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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 11.14'te açılarak dört oturum yaptı. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 439'un-

cu sırasında bulunan 1432 sıra sayılı Kanun Teklifı'nin bu kısmın 8'inci, 65'inci sırasında bulunan 
201 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın 16'ncı, gelen kâğıtlar listesinde yayımlanan ve bastırılarak dağı
tılan 1433 sıra sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun ve Anayasa'nın 89'uncu ve 104'üncü maddeleri gereğince Cumhurbaşkanınca bir 
kez daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi ve 1434 sıra sayılı Kanun Teklifı'nin kırk sekiz 
saat geçmeden bu kısmın sırasıyla 5'inci ve 7'nci sıralarına alınmasına ve diğer işlerin sırasının bu
na göre teselsül ettirilmesine; gelen kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılarak dağıtılan (10/337, 343, 
356, 357) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun 1413 sıra sayılı raporunun gündemin 
"Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmının l'inci sırasına alınmasına ve görüşmelerinin 29 Mayıs 
2007 Salı günkü birleşimde yapılmasına ve sonrasında kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine 
devam edilmesine; 28 Mayıs 2007 Pazartesi günkü birleşimde çalışma süresinin 1433 sıra sayılı 
Anayasa Değişiklik Teklifı'nin l'inci tur oylamasının tamamlanmasına kadar, 29 Mayıs 2007 Salı 
günkü birleşimde ise, Genel Kurulun saat 15.00'te toplanmasına ilişkin AK Parti Grubu önerisi, ya
pılan görüşmelerden sonra, kabul edildi. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 
l'inci sırasında bulunan, Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tek

lifı'nin (2/212) (S. Sayısı: 305) görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon ra
poru henüz gelmediğinden; 

2'nci sırasında bulunan, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin (1/1030) (S. Sa
yısı: 904), 

3'üncü sırasında bulunan, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Fa
ruk Çelik'in, İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair (2/820) (S. Sayısı: 1337), 

4'üncü sırasına alınan, -Afyonkarahisar Milletvekili Halil Aydoğan'm, Büyükşehir Belediyesi 
Kanunu, İl Özel İdaresi Kanunu ve Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair (2/968) (S. 
Sayısı: 1416), 

Kanun Tasarı ve Teklifleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadıkların
dan; 

Ertelendi. 
5'inci sırasına alınan ve Cumhurbaşkanınca bir kez daha görüşülmek üzere geri gönderilen Tür

kiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 10/5/2007 Ta
rihli ve 5660 Sayılı Kanun'un (1/1368) (S.Sayısı: 1433) birinci görüşmesi tamamlandı; ikinci görüş
mesine en az kırk sekiz saat geçtikten sonra başlanabileceği açıklandı. 

Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'a, Cumhurbaşkanıyla ilgili bazı ifadelerinden dolayı ge
rekli uyarıyı yapmadığı iddiasıyla Başkanın tutumu hakkında açılan usul görüşmesinden sonra, 
Oturum Başkanınca, yapılan uygulamanın İç Tüzük hükümlerine uygun olduğu ifade edildi. 

Ankara Milletvekili Oya Araslı, Kastamonu Milletvekili Musa Sıvacıoğlu'nun, konuşmasında, 
şahsına sataştığı iddiasıyla bir açıklamada bulundu. 

Genel Kurulu ziyaret eden Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Ortak Heyeti Baş
kanı Edward Withfıeld ve beraberindeki heyete Başkanlıkça "Hoş geldiniz" denildi. 
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29 Mayıs 2007 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 22.57'de son verildi. 
İsmail Alptekin 
Başkan Vekili 

Ahmet Gökhan Sarıçam Türkân Miçooğulları 

Kırklareli İzmir 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

Ahmet Küçük 
Çanakkale 
Kâtip Üye 

No.: 156 
II. - GELEN KÂĞITLAR 

29 Mayıs 2007 Sah 
Raporlar 

1.- 8.5.2007 Tarihli ve 5464 Sayılı Nükleer Güç Santrallarının Kurulması ve İşletilmesi ile 
Enerji Satışına İlişkin Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhur
başkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/1365) (S. Sayısı: 1436) (Dağıtma Tarihi: 
29.5.2007) (GÜNDEME) 

2.- Sivas Milletvekili Selami Uzun ve 3 Milletvekilinin; Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1037) (S. Sayısı: 1437) 
(Dağıtma Tarihi: 29.5.2007) (GÜNDEME) 
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29 Mayıs 2007 Salı 
BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.14 

BAŞKAN : Başkan Vekili İsmail ALPTEKİN 
KÂTİP ÜYELER : Ahmet Gökhan SARIÇAM (Kırklareli), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 116'ncı Birleşimini açıyorum. 
Toplantı yeter sayısı vardır, gündeme geçiyoruz. 
Sayın milletvekilleri, Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. 
Başkanlığın bir tezkeresi var; okutuyorum: 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1.- İzmir Milletvekili Enver Öktem hakkında tanzim edilen soruşturma dosyasının geri gönde

rilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1296) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Ka-
nun'a aykırılık suçunu işlediği iddia olunan İzmir Milletvekili Enver Öktem hakkında Türkiye Cum
huriyeti Anayasası'nın 83'üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılma
ması hususunda ilgi (a) yazımız ile Başkanlığınıza gönderilen soruşturma dosyasının iadesi ile ilgi
li Adalet Bakanlığından alınan ilgi (b) yazı sureti ve ekleri ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
BAŞKAN - Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonda bulu

nan dosya Hükümete geri verilmiştir. 
Başbakanlığın, Anayasa'nın 92'nci maddesine göre verilmiş bir tezkeresi vardır, önce okutup 

işleme alacağım sonra da oylarınıza sunacağım. 
Başbakanlık tezkeresini okutuyorum: 
2.- Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü bünyesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin 5 Eylül 2007 

tarihinden itibaren bir yıl daha UNIFIL Harekâtı'na iştirak etmesine izin verilmesine ilişkin Başba
kanlık tezkeresi (3/1282) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 11 Ağustos 2006 tarihinde kabul ettiği 1701 (2006) 

sayılı Karar ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 5/9/2006 tarihli ve 880 sayılı Kararı ile bir yıl için 
verdiği izin çerçevesinde, Türkiye gerek Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kara ha
rekatına, gerek UNIFIL-Deniz Görev Gücü'ne yaptığı katkılarla, barışı koruma harekatının etkin bir 
çimde icrasında önemli bir işlev üstlenmiş, böylece, gerek BM sistemi içinde, gerek bölgesel ve kü
resel ölçekte görünürlüğünün artmasını ve Dünyanın diğer bölgelerinde bundan önce katıldığı barı
şı koruma operasyonlarındaki başarılı performansıyla sahip olduğu konumunun pekişmesini sağla
mıştır. UNIFIL'in görev süresi 31 Ağustos 2007 tarihinde sona erecek olup, görev süresinin 31 
Ağustos 2007 tarihinden sonraki dönem için yenilenmesi yönünde BM bünyesinde hazırlıklar baş
latılmıştır. Bu hazırlıklar tamamlandıktan sonra yeni bir BM Güvenlik Konseyi kararı kabul edile
rek UNIFIL'in görev süresinin uzatılması beklenmektedir. 
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Bu çerçevede, BM Güvenlik Konseyi'nin UNIFIL'in görev süresinin uzatılması yönünde karar 
alması durumunda; hudut, şümul ve miktarı Hükümetçe belirlenecek Türk Silahlı Kuvvetleri unsur
larının, 1701 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı ve 880 sayılı TBMM Kararı ile tespit edilen ilke
ler kapsamında 5 Eylül 2007 tarihinden itibaren bir yıl daha UNIFIL Harekatına iştirak etmesi ve 
bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Hükümet tarafından yapılması için Anayasa'nın 92 nci mad
desi uyarınca izin verilmesini saygılarımla arz ederim. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

BAŞKAN - Başbakanlık tezkeresi üzerinde, İç Tüzük'ün 72'nci maddesine göre görüşme aça
cağım. 

Gruplara ve Hükümete ve şahsı adına iki üyeye söz vereceğim. 
Konuşma süreleri, gruplar ve Hükümet için yirmişer dakika, şahıslar içinse on dakikadır. 
Şimdi, Tezkere üzerinde söz alan sayın milletvekillerinin isimlerini okuyorum: Gruplar adına; 

Anavatan Partisi Grubu adına Malatya Milletvekili Sayın Süleyman Sarıbaş, Cumhuriyet Halk Par
tisi Grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Onur Öymen, AK Parti Grubu adına Sakarya Milletve
kili Sayın Erol Aslan Cebeci. Şahıslan adına, İstanbul Milletvekili Sayın Onur Öymen ve yine İs
tanbul Milletvekili Şükrü Mustafa Elekdağ söz istemişlerdir. 

İlk söz, Anavatan Partisi Grubu adına, Malatya Milletvekili Sayın Süleyman Sarıbaş'a aittir. 
Efendim, süreniz yirmi dakika. 
Buyurun. 
ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Teşekkür edi

yorum Sayın Başkan. 
Değerli arkadaşlar, UNIFIL münifıl bilmem, Lübnan'a asker gönderme tezkeresinin devamı. 

Geçen sene, dokuzuncu ayda, bu Mecliste Lübnan'a asker gönderme tezkeresini çıkarmış ve bir yıl 
süreyle Hükümete yetki vermiştik. Hükümet gerek gördü ki, bir yıl daha uzatılması için böyle bir 
tezkere gönderdi. 

Ben, sözlerime başlarken, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
O gün de söyledik, Türk askerini gönderiyoruz çok şükür. Lübnan'a gönderiyoruz, Kosova'da 

var, Afganistan'da var, ama gönderemediğimiz yer var. Gönderemediğimiz yer, esasında, Türki
ye'nin kanayan yarası, Kuzey Irak'a gönderemiyoruz. Gönderemediğimiz gibi, daha dün, Irak'ı iş
gal etmiş bir "dost" ve "müttefik" ülke saydığımız Amerika'nın uçakları Türk hava sahasını ihlal 
ediyorlar dört dakika. Ne ülkenin Başbakanından ne ülkenin Dışişleri Bakanından bu konuda hiç
bir açıklama yok, hiçbir tepki yok. 

Şimdi, millet Anadolu'da çıktı "Efendim, bunu Cumhurbaşkanı niye seçmediniz, bu Abdullah 
Gül'ü?" İşte, bunun için seçmedik. Amerika uçakları Türk hava sahasını ihlal ediyor ve ülkenin bu 
Dışişleri Bakanı tek bir tepki göstermiyor üç gündür! Bunu mu seçecektik? Bunu mu seçmeliydik? 
Türk halkı, ey Türk halkı: Amerika'ya her şeyi teslim etmiş, Kuzey Irak politikalarını teslim etmiş, 
Türkiye'nin güvenliğini teslim etmiş bir Dışişleri Bakanını mı Cumhurbaşkanı seçecektik? Türki
ye'nin tamamını mı teslim ettirseydik başkalarına? Böyle bir şey var mı? Böyle bir şey var mı? 

Lübnan'a giderken söyledim: "Lübnan'a bu askerleri İsrail'in güvenliği için gönderiyoruz." O 
gün söylemiştim, bugün de tekrar ediyorum: "Hayatları boyunca 'Yahudi telin mitingi' düzenleyen
ler, kırk yaşından sonra Yahudilerin destekçisi oldular da onun için vicdanım kanıyor." demiştim, 
tekrar ediyorum. 

Ne yaptı bir yıldır Lübnan'a gönderdiğimiz askerler? Hizbullah'ın silahlandırılmasını sağladı, 
yani, "Hizbullah'ın elinden silahları almadı." diyeceksiniz, ama, Hizbullah'a dışarıdan gelen destek-
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leri önledi. Kimin adına? İsrail'in güvenliği adına. Türkiye'ye de bu yakışırdı, bu Hükümete de bu 
yakışırdı. Mübarek olsun! Mübarek olsun! 

Yani, değerli arkadaşlar, denilecek ki: "Askerlerimiz, işte, dışarıda ne yapıyor? Terör olan ül
kelerde Birleşmiş Milletler kararlan dahilinde, terörün yayılmasına engel olmak için, terörle müca
dele için, Birleşmiş Milletler kapsamında iş birliği için gönderiyoruz." Bir taraftan terörle iş birliği 
için askerlerimizi dışarı gönderiyoruz, bir tarafta teröre destek olan El Kadı'ya kefil oluyoruz. Şim
di bunun neresi ne bunun? Bir tarafta teröre maddi kaynaklar sağladığı açık, net olan El Kadı'ya 
Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı kefil, bir taraftan Afganistan'a, Lübnan'a terör önlensin diye, 
uluslararası alanda terör önlensin diye asker gönderiyoruz, esas asker göndermemiz gereken yer, 
Başbakanlık. Başbakanlığa asker gönderirsek terörü önleriz. Terörü önleriz... Çünkü orası üretiyor 
bunu, El Kadı'ya kefil olan yer orası. 

