küçük Sanayi Siteleri ve El Sanatlan Genel Müdür Yardımcısı Hayrettin ALTUN, 
Tanm ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünden Uzman Fatih ÜNVER, 
Şube Müdürü Beyhan SOMER, Şube Müdürü Yusuf ERDOĞDU, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kon
federasyonu Genel Sekreteri Naci SULKALAR, Eğitim ve Planlama Müdürü Nuran SONER, 

- 04.05.2005 tarihli 8. toplantıda: 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın UĞURLU, Halk Bankası 

Genel Müdürlüğü Girişimci Pazarlama Daire Başkanı Osman ARSLAN, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden A. Naci TOY, Adalet Bakanlığı İş Yurtlan 
Kurumu Daire Başkanı Mustafa DOĞRU, Tetkik Hâkimi Orhan ASLAN, Kültür ve Turizm Bakanlığı İs
tanbul İl Kültür Müdürlüğü Ayasofya Müzesi Müdür Yardımcısı Halil ARCA, 

-09.06.2005 tarihli 9. toplantıda: 
Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı İbrahim ŞENEL, TBMM 

Milli Saraylar Daire Başkanlığı Hereke İpekli Dokuma ve Halı Fabrikası İşletme Müdürü Ali Osman 
TORAMAN, Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü Kurslar Şube Müdürü 
Muhittin YILDIRIM, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eğitim ve Kültür Daire Başkanlığı Halk 
Eğitim Şube Müdürü İlker TURAN, 

Komisyonumuzu bilgilendirmişlerdir. 
Komisyon; Ankara dışında aşağıda belirtilen illerde incelemelerde bulunarak konuyla ilgili brifing 

almış usta sanatkârlan, üreticileri, atölyelerinde ziyaret etmiş, sorunlarını dinlemiştir. 
- 05.05.2005 tarihinde Ankara Olgunlaşma Enstitüsünde, 
- 06.05.2005 tarihinde Beypazarı'nda, 
- 31.05.2005-03.06.2005 tarihleri arasında Denizli, Kütahya ve İsparta' da, 
- 13.06.2005 tarihinde Eskişehir' de, 
- 17 .06.2005-18.06.2005 tarihleri arasında Konya' da, 
- 22.06.2005-23.06.2005 tarihleri arasında İstanbul'da, 
Çalışma süresi içerisinde Ankara' da 11 toplantı yapan Komisyon; konu ile ilgili olarak sivil toplum 

kuruluştan temsilcilerinden, akademisyenlerden, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından toplam 34 kişiyi 
bilgi almak üzere davet etmiştir . 

Komisyon çalışmalannda tam tutanak tutulmuş, ilgili kurum ve kuruluşlardan bilgi ve belge temin 
edilmek üzere 111 adet yazışma yapılmış buna karşılık 152 adet evrakta ekleri ile birlikte Komis
yonumuza gönderilmiştir. 

Ayrıca, Araştırma Komisyonunun talebiyle, Komisyon çalışmalanna ve rapor yazımına teknik kat
kıda bulunmak üzere; Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Hatice Örcün BARIŞTA, Kültür ve Turizm Bakanlığı Folklor Araştırmacısı ve El Sanatları Şube Müdür 
Vekili Mücella KAHVECİ, Hazine Müsteşarlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Yaşar 
Cengiz ÇINAR, Sümer Halı Geleneksel Halı ve El Sanatlan Araştırma Müdürü Naciye KAYIPMAZ ve 
Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü El Sanatları Uzmanı Şehnaz ÇİVİCİ 
kurumlannca görevlendirilmişlerdir. 

Araştırmanın sonuçlandınlmasma esas olacak Rapor süresi içerisinde hazırlanarak Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığı'na arzedilmiştir. 
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