Değerli arkadaşlar, ne olacak bu Kuzey Irak'ın durumu? Bak, bugün sabah haberlerde gördüm: 
"Daho'nun, Erbil'in, Süleymaniye'nin güvenliği bölgesel güçlere teslim edildi." Bir müddet sonra 
herhalde, referandumdan sonra Kerkük'ün, Musul'un da güvenliği bölgesel güçlere teslim edilecek. 
O bölgede yayın yapan televizyonlar var. Oradaki yönetimin yayın yaptırdığı 10'a yakın televizyon
lar var. Bir dinleyin arkadaşlar, uydulardan bir açm da o televizyonları dinleyin; Türkiye'ye hangi 
hakaretler yağdırılıyor, her gün hangi ihanetler yağdırılıyor bir dinleyin. Ondan sonra gidin, Bağ
dat'ta Talabani'yle sarılıyor musunuz, öpüşüyor musunuz, barışıyor musunuz, kardeşlik mesajları mı 
veriyorsunuz, onları dinledikten sonra bir konuşun. Yani yapmak istediğiniz şey nedir dört buçuk 
senelik iktidarınızda? Terörle ilgili mücadelenizde gele gele, gele gele geldiniz, Ankara'nın göbe
ğinde, terörün bombaları patlamaya başladı. Bu Mecliste söyledik, geçen de, dün de söyledim. (19 
Eylül 2005, Meclis olağanüstü toplantıya çağırıldı.) Gelin, şu terörü bir konuşalım, şu Mecliste bir 
tartışalım, önlemlerini alalım, Hükümete tavsiyelerde bulunalım diye. AK Parti Grubu kulisten bu 
salona girmedi ve ilk defa Meclisin geleneğinde Meclisten kaçma, AK Parti Grubunun eylemiyle 
ortaya çıktı. Şimdi, meydanlarda caka satarak, "Meclise girmeden milletvekili olmaz." denilenler, 
terör konusu bu Mecliste görüşülürken, o kulislerden bu salonlara kimseyi koymadılar. Bu millet, 
bu aziz millet, bu büyük millet bunları görmeyecek, bunları yaşamayacak, ondan sonra dönüp diye
cek ki: Kuzey Irak'ta kırmızı çizgilerimizi sildiren, Avrupa Birliğinde Türkiye'ye en galiz hakaret
leri yaptıran, Kıbrıs'ta Kıbrıslı Rumlara peşkeş çekme adına protokollerin altına imza atmaktan ken
di korktuğu için başkalarına attıran birini, Cumhurbaşkanı seçmediniz diye... Kimi seçmediğimizi 
anlasın bu millet. Kimi seçmediğimizi bu millet anlasın diye söylüyorum bunları. Biz, Kuzey Kıb
rıs'ı protokolle Rumlara teslim etmeye kalkan ve Rumların Kıbrıs'ın tek temsilcisi olmasını kabul 
etmeye doğru adımlar atan bir Dışişleri Bakanını seçmedik. Biz, Kuzey Irak'ta askerinin başına çu
val geçirttiren ve Kuzey Irak'taki bütün kırmızı çizgilerimizi yok eden bir Dışişleri Bakanını, evet, 
Cumhurbaşkanı seçmedik. Biz, Amerika'nın her dediğini yapan, ama Amerika uçakları Türkiye'nin 
hava sahasını ihlal ettiği için üç gündür sesini çıkartmayan bir Dışişleri Bakanını seçmedik. Çünkü, 
Türkiye'nin bunlara emanet edilemeyeceğini düşündük ve doğru düşündük. Ne için seçilir? İyi yö
netici seçmektir, bütün milletin amacı budur, iyi yönetici seçmek. Bizi iyi yönetenler yönetsin diye 
seçimler yapılır. Bir Cumhurbaşkanlığı sürecini kötü yönetene, tekrar prim vereceğiz ve seçeceğiz; 
yani, yönetememiş, süreci yönetememiş, kötü yönetmiş, bu krizlere vesile olmuş, ama kötü yöne
tim bir prim alacak. Böyle bir şey yok. Kötü yönetenler dünyanın her tarafında giderler, iyi yöne
tenler gelirler ve bu millet inşallah bu seçimde kendi geleceğini iyi yönetecek, kendi geleceğini iyi 
yerlere taşıyacak, Türkiye'nin millî çıkarlarını, Türkiye'nin değerlerini, Türkiye'nin tarihten gelen 
gücünü bu bölgede kaim kılacakları iktidar edecek. 

Döneminizde ne oldu arkadaşlar? Türkiye, itaat eden, boyun büken bir ülke hâline geldi. Oysa 
tarihin her döneminde bu ülke, söz söyleyen, buyruk veren bir ülkeydi. Şimdi ne yapıyor bu ülke? 
Başkalarının işte... Bu, bunlardan biri, itaat etme tezkeresidir bu. Amerika Birleşik Devletleri'nin 
Birleşmiş Milletlerden çıkarttığı, orada mahallî güçler, kendi hayatlarını kurtarmak için direnen 

- 7 -



TBMM B: 116 29 . 5.2007 0 : 1 

Hizbullah güçlerinin İsrail'e karşı biraz üstünlüğünü görünce, İsrail'in güvenliğini korumak için, 
Hizbullah'ın silahlanmasını önlemek için onlar tarafından talimatlandırılmış, benim Hükümetim ta
rafından da bihakkın uygulamaya geçilmiş bir tezkeredir. İşin özü bu. Afganistan'da askerlerimiz 
var, Kosova'da var, Lübnan'da var; ama, Kuzey Irak'ta... "Kuzey Irak'a giremezsiniz." diyor Ame
rika sözcüsü. Niye giremem? Orada terörü besliyorsun da ondan giremem. Suçüstü yakalanacaksın, 
çünkü, benim askerim oraya girdiği zaman, oradaki teröristlerin kimler tarafından desteklendiğini, 
o bombaların, o A-4'lerin, C-4'lerin kimler tarafından onlara emanet edildiğini, verildiğini ve o 
bombaların Türkiye'nin nerelerinde patlayacağını suçüstü yakalayacağı için "Giremezsin." diyor. 

Ve bu Hükümet, terörle ilgili, bundan daha birkaç ay evvel bu Mecliste gizli oturum yaptı. Ne 
yaptık? O gizli oturumdan hafızalarınızda kalan veya o gizli oturum sonucunda Hükümetin terörle 
ilgili aldığı bir tedbir, burada 550 milletvekilinin hafızasında hiçbir şey var mı? Ne konuştuk? Ne 
konuştuk? O konuşmadan sonra Türkiye'de neler oldu? Türkiye'de yüzlerce güvenlik görevlimiz şe
hit oldu, onlarca sivil vatandaşımız maalesef teröre kurban gitti. Demek ki, bu Hükümetin görevi 
sadece konuşmak. 

Şimdi, Genelkurmay Başkanı, terörle ilgili birimler diyorlar ki: "Kuzey ırak'a müdahale etme
miz lazım." Hükümet diyor ki: "Bize bir talepleri gelmedi, bize bir talepleri gelsin, bize bir tezkere 
talepleri gelirse, Hükümet olarak arkasında dururuz, yerine getiririz." Aynı Hükümet, bir başka 
alanda diyor ki: "Genelkurmay Başkanlığı bana bağlı, siyasi sorumluluk bana ait." 

Şimdi, Genelkurmay Başkanlığı size bağlı, doğrudur, Başbakanlığa bağlı, siyasi sorumluluk da 
size ait. Niye peki, size bağlı bir kurumun sizden bir talep etmesinden medet umuyorsunuz da, siz, 
bir siyasi sorumlulukla... Yani, bu ülkenin güvenliğinden, bu ülkenin terörle mücadelesinden sizin 
hiçbir sorumluluğunuz yok mu? Yani, sahada bulunan, terörle mücadele eden Türk Silahlı Kuvvet
leri, polisimiz, güvenlik kuvvetlerimiz, onlar ancak bu konuda bir şey geliştirirlerse siz ona destek 
olursunuz, ama, siz, hiçbir şey geliştirme noktasında, terörle mücadele noktasında adım atmazsınız, 
öyle mi? Siyasi sorumluluğunuz bunu gerektiriyor! O zaman niye Hükümetsiniz? O zaman 
Hükümet olmanızın esbabımucibesi nedir? Ülkenin güvenliğinden sorumlu olmayacaksınız! ülke
nin yokluğundan, fakirliğinden, açlığından, sefilliğinden sorumlu olmayacaksınız. Siz din işleri 
hükümeti misiniz? Sadece, milletin din işlerinden mi sorumlusunuz? 

Değerli arkadaşlar, bu tezkere fuzuli bir tezkeredir. Benim askerimin, ne Lübnan'da ne Afga
nistan'da işi yoktur. Benim askerimin bir yerde işi olması gerekiyorsa, ülkemin ulusal güvenliğini, 
ülkemin millî çıkarlarını gerektiren Kuzey Irak'ta işi vardır ve Türkiye'ye ihanet kusan Kuzey Irak'ta 
görev yapmalıdır. 

Getirin, öyle bir tezkere alnınızdan öpelim sizi. Oraya gelince, nedense, kendi ülkemizin ulu
sal güvenliğine, millî çıkarlarına gelince tek bir adım atmayacaksınız, ama, başkalarının elinize si
pariş olarak yazıp verdiği tezkereleri, bir altına imza atarak Meclise göndereceksiniz, ondan sonra 
da bizden destek bekleyeceksiniz. 

Bu milletin, siz geldikten sonra teröre kurban verdiği binlerce insanının kanı sizi tutacak inşal
lah. Binlerce insanın kanı sizi tutacak, çünkü siz, bu milletin vicdanını kanattınız, bu milletin irfa
nını kanattınız, bu milletin ruhunu kararttınız; terör konusunda hiçbir tedbir almayarak, her gün kö-
tülediğiniz, her gün çatışma yarattığınız devletin kurumlarını, bu işlerde sanki sorumlular sadece 
onlarmış gibi, hiçbir siyasi sorumluluk almayarak. Bunun vebalini, inşallah bu millet görecek. İç 
Anadolu'nun, Doğu Anadolu'nun, Karadeniz'in, Marmara'nın, Ege'nin insanları, beni dinleyen in
sanları, eğer bu ülkede terörden kurtulmak istiyorlarsa, eğer bu ülkede kardeş kavgasından kurtul
mak istiyorlarsa, eğer bu ülkede kamplaşmaktan kurtulmak istiyorlarsa, kurtulmak istedikleri tek 
şey, kurtulmaları gereken tek şey bu Hükümettir. Çünkü, bu Hükümet, bizatihi bunların eylemcisi, 
bunların içinde bulunan, gerçekten bunlara destek olan, teşvik eden bir Hükümettir. 

CAHİT CAN (Sinop) - Ayıp, ayıp! Ne teşvik ediyor yahu? 
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SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) - Ben, bu duygularla, Anavatan Partisi olarak bu tezkere
ye destek vermediğimizi ilan ediyorum. Benim askerimin Lübnan'da işi yok. Eğer sizin ihtiyacınız 
varsa -siz nasıl olsa 22 Temmuzdan sonra boş kalacaksınız- hepiniz silahlanır, gidersiniz oraya. 

Saygılar sunuyorum. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - Kendileri gitsinler, kendileri! 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Sanbaş. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Onur Öymen. 
Şahsı adına da söz isteği var, bu iki isteği birleştiriyorum. 
Buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA ONUR ÖYMEN (İstanbul) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; 

Lübnan'da görev yapan Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü UNIFIL'in bünyesinde Türk Silah
lı Kuvvetlerinin görev süresinin uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi hakkında Cumhuriyet 
Halk Partisi Meclis Grubunun görüşlerini arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, yü
ce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, bu meselenin özüne girmeden önce bir hususa dikkatinizi çekmek istiyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi seçim kararı almıştır. Seçim kararı almış meclisler ve o dönemde gö
rev yapan hükümetler, uluslararası teamüle göre, ancak cari işlerle uğraşırlar. Günlük, devletin gün
lük işleriyle uğraşırlar, olağanüstü bir durum, bir savaş durumu gibi bir olağanüstü, beklenmedik bir 
durum ortaya çıkmadıkça. 

Şimdi, bakıyoruz, Hükümet, sanki seçim kararı alınmamış gibi, sanki Anayasa'mızın 102'nci 
maddesine göre Cumhurbaşkanı seçilemediği için derhal seçime gidilmesi zorunlu olan bir durum 
ortaya çıkmamış gibi, tutuyor uzun süre iş başında kalacak bir hükûmetmiş gibi, bir meclismiş gibi 
kararlar alıyor ve bu Meclise bu yönde öneriler getiriliyor. Bunların en önemlisi, bildiğiniz gibi 
Anayasa değişikliği önerisidir. 

Değerli arkadaşlarım, geçen gün de başka vesileyle söyledim, burada bir kere daha tekrarlaya
yım. Biz inceledik ve dünya tarihinde bunun bir örneğini bulamadık. Seçim kararı almış bir 
hükümetin bir anayasa değişikliğine gittiğinin örneğini göremedik. Seçim kararı almış hükümetler, 
yalnız anayasa değişikliği gibi böyle önemli, özlü konularda değil, başka konularda da karar almak
tan çekiniyorlar, önemli ihaleler yapmamak gibi, uzun vadeli kararlar almamak gibi, bir sonraki 
meclisin, bir sonraki hükümetin görev sahasına giren konularda karar almamak gibi. Buna bütün ül
keler özen gösteriyorlar, bizim Hükümetimiz hariç. Şimdi, Hükümetin Meclise bu defa sunduğu 
Lübnan'la ilgili öneri de tam bu çerçeveye giriyor. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, Birleşmiş Milletlerin Lübnan'daki askerî birliğinin görev süresi ne 
zaman sona eriyor? 31 Ağustos 2007 tarihinde. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Hükümete orada as
kerî birlik bulundurmak için hangi tarihe kadar yetki verdi? 5 Eylül 2007. Peki, sizin şimdi acele
niz ne? Niçin Meclise bu konuyu şu anda getiriyorsunuz da gelecek hükümetin, gelecek meclisin 
bir değerlendirme yapmasına fırsat bırakmadan Türkiye'nin elini kolunu bağlıyorsunuz? Buna hak
kınız var mı? Buna yetkiniz var mı? Bırakınız, sizden sonraki meclis karar versin. Bırakınız, sizden 
sonraki hükümet karar versin. Sizden sonraki hükümet bütün konuları, bütün gelişmeleri birlikte 
görsün, birlikte değerlendirsin. Lübnan'da neler oluyor, Orta Doğu'da neler oluyor, orada askerî bir
lik bulundurmak Türkiye'nin lehine midir değil midir, bölgeye katkı sağlar mı sağlamaz mı, bırakın 
sizden sonrakiler karar versin. Bu ne telaştır, bu ne aceledir, yani bunu anlamak kabil değil. 
Hükümet, başka konularda yaptığı gibi, bu konuda da âdeta yangından mal kaçırır gibi, ne kadar ka
rar mümkünse o kadar karar çıkaralım, Meclisi gece yarılarına kadar çalıştıralım... 

Değerli arkadaşlar, bu, uluslararası teamüllere hiç uygun olmayan, Parlamento alışkanlıkları
na, Parlamento çalışma usullerine hiç uygun olmayan bir yaklaşımdır. 
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Değerli arkadaşlar, bu vesileyle bir iki hususa dikkatinizi çekmek istiyorum Lübnan'la ilgili 
olarak. Geçen yıl 12 Temmuzda başlayan ve İsrail'in Lübnan'a saldırısıyla gelişen olaylarda yüzler
ce sivil hayatını kaybetti, 975 bin Lübnanlı ile 500 bin İsrailli evsiz kaldı ve ne yazık ki, Birleşmiş 
Milletler, bu büyük insanlık dramı karşısında çok uzun süre sessiz kaldı, tepki gösteremedi. Orada 
İsrail uçakları Birleşmiş Milletler gözlem postalarını vurdular, Birleşmiş Milletler askerlerini öldür
düler, onu bile kınamaya cesaret edemediler, hiçbir Batılı ülke ciddi bir tepki ortaya koyamadı. Biz 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak, o zaman bu saldırıları çok açık biçimde kınadık ve İsrail bombar
dımanının hemen durdurulması gerektiğini söyledik. Çatışmalar 14 Ağustos 2006 tarihinde durdu 
ve o tarihe kadar Lübnan'da tam 3,6 milyar dolarlık tahribatın olduğu tespit edildi. 

Değerli arkadaşlarım, biz, Sayın Genel Başkanımızla birlikte Lübnan'ı ziyaret ettik, Güney 
Lübnan'a gittik, askerlerimizin durumunu yerinde gördük, birliğimizi ziyaret ettik, oradaki askerle
rimizin, subaylarımızın, astsubaylarımızın görevlerini büyük bir sorumluluk duygusuyla yerine ge
tirdiklerini iftiharla gördük. Bu, işin bir tarafıdır ama işin bir de başka tarafı var. Bizim oradaki as
kerî mevcudiyetimizin dayandığı kuralları dikkate almak zorundayız. Geçen defa bu konu günde
me geldiğinde, biz, bu Mecliste bunları size açıklamıştık. Meclise, maalesef, Hükümetçe yeterince 
bilgi verilmemişti, ama biz, Birleşmiş Milletlerin 1701 sayılı Güvenlik Konseyi Karan'nın içeriği
ni burada anlatmıştık, UNIFIL'in birinci ve ikinci bölümünün hangi koşullar altında görev yaptığı
nı anlatmıştık. 

Şimdi, o tarihten sonra ne oldu? Durum Lübnan'da sükûnete kavuştu mu? Biz Lübnan'a gitti
ğimizde son derece perişan bir manzarayla karşılaştık. Sosyalist Enternasyonal Başkanı Sayın Pa-
pandreu'nun daveti üzerine Sayın Genel Başkanımız Lübnan'a gitti ve orada Cumhurbaşkanıyla, 
Başbakanla, Meclis Başkanıyla, siyasi partilerin başkanlarıyla, önde gelen temsilcileriyle görüşme
ler yaptı ve bu temaslar sırasında Lübnan'daki durumun ne kadar perişan olduğunu gördük. 

Başbakanın davetine girdik. Başbakanlık binasına dikenli teller arasında, tankların koruduğu 
küçücük kapılardan girebiliyorsunuz. Güvenlik yok. Hiçbir kimse Lübnan'da güvenliğinden emin 
değil. Biz Başbakanlığa gitmeye hazırlanırken otelimizde, büyük böyle silah sesleri duyduk, çok 
miktarda ateş açan birliklerin seslerini duyduk, kim kime saldırıyor belli değil. 

Şimdi, böyle bir kargaşa ortamında Türk askerleri görev yapıyor ve Türk Deniz Kuvvetleri gö
rev yapıyor. Bu arada ne oluyor? Bu arada Lübnan ordusu, ülkenin kuzeyinde Fetih El İslam örgü
tünün üslendiği Nahr el Berid mülteci kampını ablukaya alıyor. Orada yeni bir örgüt çıkıyor ortaya, 
şiddete başvuran bir örgüt çıkıyor ortaya ve iki gün içinde 61 kişi öldürülüyor. Fetih El İslam, El 
Kaide ile bağlantılı olduğu iddia edilen bir örgüttür. Yani, Lübnan'da böyle bir çatışma ortamı var 
ve Lübnan'ın neresine bu çatışma ortamının sirayet edeceğini, Hizbullah'ın hangi aşamada ne ölçü
de devreye gireceğini bugünden tespit etmek mümkün değil. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bunun dışında da Orta Doğu'da gene Filistin ile İsrail arasında ay
nı bölgede çok ciddi çatışmalar oluyor. İsrail daha birkaç gün önce bir Filistinli Bakanı tevkif etti. 
Orada bir taraftan Hamas örgütü İsrail'e füze saldırılarında bulunuyor, bir taraftan İsrail uçakları Fi
listinlileri bombardıman ediyorlar, yani orada da güvenlik ortamı hiçbir şekilde sağlanmış değildir 
ve bu ortam içinde maalesef Türk askerleri bu sınıra çok yakın bir yerde görev yapmaktadırlar. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, gayet tabii ki "barış gücü" insani bir görevdir. Türkiye de Kore Sa-
vaşı'ndan bu yana Birleşmiş Milletler Barış Gücü çerçevesinde çeşitli ülkelerde görev yapmıştır ve 
bu konudaki talepleri elinin tersiyle geri çevirmemiştir. Ama, bütün hükümetler böyle bir taleple 
karşı karşıya kaldıkları zaman incelemişlerdir. Bizi davet eden ülke kimdir? Biz orada ne yapaca
ğız? Kimi kime karşı koruyacağız? 

Şimdi, Lübnan'daki durum hakkında size iki tane bilgi vermek istiyorum: Şimdi, bizim koru
ma için, Lübnan ordusuna destek olmak için asker gönderdiğimiz ülke ne yapmıştır? En son yaptı
ğı işlerden biri, Güney Kıbrıs Rum Yönetimiyle bir anlaşma imzalamıştır. Ne diyor bu anlaşma? 
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Kıbrıs ile Lübnan arasındaki deniz sahasının altındaki kıta sahanlığını paylaşıyorlar, oradaki petrol 
rezervlerini paylaşıyorlar uluslararası hukuka aykırı biçimde. Düşünebiliyor musunuz, bir Çin ve 
bir Norveç firması araştırma yapıyor ve orada 8 milyar varil değerinde, 450 milyar dolarlık petrol 
rezervi bulunduğunu tespit ediyor ve bu petrolü paylaşmak için, gidiyor Kıbrıslı Rumlar, bir taraf
tan Mısır'la anlaşma yapıyor, bir taraftan Lübnan'la anlaşma yapıyor ve Lübnan bu anlaşmanın al
tına imza atıyor; elimizde metni var, tarihi var, ayrıntıları var. Hükümetimiz buna acaba yeterli tep
ki gösterdi mi? Bu imzayı iptal ettirdiniz mi? Siz orada asker bulunduruyorsunuz, siz o ülkeyi ko
ruyorsunuz ve sizin koruduğunuz ülke, sizin için can alıcı bir konuda, sizi hasım sayan bir devlet
çikle -Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle- böyle bir anlaşma imzalıyor. Şimdi, bunu siz içinize sindi
rebiliyor musunuz? Şimdi, bu soruyu bir kenara koyuyoruz. 

Madde iki... Başka ne yapıyor? Lübnan Parlamentosu bir karar alıyor ve bu kararla Ermeni 
soykırımı iddiasını kabul ediyor, üstelik "1915 ile 1923 yılları arasındaki soykırım." diyor. Yani, bi
zim 19 Mayıs 1919'dan sonraki dönemi de kapsayan, Cumhuriyetin ilanına kadar olan dönemi kap
sayan bir soykırım iddiasını Lübnan Meclisi kabul ediyor. 

Değerli arkadaşlarım, şunu düşünebilirsiniz: "Efendim, işte Mecliste kararlar çoğunlukla alınır. 
Ne yapalım? Orada, bizimle bugün muhatap olan Lübnanlı devlet adamları herhalde bunun dışında 
kalmışlardır, bu kararı benimsemiyorlardır." diye düşünenler olabilir aranızda. Böyle düşünenleri 
rahatlatayım, hemen cevabını vereyim. Bu karar, değerli arkadaşlarım, Lübnan Parlamentosunda oy 
birliğiyle alınmıştır, oy birliğiyle. Bugün, sizin oturduğunuz, el sıkıştığınız, askerî birlik gönderil
mesi vesilesiyle görüşme yaptığınız insanlar, bu soykırım iddiasını imzalayan insanlardır. Bunu bi
liyor musunuz? Ve bu ülkede asker bulunduracaksınız! Ne niçin? Ne niçin? Türkiye'nin hangi çı
karları bunu gerektiriyor? Efendim, Hükümet mensupları "Biz oraya asker göndermezsek bölgede 
itibarımız kalmaz." diyorlardı. 

Değerli arkadaşlar, yıllardan beri, UNIFIL Lübnan'da görev yapıyor ve bizim askerimiz yoktu 
orada, itibarımız mı sarsıldı? Orta Doğu'nun en önemli ülkelerinde Mısır'ın UNIFIL'de askeri yok. 
Mısır'ın itibarı mı sarsılıyor? Bu iddialar, gerçekten, ciddiye alınacak iddialar değildir. Şimdi, aske
rinizin bulunması zorunlu olmayan bir yerde, üstelik daha uzun süresi varken mevcut yetkinizin, siz 
geliyorsunuz, alelacele, bu Meclisten karar almaya çalışıyorsunuz. Bunu bizim anlamamız kabil de
ğildir, tasvip etmemiz kabil değildir, oy vermemiz kabil değildir. 

Şimdi, meselenin başka tarafına geçelim. Değerli arkadaşlarım, siz, asker bulundurmamızın çe
şitli sakıncaları olan, ama faydası olması olmadığı aşikâr olan bir bölgede asker bulunduracaksınız, 
ama asker bulundurmamızın zorunlu olduğu yere asker göndermek için gelip Meclisten yetki iste
meyeceksiniz! İşte bunu anlamak kabil değildir. Kuzey Irak'tan bahsediyorum anlayacağınız gibi, 
gayet iyi anlayacağınız gibi. 

Kuzey Irak'taki durum, değerli arkadaşlarım, size çok açıkça söylüyorum, dünya yüzünde hiç
bir örneği olmayan bir durumdur. Dünyanın üzerinde hiçbir yerde, bir terör örgütü olacak, ama o te
rör örgütünü etkisiz kılmakla görevli bir güvenlik gücü olmayacak, böyle bir durum dünyanın hiç
bir yerinde yok. Nerede bir terör örgütü varsa, o ülkede, o terör örgütünü bertaraf etmek için görev
li bir güvenlik gücü var. Tek istisnası Irak'tır. Böyle bir şey olamaz. Siz bunu içinize sindiremezsi
niz. Lübnan meselesini getireceğinize, bunu getirin Meclise. 

Bakınız, daha birkaç gün önce, Ankara'nın göbeğinde, çok sayıda vatandaşımız, masum insa
nımız hayatını kaybetti, birçok vatandaşımız yaralandı. Türkiye'nin her köşesinde benzeri saldırıla
rı yapmak için hazırlanan canlı bombalar, patlayıcılarla birlikte yakalanıyor. Allah korusun, yarın, 
başka bir yerde benzeri olayların olmayacağını kimse temin edemez bize. 

Peki, bu olayların kaynağı neresi? Kuzey Irak. Kuzey Irak'taki terör örgütünü etkisiz kılmak 
için kim ne yapıyor? Hiç kimse, hiçbir şey yapmıyor, Türk Hükümeti dahil. Biz buna isyan ediyo
ruz. Biz, Cumhuriyet Halk Partililer olarak buna isyan ediyoruz. Türk devleti, cumhuriyet tarihin-
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de hiçbir zaman bu duruma düşürülmemişti. Siz ne yapmak istiyorsunuz? "Efendim, yabancı ülke
leri ikna edemedik. Irak'la temaslarda bulunduk, gittik geldik; Irak Başbakanıyla konuştuk, yetkili
leriyle konuştuk, Irak Hükümetinin o teröristleri etkisiz kılmasını sağlayamadık." Maşallah! Siz 
okumuyor musunuz, gazeteleri bilmiyor musunuz? Irak Hükümeti şu sırada kendini koruyacak du
rumda değil, Bağdat'ı koruyacak durumda değil. Amerikan askerleri geliyor, Amerikan askerlerinin 
gücü bile Bağdat'ı korumaya yetmiyor. Böyle bir durumda Irak hangi güçle, hangi birlikle gelip si
zin sınırınızda üç yüz kilometreyi aşkın bir bölgeyi koruyacak? Mümkün değil. İstese de yapacak 
durumda değil. 

O zaman kim yapacak? Amerika yapacak. Orada 150 bin civarında askeri var. Amerika'ya söy
lüyorsunuz, Amerika da yapmıyor. Diyor ki: "Benim oraya tahsis edecek askerim yok." Biz Ame
rikalılara dedik ki: "Askeriniz yoksa, uçağınız da mı yok? Yani, bir hava operasyonu dahi mi yapa
mazsınız sorumlu olduğunuz bir bölgedeki bir terör örgütüne? Sizin de terörist örgüt saydığınız bir 
örgüte karşı bir hava operasyonu dahi mi yapamazsınız?" "Efendiler, uçaklarımızın başka görevi 
var." Şimdi anlıyoruz ne görevi olduğunu. Demek ki Hakkâri bölgesinin üzerinden uçmak görevi 
varmış! Teröristlere tahsis edemiyorlar, ama Türkiye'nin üzerinden uçmaya tahsis ediyorlar uçakla
rı. Eğer oralarda uçuracak uçağınız varsa, önce terörist hedeflere yönelik kullanacaksınız bu uçak
ları, bir müttefik ülkenin topraklarını denetlemek için değil. Efendim, kaza olmuş! Böyle, bu devir
de, bu teknolojinin olduğu devirde, değerli arkadaşlarım, böyle kazaların olmasını biz hayretle kar
şılarız. 

Çok dikkatli olmamız gereken günlerden geçiyoruz ve Hükümetten maalesef tepki göremiyo
ruz. Sayın Dışişleri Bakanı demeç veriyor: "Efendim, bu konuda bilgi alamadık askerlerden." diyor. 
Asker niye bildirmesin? Böyle bir olay olduğunda, hepimiz tecrübeyle biliyoruz ki, askerler anında 
Hükümete bilgi verirler, anında Dışişlerine bilgi verirler. "Bakalım, kaç dakika kalmış?" diyor. Ya
ni, üç dakika kalması ile dört dakika kalmasının sizin açınızdan, Hükümet açısından acaba ne gibi 
bir farkı var? Bunlar olacak şeyler değil ve siz bunlara karşı hiçbir tepki gösteremiyorsunuz, asker 
gönderemiyorsunuz, sizden önceki hükümetlerin yaptığını yapamıyorsunuz değerli arkadaşlarım. 
Bu, olacak iş değil. 

Siz, asker göndermek yerine, efendim, "oturalım, bekleyelim" diyorsunuz, "özel temsilciler ça
re bulsun." Bu özel temsilciler yoluyla, acaba, nerede terörle mücadele ediliyor? Amerika, niçin 
Irak'taki terörist faaliyetlerle özel temsilci vasıtasıyla mücadele etmiyor? Niçin Afganistan'a özel 
temsilci göndermiyor da, Türkiye'yle özel temsilci vasıtasıyla, PKK'yı engellemeye çalışıyor? Bun
lar olacak şeyler değil. Yani, gerçekten kendisine saygısı olan hiçbir ülke bunu kabul edemez. 

Şimdi, işin özeti şu: Aramızda anlaşma var, 1926 Anlaşması. Bu Anlaşma çerçevesinde, Irak, 
sınırı korumak durumunda, terörle mücadele etmek zorunda. Yapamıyor, Amerika da yapmıyor. 
"Biz yapalım." diyoruz, "Hayır, siz de yapmayın." diyorlar. Bu ne demektir? Yani, bu, teröristlere 
nasıl bir mesajdır? Bu, Türkiye'ye nasıl bir mesajdır? 

Değerli arkadaşlarım, ben, size şunu söyleyeyim: Ben, böyle bir şeyin örneğini hiç görmedim. 
Türkiye de Amerika da NATO ülkesidir. NATO'ya, Türkiye 1952 yılından beri üyedir. Yarım yüz
yıldan fazla bir süredir biz NATO ülkesiyiz. NATO niçin kurulmuş? Devletlerin müşterek güvenlik 
ihtiyaçlarını, müşterek savunma ihtiyaçlarını korumak için kurulmuş. Şimdi, Türkiye ile Amerika, 
NATO içinde müttefik ülkelerdir, yani birbirlerinin güvenliğini korumakla mükellef ülkelerdir. 

1949 tarihli Washington Anlaşmasını açıp bakacaksınız. Bu Anlaşma, ülkelerin birbirlerinin 
güvenliğini korumak için ne kadar ileri taahhütler üstlendiklerini ortaya koyuyor. Şimdi, 11 Eylül 
saldırılarından sonra, Amerika bir terörist saldırıya uğradıktan sonra, biz bütün NATO ülkeleri ola
rak Amerika'ya destek verdik. Birinci sırada hangi ülke vardı? Ben, o sırada NATO'da daimi tem
silciydim, birinci sırada Türkiye vardı ve Amerikalılar NATO'da dediler ki: Hiçbir ülke bizi Türki
ye kadar desteklemedi" ve ben, burada, çok üzülerek, derin bir üzüntüyle söylüyorum ki, Kuzey 
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Irak'taki mücadelemizde hiçbir ülke bizi Amerika kadar yalnız bırakmamıştır. Bunu üzüntüyle kar
şılıyoruz. Bu nasıl bir ittifaktır? Bu nasıl bir ittifaktır ki, birbirinin güvenliğini korumakla, birbirini 
desteklemekle görevli ülkeler olacak, ama o ülkelerden biri öbürüne yönelik terörist faaliyetleri en
gellemek için hiçbir şey yapmayacak ve terörist saldırıya muhatap olan ülkenin kendini koruması
na engel olacak! 

Biz Amerika'ya gittik geçenlerde, bunu sorduk "Bunun izahı nedir? Yani, bunu, bize nasıl izah 
edeceksiniz, nasıl açıklayacaksınız?" dedik. Bulabildikleri tek izah tarzı şu: "Efendim, biz, Kuzey 
Irak'ta istikrarın korunmasına önem veriyoruz. Türkiye oraya bir askerî müdahalede bulunursa Ku
zey Irak'ın istikrarını koruyamayız." Biz dedik ki: "Kuzey Irak'ın istikrarının bozulmasının bedeli 
eğer Türkiye'nin istikrarının bozulması ise, yani Kuzey Irak'ta istikrarın korunmasının bedeli Tür
kiye'de istikrarın bozulmasıysa, siz, bunu, kabul edemezsiniz. Siz, Türkiye'nin müttefiki olarak, bir 
müttefik ülkenin istikrarının bozulmasını içinize sindiremezsiniz, böyle bir durum olamaz." Aman 
efendim, dokunmayın Irak'a orada istikrar bozulmasın, ama Türkiye'de bozulsun. Böyle şey olur 
mu? Bunu nasıl yaparsınız? 

Değerli arkadaşlarım, biz Amerika'nın düşmanı değiliz. Biz, Amerika'yla, dediğim gibi, yarım 
yüzyılı aşkın zamandan beri ittifak ilişkisi içindeyiz; birbirimize büyük katkılarımız oldu, büyük 
desteğimiz oldu. Amerika'yla iyi ilişkiler kurmayı biz de isteriz, ama bu ülkenin masum insanları
nın kanını akıtan, bu ülkenin askerlerinin kanını akıtan bir terör örgütü, Amerika'nın etki alanında
ki bir ülkede serbestçe faaliyet gösteriyorsa buna sessiz kalamayız. Gerçekten, biz Cumhuriyet Halk 
Partililer, Türkiye'nin, Türk Hükümetinin bu konudaki yetkisiz, aciz, beceriksiz ve cesaretsiz tutu
munu kınıyoruz. Bunu yapamazsınız, bu ülke hepimizin, bu insanlar hepimizin, ölen insanlar hepi
mizin kardeşi, yalnız bizim değil, sizin de kardeşiniz, bu memleketin çocukları. Kan akıyor Türki
ye'de, her gün mayın döşüyorlar, askerlerimiz mayına çarpıp, ölüyor; bombalı saldırılar yapıyorlar, 
masum insanlarımız ölüyor. Biz neredeyiz, biz ne yapıyoruz buna karşı? Biz, Lübnan'da, iki ay son
ra, üç ay sonra görevi bitecek bir birliğimizin görevini uzatmak için burada tartışıyoruz. Böyle şey 
olabilir mi? 

Değerli arkadaşım biraz önce söyledi, yani, biz "Bu konuları gelin Mecliste görüşelim." diyo
ruz, genel görüşme önergesi veriyoruz, reddediyorsunuz; yani Türkiye Büyük Millet Meclisi bu ko
nuları görüşemeyecek. Neyi görüşecek? Lübnan'daki askeri birliğimizin süresinin uzatılmasını gö
rüşecek. İşte, bunları kabul etmiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bunları kabul etmiyoruz ve Hükümetin bu konuda tavır almasını bekli
yoruz. Meclisten alınmış yetkiniz yok, almışsınız yetkiyi, bitirmişsiniz. 20 Mart tarihinde bir tezke
re getirmişsiniz Meclise "Orada ben teröristlerle mücadele etmek için asker göndermek zorunda
yım." demişsiniz ve bu Meclisten altı ay süreyle yetki almışsınız. Sonra aynı çerçevede bir yetki da
ha almışsınız. Nedir o? Türkiye'nin üzerinden hava uçuşu, yabancı ülkelerin uçakları için, Türki
ye'nin hava sahasını kullanmak için Meclisten yetki almışsınız. Biz itiraz ettik. Biz, Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak dedik ki: "Bu tezkereyi ikiye bölün, Kuzey Irak'a asker göndermeye biz de oy 
vereceğiz. İkisini birleştirmeyin, çünkü Türkiye üzerinden hava operasyonuna, daha doğrusu uçak
ların geçmesine izin verilmesini son derece sakıncalı buluruz, Birleşmiş Milletler Yasası'na aykırı 
buluruz, Türk Anayasası'nm 92'nci maddesine aykırı buluruz, Türkiye'nin bölgedeki çıkarlarına ay
kırı buluruz." 

Şimdi, bir değerli diplomatımız -emekli olmuş- televizyonlarda açıklıyor: "Efendim, yalnız 
Türkiye'nin hava sahasından geçmekle kalmadılar, Türkiye'nin üzerinden geçen uçaklar, gittiler 
Irak'ı bombardıman ettiler." diyor. Siz buna yetki verdiniz mi arkadaşlar? Adalet ve Kalkınma Par
tisine mensup milletvekilleri, Türk hava sahasından geçen yabancı uçakların Irak'a bombardıman
da bulunması için yetki verdiler mi acaba? Biz vermedik. Böyle bir talepte de Hükümetin bulundu
ğunu duymadık. Böyle bir bilgi de vermediler. Ne Mecliste verdiler ne Dışişleri Komisyonunda ver
diler ve şimdi öğreniyoruz ki, böyle bir hava operasyonunda, orada, Kuzey Irak'ı bombardıman et-
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miş yabancı uçaklar Türkiye üzerinden. Yani, onlar bunu yapabiliyor ama siz kendinize yönelik te
röristlerin üslerini kendi topraklarınızdan kalkan Türk uçaklarıyla vuramıyorsunuz. Buna yetkiniz 
yok. Daha kötüsü, vurmayacağınıza dair anlaşma imzalıyorsunuz. 22 Eylül 2003 tarihli Dubai An
laşmasının metnini ben istedim Sayın Devlet Bakanı Ali Babacan'dan, bize göndermek zorundalar, 
göndermedi. Basına sızdı ve orada diyor ki: "1 milyar dolarlık hibe karşılığında Türkiye Kuzey 
Irak'a asker göndermemeyi kabul edecektir, etmiştir." Biz buna o kadar kuvvetli tepki gösterdik ki 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak, gelip de Meclise bunun onayını teklif bile edemedi Hükümet. Tek
lif bile edemedi ve ondan sonra anlaşma yürürlüğe giremedi, Mecliste onaylanmamıştı ama imza
landı. Neyi imzalıyorsunuz? Kuzey Irak'a asker göndermemeyi imzalıyorsunuz. Şu Türkiye'nin 
düştüğü duruma bakın! Lübnan'a asker göndereceksiniz, ama ülkenize yönelik saldırıların kayna
ğındaki Irak'a asker göndermemeyi yazılı olarak taahhüt edeceksiniz. Türkiye'nin geldiği durum, bu 
durumdur. Bizim bunları anlamamız kabil değil, makul karşılamamız kabil değil. 

Şimdi, biz iktidara gelince göreceksiniz nelerin değiştiğini. Biz bu ülkeyi sahipsiz bırakmaya
cağız. Biz bu ülkenin çocuklarını o terörist saldırılar karşısında korumasız bırakmayacağız. Sayın 
Genel Başkanımız açıkladı, bu ülkeyi böldürmeyeceğiz, bu devleti böldürmeyeceğiz. Bu devletin 
bölünmesi için haritalar hazırlayanların heveslerini kursaklarında bırakacağız. Biz, Cumhuriyet 
Halk Partililer olarak böyle bir gelişmeyi, gerçekten, Türkiye'ye o bölgede yapılanları son derece 
haksız ve insafsız buluyoruz. Kimden gelirse gelsin. Bu kadar cesaretsiz politikalar Türkiye'yi ger
çekten kendi çıkarlarını koruyamayan bir ülke hâline getirmiştir. 

İşte, değerli arkadaşlarım, içinde bulunduğumuz durum budur ve bu durumu derin bir üzüntüy
le karşılıyoruz. 

Son olarak şunu söyleyeyim: Yine, o değerli diplomatımızın açıkladığına göre, meğerse, Ame
rikalılar, Türkiye üzerinden askerî amaçla kullanılmak üzere, ciplerle, birtakım muharip unsurları 
Irak'a geçirmişler. Hangi yetkiyle? Hükümet bunlara izin verdiyse kimden aldığı yetkiyle verdi? 
Eğer yanlış hatırlamıyorsam, biz, bu yüce Mecliste 1 Mart tezkeresini reddetmiştik. Peki, 1 Mart 
tezkeresi reddedilmişken, siz bu topraklar üzerinden bir askerî operasyona hangi hakla, hangi yet
kiyle izin verdiniz? Arkadaşımızın yanlış bilgi verdiğini tahmin etmiyorum? Lütfen, Hükümet, gel
sin, Meclis burada, kürsü burada, bize izahat versin. Hangi yetkiyle bunu yaptınız? Değerli arkadaş
larım, işte, bu durum, gerçekten, bütün bu anlattıklarım, son derece üzüntü verici bir tabloyu orta
ya koyuyor ve ben size şunu bir kere daha büyük bir üzüntüyle ifade etmek istiyorum ki, biz, cum
huriyet tarihimizde böyle bir duruma hiç düşmedik. Sınırımızı korumak için başkasından icazet 
bekleyen bir ülke durumuna hiç düşmedik. Kendi sınırımızı biz kendimiz koruruz, kimseden izin 
alacak hâlimiz yoktur. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ONUR ÖYMEN (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan, son cümlemi söyleyeceğim. 
BAŞKAN - Buyurun efendim, konuşmanızı lütfen tamamlayınız. 
ONUR ÖYMEN (Devamla) - Kendi ülkemize yönelik terörist saldırılarla kendimiz mücadele 

ederiz. Ha, Türkiye teröristle mücadele etmesin diye bize fiziki engel koymak isteyenler çıkarsa, o 
zaman, değerli arkadaşlarım, size İsmet Paşa'nın sözünden cevap vereyim: "O zaman, bu dünya yı
kılır, yeni bir dünya kurulur ve Türkiye de o dünyada yerini bulur." 

Çok teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Öymen. 
AK Parti Grubu adına, Sakarya Milletvekili Sayın Erol Aslan Cebeci. 
Buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA EROL ASLAN CEBECİ (Sakarya) - Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin UNIFIL'in görev süresinin uzatılması yönün-
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de karar alması durumunda hudut, şümul ve miktarı Hükümetçe belirlenecek Türk Silahlı Kuvvet
leri unsurlarının, 1701 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı ve 880 sayılı Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Kararı'yla tespit edilen ilkeler kapsamında, 5 Eylül 2007 tarihinden itibaren bir 
yıl daha UNIFIL harekâtına iştirak etmesi ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Hükümet tara
fından yapılması için Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca izin verilmesine dair Başbakanlık Tez
keresiyle ilgili AK Parti Grubunun görüşlerini belirtmek üzere söz aldım. Hepinizi en derin saygı
larımla selamlıyorum. 

Ülkemiz, hem soğuk savaş döneminde hem daha sonrasında, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk'ün "yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesini dış politikamızın ana hedefi hâline getirmiş, dünya
da ve içinde yaşadığımız bölgede barış ve güvenliğin sağlanması ve devamı için önemli katkılarda 
bulunmuştur. 

Değerli milletvekilleri, hepimizin bildiği gibi, saygın ve güçlü bir üyesi bulunduğumuz NATO 
ittifakı, Avrupa Birliğiyle bütünleşme sürecinde ilerleme konusunda kararlı ve bölgesinin en güçlü, 
en büyük ekonomik, siyasi ve askerî gücü olan ülkemizin özellikle bölgemizde yaşanan gelişmeler
den etkilenmemesi, bu gelişmeleri etkilememesi ve kendisini bu gelişmelerin dışında tutması müm
kün değildir. 

Coğrafi olarak sınırında bulunduğumuz ve insanlarıyla çok güçlü tarihî ve kültürel bağlarımız 
olan Orta Doğu bölgesi, üzülerek belirtmeliyim ki, zengin yer altı kaynaklan nedeniyle müreffeh 
bir gelecek potansiyeline sahip olmakla birlikte, yıllarca süren karışıklıklar, çatışma ve istikrarsız
lık içindedir. Bu bölgeye yönelik ciddi bir sorumluluğumuz vardır. Bu sorumluluklarımızı yerine 
getirmemiz bölgedeki ve dünyadaki saygınlığımızı artırmıştır, bundan sonra da artıracaktır. 

Bu temel çerçevede, izninizle, sizlere, son bir yıl içerisinde Lübnan'daki gelişmelerle ilgili ola
rak, çok kısa, hafızalarınızı tazelemek istiyorum. 

12 Temmuz 2006 günü, Hizbullah militanlarının roket saldırıları ve İsrail topraklarına girerek 
düzenledikleri operasyonda 8 İsrail askerinin öldürülmesi ve 2'sinin kaçırılması, biraz da Gazze'de-
ki olaylar nedeniyle, bölgede yaşanmakta olan krizin kapsam ve boyutu genişlemiş ve geçmişte bu 
tarz saldırılarda yalnızca Hizbullah'ı hedef alan İsrail, bu defa, saldırıdan Lübnan Hükümetini so
rumlu tutarak, Hizbullah saldırısına orantısız bir ağırlıkla karşılık vermiştir. İsrail, Lübnan'ı hava
dan, karadan ve denizden kuşatmış, Güney Lübnan ve Beyrut'ta özellikle Şiilerin oturduğu güney 
mahalleleri bombalanmış, havaalanları ve deniz limanları bombalanmış ve bu saldırılarda, 12 Tem
muz 2006 tarihinden ateşkesin ilan edildiği 14 Ağustos 2006 tarihine kadar, yaklaşık 1.200 tane 
Lübnanlı, maalesef, hayatını kaybetmiştir. Öte yandan, bu çatışmalar sırasında Hizbullah, İsrail'e üç 
bin beş yüze yakın roket ve havan mermisi atmış ve bu çatışmada da 154 İsrail vatandaşı ölmüştür. 

Lübnan meselesi ilk olarak 14 Temmuz 2006 tarihinde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konse
yinde ele alınmışsa da, konuya ilişkin Güvenlik Konseyinin bir karar tasarısı çıkarması çalışmala
rı, maalesef, Fransa'nın hazırladığı taslak üzerine Amerika Birleşik Devletleri'yle yürütülen müza
kereler çerçevesinde, uzun bir süre devam etmiş ve 11 Ağustos 2006 tarihinde, Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi, 1701 sayılı Karar'ıyla bu ateşkes davetini, oy birliğiyle bu kararı almıştır. 

Kararda, taraflara, çatışmaları tamamen durdurmaları, belirtilen ilkeler ve unsurlar dâhilinde 
daimî ateşkesi ve uzun vadeli çözümü desteklemeleri çağrısında bulunulmuştur. Kararda, ayrıca, ça
tışmalara son verilmesini takiben, Lübnan kuvvetlerinin Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü 
olan UNIFIL ile Güney Lübnan'a konuşlandırılmasına paralel olarak İsrail kuvvetlerinin bölgeden 
çekilmesi, UNIFIL'in görev yönergesinin ve faaliyetlerinin kapsamının genişletilerek, personel sa
yısının 15 bin askere kadar çıkarılması öngörülüyor. 

Lübnan krizinin sona erdirilmesi için, Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan 
Başbakanı Fuad Sinyora, Suriye Cumhurbaşkanı Esad, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Annan, 
o dönemde AB Dönem Başkanlığını yapan Finlandiya Başbakanı Vanhanen, İspanya Başbakanı Za-
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patero ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bush, İran Cumhurbaşkanı Ahmedinecad ve Alman 
meslektaşı Merkel ile telefon görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmelerde, ateşkesin ivedilik
le sağlanması, bu amaçla uluslararası çabaların artırılması ve çatışmaların bölgeye yayılmaması 
için, Lübnan'a bu ateşkeste önerilen gücün konuşlandırılmasıyla ilgili olarak, Sayın Başbakanımız, 
gayet aktif, gayet tutarlı bir dış politika izlemiştir. 

Yine, Sayın Başbakan Yardımcımız ve Dışişleri Bakanımız, Amerika Birleşik Devletleri, Suri
ye, Fransa, İspanya Dışişleri Bakanları ve İsrail Başbakan Yardımcısı ile telefon görüşmeleri ger
çekleştirmiş ve 26 Temmuz 2006'da Roma'daki toplantıya katılmış, yine, çatışmaların sona erdiril
mesini takip eden dönemde de, hem Sayın Başbakanımız hem de Sayın Dışişleri Bakanımız bu ça
balarına devam etmiştir. 

Bu süreçte, ülkemiz, yapıcı, ölçülü, aktif bir dış politika izlemiş ve Türkiye'nin terörle müca
delesinde mevcut konumunu kesinlikle zaafa uğratmayacak ve bu konudaki hukuki ve siyasi zemi
ni zayıflatmayacak bir tutum izlemiştir. 

Ülkemizin Lübnan'da görev yapan UNIFIL'e asker gönderilmesine dair tezkere, 5 Eylül 2006 ta
rihinde bu Mecliste görüşülmüş ve 880 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı da yine aynı otu
rumda alınmış ve Anayasa'mızın 92'nci maddesi gereğince Hükümete bu konuda yetki verilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugünkü konuşmama hazırlanırken hem tezkere tartış
ması sırasındaki partimizin ve muhalefet sözcülerinin o gün Mecliste yaptıkları konuşmaları tuta
naklardan hem de o günlerde gazete haberlerini ve gazetelere konuşan arkadaşlarımızın söyledikle
rini okudum. 

Bildiğiniz gibi, çok yoğun tartışmalar yaşanmıştı. Şunu söylemeden geçemeyeceğim ki, bugün, 
geriye baktığımızda ve bir yıllık uygulamayı gördükten sonra, o günlerde muhalefet partilerinin 
sözcülerinin söylediklerini bir kez daha hayret ve ibretle hatırladım. 

Biz, ilke olarak güvenlik, terör ve dış politika konularının siyasi polemik amacıyla kullanılma
sına karşıyız. Burada anlatmak istediğim şey, biz, hem iktidar partisi olarak hem de Hükümet ola
rak terör, güvenlik ve dış politika konularında siyasi getiri veya siyasi maliyet yapmadan ve bu ko
nuları polemiğe sokmadan, bu konularla ilgili hem muhalefetin görüşlerini dinlemeye hazırız hem 
de kendi görüşlerimizi gayet rahatlıkla söylüyoruz. Ve bu siyasi getiri, siyasi maliyet hesabı yapma
mak konusunda özen gösteriyoruz. Sanırım şu da hakkımız ki, muhalefet partilerinin de buna yakın 
bir özeni göstermesi bekleniyor. 

Bu durumda, bizim, bugünkü görüşmeler sırasında ben muhalefet partileri sözcülerinin konuş
malarında ve onlardan beklediğim ve çok iyi biliyorum ki, halkımızın da beklentisi budur: O gün 
bir bardak suda fırtına koparttıkları ve iktidarı ve Hükümetimizi haksız yere eleştirdiklerini, buraya 
gelip dürüst ve samimi bir şekilde itiraf etmelilerdir: Evet, biz o gün bunları bunları söyledik, şöy
le bir karamsar tablo çizdik... Bilmiyorum, sizin kulaklarınız da çınlıyor mu bu "süngü süngüye" 
meselesi, benim kulaklarımda hâlâ var. 

Ben detaylı bir tartışmaya girmek istemiyorum, ancak o gün ortaya konulan karamsar tablolar
dan hiçbiri, Allah'a çok şükür ki, gerçekleşmemiştir. Tam aksine, bu bir yıllık uygulama bize ve tüm 
dünyaya şunu göstermiştir ki, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Silahlı Kuvvetleri gücünün ve büyük
lüğünün farkındadır ve bu güç ve büyüklüğü gerektiğinde göstermek konusunda da hiçbir tereddü
dü yoktur. 

Türkiye, bölgenin en büyük gücü ve Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgenin en iyi eğitimli, en mo
dern araç ve gereçlerle teçhiz edilmiş ordusudur. Bölgemizde güvenlik ve istikrar söz konusu oldu
ğunda, bu konularda gelişmeler olduğunda bunlara seyirci kalmamızı hiç kimse bekleyemez. 

Son bir yıl içerisinde, Türk bayrağı gurur ve şerefle, hem Lübnan'da hem de Doğu Akdeniz'de 
dalgalanmıştır. Bugün, âdeta, bizim bir körfezimiz sayılabilecek Doğu Akdeniz'de, donanmamızın 
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gemileriyle ve dalgalanan bayrağıyla, bu körfez, bu Doğu Akdeniz şenlenmiştir. Sanırım, bu ülke
de de bundan gurur duymayacak bir tek Türk vatandaşı yoktur. 

Bir noktaya özellikle değinmek istiyorum: Lübnan'a gönderdiğimiz istihkam bölüğünün özel
likle kullandığı bir kısım ağır araçlar -çünkü bölüğümüzün bir kısım ihtiyaçları gemilerle götürül
müş- daha önce belki hiçbir yerde rastlanmayacak şekilde Suriye'yi bir baştan bir başa kara yoluy
la geçerek Lübnan'a ulaşmıştır güvenli bir şekilde. Bu konuda da ayrıca Suriye Hükümetine teşek
kür etmek istiyorum. 

Türk Silahlı Kuvvetleri, daha önce Somali'de, Afganistan'da, Bosna'da, Kosova'da başardığı gi
bi... ki, bu saydığım ülkelerin insanları, "Türk Silahlı Kuvvetleri veya Türkiye Cumhuriyeti" den
diği zaman, bu görevleri bu ülkelerde yapmadan önce bizleri tarihimizle ve kahramanlıklarımızla 
hatırlarken, bu ülkelerde Mehmetçik görev yaptıktan sonra, bizleri bir de bu hizmet ve görevden do
layı minnet ve şükranla hatırlamaktadırlar. Lübnan'da Türk ordusu yerli halk tarafından sevgi ve 
saygıyla bilinmekte ve halkın gönlünde ve kafasında, hafızalarında yer etmektedir. 

Burada dikkatinizi çekmek istediğim husus, bu halkın içerisinde doksan dokuz grup vardır; 
Sünni'sinden Şii'sine, Ortodoks Hristiyan'ından Falanjist'ine bütün bu halklar... Sayın Muhalefet 
Sözcümüz, buraya geldiği zaman, Lübnan'ı ziyaret ettiklerini söyledi. Çok isterdim ki, o ziyaret sı
rasında bu halkın kendilerine gösterdiği muameleyi de bize burada söylemiş olsunlardı. Çünkü, ben 
bunu, Sayın Dışişleri Bakanımızın ve Sayın Başbakanımız bölgeye yaptığı gezilerden... O gezileri 
takip eden herkes bunu çok iyi anladı. 

Yalnız, bu tabii, Lübnan'a özgü bir şey de değil. Türk ordusu daha önce barış gücü olarak gö
rev yaptığı yerlerde de, birçok ülkenin barış gücüne katkı sağlayan kuvvetleri âdeta bir "işgal ordu
su" algılaması yaşarken, bizim silahlı kuvvetlerimiz o ülke halklarınca -Afganistan, Somali, Bosna, 
Kosova, şimdi Lübnan- bir misafir muamelesi görmüş ve o ülkenin halkına, gerçekten, hem okul 
hem hastane hem prefabrik konut anlamında ciddi yardımı olmuştur. Elbette bu, Türk Silahlı Kuv
vetlerinin bölgede bulunması, sadece kendisinin yapacağı hizmetleri değil, Türk Silahlı Kuvvetleri 
nedeniyle bizim Türk Kızılayımızın ve diğer insani yardım kuruluşlarının bölgeye yapabileceği hiz
metleri artırmıştır ve bu yolla da ekstra okul, hastane ve prefabrik ev yapılmış, gerçek insanların 
gerçek problemlerinin çözümüne katkıda bulunulmuştur. Lübnan'da, özellikle ordumuzun görev 
yaptığı bölgede, devletimize ve ülkemize olan sevgi ve hayranlık artmıştır. Özetle, bölgeye huzur 
ve istikrar gelmesine katkıda bulunduk, tarihî dostluk hislerimizi canlandırdık, bölgenin ve Lüb
nan'ın hem ekonomik kalkınmasına hem de demokrasisine hizmet ettik ve katkıda bulunduk. 

Yine, Sayın Başbakanımız, 3 Ocak 2007 tarihinde, Kurban Bayramı sırasında bölgedeki birli
ğimizi ziyaret etti ve hem bu ziyaret sırasında askerlerimizin yaptıklarını ve bölgedeki etkilerini 
görme fırsatı buldu hem de Sayın Lübnan Başbakanı Fuad Sinyora ve Lübnan'daki diğer önemli si
yasi aktörlerle yaptığı görüşmelerde, siyasi krizin aşılması için tarafları iş birliğine ve uzlaşıya teş
vik etti. 

Muhalefet sözcülerinin, Amerikan uçaklarının Türk hava sahasının ihlal ve Kuzey Irak mese
lesiyle ilgili söyledikleri konuları dinledim. Bugün konuştuğumuz konu, Lübnan'da görev yapan 
Türk birliğinin görev süresinin uzatılması meselesi. Elbette, Kuzey Irak'ta Türk hava sahasının ih
lali de konuşulmalıdır, konuşulacaktır da. Ancak, daha önce konuşmamda belirttiğim gibi, güven
lik ve terör konuları, öyle başka bir konu konuşulurken arada derede konuşulacak işler değildir. Bu 
konuların ciddiyetleri vardır ve bu konuyla ilgili, özellikle bu konularla ilgili yapılan birtakım hak
sız itham ve eleştiriler var. Bunlarla ilgili, hem Hükümetimiz hem de gerekli kurumlar ne, nerede 
konuşulması gerekiyorsa konuşuyor ve ne gerekiyorsa yapılacaktır. 

Yalnız, bir soru geldi, "Asker göndermesek ülkemizin itibarı sarsılır mı?" diye. Elbette sarsılır. 
Bu bölgede yaşayacaksınız, bu bölgede ekonomik, siyasi ve askerî güç iddianız olacak, bölgede ya
şanan hayati olaylara "Bizi ilgilendirmez." diyeceksiniz. Ben, bu soruya biraz da şöyle cevap ver-
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mek istiyorum: Ona, "Sarsılır mı?", o soruya cevap vermem, ama, göndermenin itibarımızı arttırdı
ğının kanıtı ortada. 

Sayın milletvekilleri, Değerli Başkanım; Sayın Muhalefet Sözcüsünün, Sayın Dışişleri Baka
nımızla ve Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili söylediklerine gerçekten üzüldüm ve kendisine bin mis
liyle iade ediyorum. Bir kez daha tekrar ediyorum ki, Sayın Abdullah Gül, bu milletin 20'nci yüz-
yıl'da yetiştirdiği ve nadiren yetiştirdiği devlet adamlarından biridir. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - Vah Vah Vah! 
EROL ASLAN CEBECİ (Devamla) - Buna, hem bu millet hem de Abdullah Gül'ü tanıma fır

satına ulaşmış her arkadaşımız bilir. Eğer benim bu iddiamı test etmek istiyorsanız, Cumhurbaşka
nını halk seçer ve Abdullah Bey de aday olur. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - Millet test etti. 
EROL ASLAN CEBECİ (Devamla) - Ama, başkalarıyla ilgili söz söylemeye başlamadan ön

ce, herkesi bir aynaya bakmaya davet ediyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - Kendin de bak aynaya. 
EROL ASLAN CEBECİ (Devamla) - Sayın Muhalefet Sözcüsünün askerin nereye gönderile-

ceğiyle ilgili ve tekrarlamaktan, gerçekten hem şahsım hem de grubum adına utanç duyacağım iğ
renç ifadeyi şiddetle kınıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) Eğer ciddi bir baraj geçme korkunuz 
varsa, bunun yolu böyle seviyesiz sataşma değildir. 22 Temmuz gelir, hepimize karnelerimiz verilir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu konuştuğumuz çerçeve içerisinde UNIFIL'in, Lüb
nan'da görev yapan askerî gücün görev yapma süresinin Birleşmiş Milletler tarafından uzatılması 
hâlinde, 880 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile tespit edilen ilkeler kapsamında, 5 Ey
lül 2007 tarihinden itibaren bir yıl süreyle daha UNIFIL harekâtına iştirak etmesi ve bununla ilgili 
gerekli düzenlemelerin Hükümet tarafından yapılması için, Anayasa'mızın 92'nci maddesi uyarın
ca, Hükümetimize izin verilmesini yüce Meclisten saygılarımla arz ederim. 

Teşekkür ediyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - Sayın Başkan, Sayın Hatip az önce bana laf atarak "sevi

yesiz" ve "iğrenç" kelimelerini kullandı. Madde 69'a göre söz istiyorum. 
BAŞKAN - Zaptı getirteyim, karar vereceğim. 
Şimdi, Hükümet adına Devlet Bakanımız Sayın Mehmet Aydın. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
DEVLET BAKANI MEHMET AYDIN (İzmir) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; he

pinizi saygıyla selamlıyorum. 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1071 sayılı Kararı çerçevesinde Lübnan'da görev ya

pan Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü, kısacası UNIFIL'in genişletilmesi suretiyle oluşturulan 
kuvvete ülkemizce bir yıl süreyle katkıda bulunulması, Anayasa'mızın 92'nci maddesi uyarınca 5 
Eylül 2006 tarihinde yüce Meclisimiz tarafından kararlaştırılmış bulunuyordu. Bu bir yıllık süre 
Ağustos 2007'nin sonunda dolacaktır. 

Bir barış gücü olarak -altını çizmek istiyorum, herhangi bir ülkeyi doğrudan savunan bir güç 
olarak değil- UNIFIL'e ihtiyaç devam etmekte ve UNIFIL'in görev süresinin 31 Ağustos 2007 tari
hinden sonraki dönem içinde uzatılması yönünde çalışmalar Birleşmiş Milletler bünyesinde başla
tılmış bulunmaktadır. 

Yüce Meclisimizin çalışma programını göz önünde tutarak, ülkemizin katkısının süresinin 
UNIFIL'inkine paralel olarak uzatılabilmesi için, Anayasa'mızın 92'nci maddesi uyarınca yüce 
Meclisimizden şimdiden izin istemiş bulunuyoruz. 
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Ben, konuşmamı tamamen bu konuyla ilgili, yani UNIFIL konusuyla ilgili sınırlandıracağım 
ve bu arada bu konu bahane edilerek birtakım yapılmış olan göndermelere de temas etme ihtiyacı 
duymayacağım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye, geniş ve bölgeye yayılma ve ciddi boyutlar ka
zanma istidadı gösteren Lübnan krizinin başlangıcından itibaren bu tehlikeli gidişatın önlenmesi 
amacıyla yoğun çaba harcamış, bir yandan diplomatik girişimlerini sürdürürken, bir yandan da Lüb
nan'a acil insani yardımlarda bulunmuştur. 1071 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kara-
rı'nın lafzı ve ruhuyla hayata geçirilmesinin Akdeniz ve Orta Doğu bölgesinde güvenlik ve istikra
rın tesisi bakımından arz ettiği önemi dikkate alan Hükümetimiz tarafından kararı takiben, Birleş
miş Milletler kararını takiben dost ve müttefik ülkeler ile birlikte üst düzeyli birtakım ziyaretlerden 
sonra da karar istikametinde adımlar atılmıştır. Bu görüşme ve temaslardan Lübnan'daki tüm grup
ların, İsrail, Suriye, Filistin yetkililerinin Türkiye'nin UNIFIL'e katkı sağlamasına büyük önem ver
dikleri görülmüş ve anlaşılmıştır. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteriyle birçok dost ve müttefik ül
ke de benzer yönde tutum sergilemiştir. Türkiye'nin, bölgede hüküm süren gerginlik ve ihtilafların 
olumsuz yansımalarını doğrudan hisseden bir ülke olarak barış ve istikrarı tehlikeye düşürecek ge
lişmelere kayıtsız kalması mümkün değildir, kalabileceği mümkün değildir. 

Bu mülahazalar ışığında tam uluslararası meşruiyeti haiz -bunun altını çizmek istiyorum, ulus
lararası meşruiyeti, yasallığı haiz- olan ve uluslararası toplumun ortak iradesini yansıtan Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyinin 1071 sayılı Kararı'nda öngörülen amaçlar doğrultusunda Lübnan'da 
görev yapan Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne katkıda bulunulması öngörülmüştür. Bu kat
kının, Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca 5 Eylül 2006 tarihinde yüce Meclisimizden alınan bir 
yıl süreli izin kapsamında aşağıda belirtilen konularda nelerin yapılmasına karar verildiği hususunu 
bir daha hatırlatmak istiyorum. 

Doğu Akdeniz'de devriye görevi yapan deniz görev gücü için yeterli kuvvetin tahsis edilmesi, 
taleplerin tek tek değerlendirilmesi kaydıyla dost ve müttefik ülkeler için deniz ve hava ulaşım des
teği sağlanması, Lübnan ordusunun eğitime tabi tutulması, bölgede Türkiye Cumhuriyeti devleti ta
rafından icra edilecek insani yardım faaliyetlerinin gerektireceği ve başta bu unsurların güvenliğini 
sağlayacak kuvvet koruma birlikleri olmak üzere hudut ve şümul ve miktarı Hükümetimizce belir
lenecek askerî unsurların tahsisi. 

Söz konusu kuvvetin bölgede silahlı unsurların silahtan arındırılması dâhil yukarıda belirtilen 
taahhütlerin dışında hiçbir görevde kullanılmayacakları açıkça karar altına alınmıştır. Bu çerçevede 
UNIFIL'in deniz ve kara güçlerine katkıda bulunduğumuz birlik ve gemiler, Ekim 2006'dan itiba
ren bölgeye konuşlandırılarak görevlerine başlamış bulunuyorlar. UNIFIL'e katkımız hâlihazırda 
aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır. 

UNIFIL Deniz Görev Gücüne bir firkateyn, iki korvet, bir ikmal gemisiyle katılınmaktadır. Sur 
şehrinin yakınındaki Eş Şadiye kasabasında istihkâm inşaat birliğinin konuşlandırılması. Hâlihazır
da deniz ve kara güçlerinde toplam 993 personelimiz görev yapıyor. Ayrıca, 1071 sayılı Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi Kararı'nda öngörülen amaçlar doğrultusunda dost ve müttefik ülkelerin 
istifadesi için sivil ve askerî imkânlarıyla öncelikli olarak kullanılmak üzere Mersin Limanı ve Ada
na Havaalanı, ihtiyaç olması hâlinde kullanılmak üzere ise İskenderun Limanı ve Aksaz Deniz Üs
sü ve Gaziantep Havaalanı tespit edilmiş, bölgedeki gelişmelere göre gerekirse Sabiha Gökçen Ha
vaalanının da özellikle tahliye operasyonları için kullanılabileceği belirlenmiş, söz konusu liman ve 
havaalanlarının kullanılmasına ilişkin ilke ve usuller tespit edilmiştir. Bilahare Birleşmiş Milletler 
tarafından UNIFIL'e katılan ülkelerin kullanımı için Mersin Limanımız belirlenmiş liman olarak da 
açıklanmıştır. UNIFIL'e katılan istihkâm inşaat bölüğümüzün masraflarının geri ödenmesi konusun
da Türkiye'yle Birleşmiş Milletler sekreteryası arasında mutabakat muhtırası ve yardım mektupları 
imzalanmıştır. Deniz Kuvvetlerimizin masraflarının ödenmesine ilişkin belgelerin imzasına dair sü
recin de kısa süre içinde sonuçlandırılması beklenmektedir. 
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Hâlen İtalya'nın komutasında bulunan UNIFIL'de toplam 13 bin askerî personel görev yap
makta olup, Türkiye'nin yanı sıra UNIFIL'e kuvvet katkısı sağlayan ülkeler şunlardır: Kara birlik
lerine katkıda bulunan ülkeler, Belçika, Çin, Finlandiya, Fransa, Gana, Guatemala, Macaristan, Hin
distan, Endonezya, İrlanda, İtalya, Güney Kore, Lüksemburg, Malezya, Nepal, Polonya, Portekiz, 
Katar, Slovakya, Slovenya, İspanya ve Tanzanya; deniz birliklerine katkı sağlayan ülkeler ise, Da
nimarka, Almanya, Yunanistan, Hollanda, Norveç ve İsveç. 

Değerli Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri; 1071 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Kon
seyi Kararı'nın uygulamaya konulmasından ve genişletilmiş UNIFIL'in göreve başlamasından bu 
yana Lübnan-İsrail sınırındaki güvenlik durumu düzelmiş ve bölgede büyük ölçüde istikrar sağla
nabilmiştir. Taraflar 1071 sayılı Karar çerçevesinde tesis edilen ateşkese uymuşlardır. Lübnan ordu
su Güney Lübnan'a konuşlanmış, UNIFIL'in ciddi bir güvenlik tehdidine maruz bırakmaksızın gö
rev yönelgesiyle hareket konsepti ve angajman kurallarında tanımlanan işlevleri çerçevesinde barış, 
güvenlik ve istikrarın idamesine önemli ölçüde katkı sağlamıştır UNIFIL. 

Türkiye, UNIFIL kara harekâtına ve UNIFIL deniz görev gücüne yaptığı katkılarla bahse ko
nu barışı koruma harekâtının etkin biçimde icrasında çok önemli bir işlev üstlenmiş, böylece gerek 
Birleşmiş Milletler sistemi içinde gerek bölgesel ve küresel ölçekte görünürlüğünün artmasını ve 
dünyanın diğer bölgelerinde bundan önce katıldığı barışı koruma operasyonlarındaki başarılı per
formansıyla sahip olduğu konumunu pekiştirmiş bulunmaktadır. 

Bu bağlamda, UNIFIL'de görev yapan birliklerimizin üstün performansı diğer katılımcı ülke
ler tarafından da takdirle karşılanmış, istihkâm inşaat bölüğümüz Birleşmiş Milletler yetkilileri ta
rafından örnek birlik olarak seçilmiştir. Aynı zamanda bölüğümüz, yerel makamlar ve bölge halkıy
la da çok sıcak ve çok yakın bir kardeşlik ilişkisi içinde bulunmuştur. UNIFIL'e katkıda bulunma 
kararını alırken, Türk askerinin karşılaşabileceği risklerin en aza indirgenmesine azami özen göste
rilmiş, bölüğümüz ve gemilerimizin bugüne kadar görevlerinin icrası sırasında herhangi ciddi bir 
tehditle karşı karşıya kalmamış olmaları bu yöndeki çabalarımızın sonuç verdiğini apaçık bir biçim
de göstermektedir. Lübnan'da istikrar ortamının idamesi için insani yardım çalışmalarının da önem
li olduğuna inanmaktayız. Bu çerçevede Lübnan'da okul ve sağlık merkezleri inşa etmişiz ve etme
ye de devam edeceğiz. Lübnan'a şimdiye kadar gönderdiğimiz veya taahhüt ettiğimiz yardımların 
tutarı 50 milyon ABD dolarına erişmiş durumdadır. 

Değerli milletvekilleri, UNIFIL'in istikrarın ve barışın korunması konusunda bugüne kadar ser
gilediği başarılı icraata rağmen, 1071 sayılı Kararda atıfta bulunulan Şeba Çiftlikleri'nin statüsü gi
bi uyuşmazlıklara çözüm bulunması yönündeki çabalar henüz arzu edilen somut sonuçları vereme
miş, ayrıca, Lübnan'da siyasi kriz de baş göstermiştir. Dolayısıyla, bu sorulara zaman içinde diya
log ve uzlaşı yoluyla kalıcı çözümler üretilebilmesi için de UNIFIL'in katkısına ve devamına ihti
yaç vardır. 

Lübnan, İsrail ve Suriye başta olmak üzere bölge ülkeleri Türkiye'nin UNIFIL'e katkısının de
vam etmesi yönünde arzu ve taleplerini çeşitli şekillerde Hükümetimize bildirmişlerdir. UNIFIL'in 
görev süresinin 31 Ağustos 2007 tarihinden sonraki dönem için yenilenmesi yönünde Birleşmiş 
Milletler bünyesinde başlatılan hazırlıklar tamamlandıktan sonra çıkarılacak mutat bir Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla UNIFIL'in görev süresinin uzatılması beklenmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sonuç olarak yukarıda izah ettiğim hususlar muvacehe
sinde UNIFIL'e sağladığımız katkının süresinin bir yıl uzatılmasının bölgemizde barış ve istikrarın 
korunması ve ülkemizin bölgedeki etkinliğinin ve konumunun pekiştirilmesi bakımından büyük bir 
önem taşıdığını tekrar etmeye gerek yoktur. Bu çerçevede, keyfiyeti yüce Meclisimizin onayına su
nuyor, hepinizi tekrar en derin saygılarımla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Bakana teşekkür ediyoruz. 
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Sayın milletvekilleri, tezkere üzerinde son konuşma, şahsı adına Samsun Milletvekili Sayın 
Haluk Koç'a aittir. 

Buyurun Sayın Koç. (CHP sıralarından alkışlar) 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükümet tezkeresi üzerinde 

şahsım adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 
Değerli arkadaşlarım, 5 Eylül 2007'ye kadar yetki verdiğimiz Lübnan'da konuşlanan askerî gü

cümüzün görev süresinin uzatılmasına dönük bir tezkere talebiyle, istemle karşı karşıyayız. Şimdi, 
bunu daha önceki konuşmacılar da dile getirdi. Ben bir teknik unsuru, teknik hususu yüksek sesle 
tartışmak istiyorum. 

Bu görev süresi 5 Eylül 2007'de doluyor. Parlamento seçimlerimiz 22 Temmuz 2007 tarihinde 
yapılacak. Yeni seçilen üyeler 2 ya da 3 Ağustos 2007 tarihinde yemin edecekler. Beş gün sonra da 
Meclis Başkanı seçimiyle yeni Parlamento görevi alacak. Daha bir aylık bir süre var. Niye bu ace
leyi gösteriyoruz da, gelecek dönem Parlamentosunun yetkisine müdahale anlamı taşıyacak olan bir 
kararı, buradan, bu tarihte çıkartmaya çalışıyoruz? Şahsım adına konuşuyorum, ben bunu teknik 
açıdan çok anlayabilmiş değilim. 

Değerli arkadaşlarım, önemli mi, önemli değil mi? Bunu takdirlerinize sunuyorum. Bence 
önemli bir husus. Bir yetki aşımı yapıyoruz. Gelecek dönemde yetki alacak olan Parlamentonun 
yetkisine daha şimdiden biz müdahale ediyoruz. Demokrasi açısından, katılımcılık açısından, millî 
iradenin yansıyacağı yeni Parlamentonun bu konuda alacağı karara müdahale açısından bence va
him bir durumla karşı karşıyayız. Bunu takdirlerinize sunmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, buradaki acele ne? Yine, birtakım uluslararası güç odaklarıyla, Türki
ye'nin, Orta Doğu'daki süreç içerisinde verdiği taahhütlerin, sözlerin Türkiye tarafından yerine ge
tirilmesi mi tasarlanmak isteniyor? Bunu düşünmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım... 
Sayın Başkan, müsaade ederlerse arkadaşlar... Siz oy kullanılacak dediniz, son konuşmacı de

diniz, o yüzden Genel Kurul salonu dolmaya başladı. Oy kullanmayı hatırlatmasanız dolmayacak
tı, biz de rahat rahat konuşacaktık. 

BAŞKAN - Efendim, siz Genel Kurula hitap edin. 
Arkadaşlar, Hatibi dinleyelim, kendi aramızda sohbet etmeyelim. 
Buyurun. 
HALUK KOÇ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bakın, 5 Eylül 2006 günü olağanüstü topla

nan Parlamentoda bu karar alınırken, İstanbul Milletvekilimiz Sayın Şükrü Elekdağ'ın bazı tespit
leri var. Ben, demin, iktidar partisi grubu adına konuşan Sakarya Milletvekili, Değerli Milletvekili
nin zaman zaman çok hiddetli ifadelerle dile getirdiği konuları biraz daha geniş pencereden değer
lendirmenizi istirham edeceğim ve Sayın Elekdağ'ı refere ederek, isim vererek, söylediklerinin de 
tutanaktan bazılarını alarak, Orta Doğu sürecinde, bu geldiğimiz noktada neler yaşanıyor ve Orta 
Doğu'daki mazlum Filistin halkının, İsrail-Amerika ilişkileri çerçevesinde nelere maruz kaldığının; 
İsrail'in 2 askeri kaçırıldı diye Lübnan'a, tarih olarak da 12 Temmuz 2006'da başlattığı, insanlık dı
şı, kontrolsüz, Birleşmiş Milletler tarafından, uluslararası büyük güçler tarafından, Amerika Birle
şik Devletleri tarafından önemsenmeyen, ama bu arada Filistin'in Gazze bölgesi de dahil olmak üze
re, Lübnan'ın güney bölgesinde çok sayıda can kaybına ve mal kaybına yol açan bu arsız saldırının 
nedenleri üzerinde hiç durmayacak mısınız Sayın Vekilim? İlle, Amerika'daki gözlükle mi bakaca
ğız bu işe? Biz bu coğrafyada yaşıyoruz Sevgili Kardeşim. Bu coğrafyada yaşamanın bir bedeli var, 
o bedel de, Amerika Birleşik Devletleri'nin bugün Orta Doğu'da çizmek istediği politikalara, biz, 
kendi ulusal çıkarlarımız bağlamında farklı gözlüklerle de bakabilmesini bilmek zorundayız. 
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Şimdi, Türkiye'nin ulusal politikasına ve çıkarlarına hizmet ettiği sürece, dünya barış ve istik
rarına katkıda bulunduğu sürece uluslararası barış güçlerine Türkiye'nin katılması yararlıdır. Bunu 
daha önce Kosova'da, Somali'de, değişik nedenlerle dünyanın değişik bölgelerinde Türkiye kanıtla
mıştır. Buna itirazımız yok. Yani, bunun Türkiye'nin itibarını artıracak bir kavram içerisinde ele 
alınması yanlıştır. Uluslararası hukuk, Türkiye'nin itibarı ve Türkiye'nin ulusal çıkarları doğrultu
sunda, üç bağlamda eğer uygunluk varsa Türkiye katılır, katılmalıdır, katılmıştır. 

Gelelim konuya. Değerli arkadaşlarım, şimdi, bu belirttiğimiz koşullarda Türkiye'nin Birleşmiş 
Milletler barış güçlerine katkıda bulunmasına hiçbir itirazımız olmamıştır, daha önce de olmadı 
Cumhuriyet Halk Partisinin. Ancak, bu konuda bir karar alınacağı zaman hassasiyetle üzerinde du
rulması gereken hususun bu barış gücünün amacının ne olacağı, nasıl bir projeye hizmet edeceği ve 
bu projenin -bir kere daha altını çiziyorum- sizlerin zaman zaman unuttuğu Türkiye'nin ulusal çı
karlarıyla ne derece örtüşüp örtüşmediğinin irdelenmesi noktasıdır. Bu noktaya geldi mi, Türki
ye'nin ulusal çıkarlarını gözetme, kayırma, değerlendirme, tartışma, o biraz arkada kalsın. Peki ne? 
Başka güçlerin çıkarları daha önemli. Değerli arkadaşlarım, bu çelişkiden çıkmak zorundasınız. 

Sizin konuşmanızı ben hedef alarak söylüyorum Sayın Vekilim. Eğer bir sataşma görürseniz 
söz alırsınız, Sayın Başkan da size söz verir, o heyecanlı konuşmanızda bunu tekzip edersiniz. 

Değerli arkadaşlarım, 1950 yılından beri bu bölgede savaşlar çıkıyor ve bu çatışmaların teme
linde... Hiç kimse kendini kandırmasın. Özellikle sizin geleneksel siyasi çizginizden gelenlerin 
kendi kendilerini şimdi öz eleştiriye tabi tutmaları gerekiyor. Peki, 1950'den beri bu coğrafyada ya
şanan savaşların temelinde ne yatıyor değerli arkadaşlarım? Temelinde Filistin sorunu yatıyor. Var 
mı buna bir itirazınız? Temelinde Filistin sorunu yatıyor. Peki, bugün, daha doğrusu, 2006'nın Tem
muzu ile Ağustosu arasında Lübnan'da tanık olduğumuz savaşın temelinde de yine Arap-İsrail ihti
lafı yatıyor, yani Filistin sorunu yatıyor. 1948 ile 1973 yılları arasında dört büyük savaş yaşandı böl
gede. Fakat bu savaşlardan çok sayıda çözüm planı çıkartılmaya çalışıldı, ama hiçbirinden barış çık
madı. Barış, bu beklentilerle de çıkmayacak değerli arkadaşlarım. Yani, geçen seneden bu zamana 
kadar geçen on ay içerisinde orada bir huzur gözüküyorsa, bu sizi yanıltmasın. Temel sorun duru
yor, savaşların temel nedeni duruyor. Oradaki Filistin halkının gasbedilen hakları, Filistin coğrafya
sına dönük İsrail ve Amerika talepleri durduğu sürece, dile getirildiği sürece şu on aylık sükûnet se
ni hiç kandırmasın. Bunu bir AKP sözcüsü olarak burada, Amerika gözüyle nasıl anlatırsın değerli 
arkadaşlarım? Bunun Türkiye'nin ulusal çıkarlarıyla bağdaşmayan yönlerini, sanki bir başka gücün 
bir parlamenteri gibi, burada ifade etmenin sıkıntılarını lütfen düşün. 

Değerli arkadaşlarım, bakın, İsrail-Amerika ikilisi bir proje uyguluyor. Bu proje şu: Bazen Mı
sır'da olduğu gibi, bir maddi rüşvetle olayı sürecin dışına çıkartıyor bir ülkeyi -Mısır'ı çıkarttığı gi
bi ekonomik yardımla- veya etnik ya da mezhepsel temelde ülkeler o bölgede, o coğrafyada bölün
meye çalışılıyor. Bunu Irak'ta yaşadık. Irak'ta emperyalist temelde bir savaş var, uluslararası huku
ka uygun olmayan bir saldırı var, ama temelinde, sadece yer altı kaynaklarına dönük değil, Irak'ın 
değişik temellerde, etnik ve mezhepsel temelde bölünerek, İsrail-Filistin anlaşmazlığında Filistin'in 
yıllar süren haksızlığını daha da pekiştirecek bir proje yatıyor. Bu projenin altında Amerika Birle
şik Devletleri'nin imzası var, Condoleezza Rice'ın açıklamaları var. Yeni bir Orta Doğu haritasından 
bahsediliyor. Şimdi, Türkiye ulusal çıkarları bakımından bu konuda karar alırken hem bunları gö
zetecek hem kendi çıkarlarını gözetecek. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, baktığınız zaman, tabii, 11 Eylül milat. Amerika, 11 Eylül'den 
sonra bir yeni ulusal güvenlik stratejisi oluşturdu ve buna, Büyük Orta Doğu Projesini entegre etti. 
Amerika'nın Irak'ı işgal etmesi, Washington'un global enerji kaynaklarının denetimini öngörün dün
ya hegemonyası stratejisi bağlamında gerçekleştirilmiş olsa da, temel hedeflerinden bir tanesi İsra
il'in güvenliğidir. 
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Evet, Sayın Adalet ve Kalkınma Partili milletvekilleri, Amerika Birleşik Devletleri'nin temel 
stratejisi, bu bölgede yürüttüğü harekât, 11 Eylül sonrasındaki strateji Büyük Orta Doğu Projesinin 
ayakları, temelde, İsrail'in güvenliğini sağlamaya dönük önlemlerdir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun. 
HALUK KOÇ (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Türkiye burada... Hani, diyoruz ya hep, "Biz altı yüz yıldır beraber yaşadık. O coğrafyanın 

egemeniydik, o coğrafyaya, biz, inanç özgürlüğü götürdük, o coğrafyaya, biz, Osmanlı kültürüyle, 
yönetimiyle farklı bir anlayış götürdük." Peki, şimdi, bu projeleri görmeyeceğiz; bu beklentilerini, 
büyük devletlerin, büyük güçlerin bu coğrafyada hiç önemsemeyeceğiz ve Türkiye'yi sadece kah
ramanlık söylemleriyle "Efendim, oraya gitmek bizim itibarımızı arttırdı." gibi söylemlerle, "Bak, 
on aydır çıt çıkmıyor. Muhalefet sözcülerinin daha önce dedikleri gerçekleşmedi." gibi, birtakım su
dan sebeplerle, olayın temelini görmeden, okumadan, kanıksayıp geçeceğiz. 

Filistin orada duruyor mu değerli arkadaşım? Filistin halkının haklı beklentisi duruyor mu, da
vası duruyor mu? Orada mazlum Müslüman halkların Amerika ve İsrail'in baskısı altında ezilmesi 
duruyor mu? Duruyor mu? Duruyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Koç, son cümlelerinizi alayım efendim. 
HALUK KOÇ (Devamla) - Peki, onları görmeyeceğiz. Biz, sadece büyük devletlerin orada uy

guladıkları stratejisinin bizden bekledikleri parçası olacağız. "Muhalefet sözcüleri geçen sene böy
le demişti; bak bir tüfek patlamadı, ne güzel oldu, itibarımız korundu." Sizin deyiminizle, hayret ve 
ibretle karşılamışsın. Neye hayret ediyorsun kardeşim sen? Neyi ibretle izliyorsun sen? "İbret" se
nin buradaki sözlerindir! Aç bak tutanaklara! Dışişleri Bakanına tapılacak adam pozisyonu gösterip 
kendi sıkıntını aşmaya çalışıyorsun belki ve bunu da, son derece önemli uluslararası bir konuda bu
rada Türkiye'nin çıkarları aleyhinde konuşma şansını sana verdikleri için, ben, AKP Grup yönetici
si arkadaşlarımın da bugün şanssız gününde olduklarını ifade ederek, hepinize saygılarımı sunuyo
rum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Koç. 
EROL ASLAN CEBECİ (Sakarya) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun. 
EROL ASLAN CEBECİ (Sakarya) - Sayın sözcü, konuşması sırasında şahsımı hedef alan it

hamlarda bulunmuştur. İç Tüzük'ün 69'uncu maddesine göre söz vermenizi talep ediyorum. 
BAŞKAN - Sayın Özdoğan, sizin de bir talebiniz vardı, Sayın Cebeci'nin de talebi var. Size 

69'a göre -ikinize de- söz vereceğim, yalnız sözünüz üç dakika içerisinde, kısa ve bir sataşmaya 
meydan vermeyecek şekilde... 

Buyurun. 
IV. - AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 

/.- Erzurum Milletvekili ibrahim Ozdoğan'ın, Sakarya Milletvekili Erol Aslan Cebeci'nin, ko
nuşmasında, şahsına sataşması nedeniyle konuşması 

İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; yüce he
yetinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Lübnan'a geçen yıl asker göndermiştik ve 5 Eylülde bitiyor. Bunun bir 
yıl daha uzatılması üzerindeki tezkere görüşmeleri sırasında Anavatan Partisi Grubu adına bizim 
Sayın Grup Başkan Vekilimiz Süleyman Sarıbaş söz aldı ve neden Lübnan'a asker göndermememiz 
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gerektiği hususunda ve Irak konusundaki handikaplarımız hususunda ve son zamanlarda Ameri
ka'nın uçaklarının Türk hava sahası üzerinde uçuşlarından dolayı Sayın Dışişleri Bakanının hiçbir 
söylemde bulunmadığını ve Kıbrıs'taki birçok haklarımızın Kıbrıs Rum kesimine verilmesi yönün
de adımlar attığını -ki bunlara tamamen katılıyoruz- buraya... 

Sayın Grup Başkan Vekilimizin de burada olmadığı bir süre içerisinde Sayın AK Parti Sakar
ya Milletvekili Erol Cebeci burada çıktı, haddini aşan sözler söyledi Sayın Grup Başkan Vekilimiz 
için ve Sayın Abdullah Gül'ün 21'inci Asır'da yetiştirilmiş en büyük bir devlet adamı olduğunu söy
ledi. En büyük devlet adamı olup olmadığında herhangi bir kanaatim yok değerli arkadaşlarım. 
Kendileri de burada yok. Aleyhinde veya lehinde söz söyleyecek bir durumda değilim. Fakat, Türk-
çemizde bir söz vardır, "kem söz sahibinindir." Erol Cebeci burada Sayın Grup Başkan Vekilimizi 
kınadığını belirtti, ben kendisini kınamıyorum, çünkü kınamaya değer bir vasfı bile yok kendisinin 
ve bana da hakikaten çok çirkin laflar etti burada. Ben yine kendisini kınamıyorum. Kınanacak bir 
tarafı yok. Yalnız bir şey söylemek istiyorum: Benim aynaya bakmamı istedi. Ben her sabah ayna
ya bakıyorum. Günde birkaç defa aynaya bakıyorum. Bir dadaş olarak Türk milletini, Türk erkeği
ni temsil ettiğimi görüyorum. Acaba kendisi kimi temsil ediyor? Onu buradan kamuoyuna sormak 
istiyorum. İsterse bir jürinin karşısına çıkalım, benim neyi temsil ettiğimi... 

BAŞKAN - Sayın Özdoğan... 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Devamla) - ...kendisinin de neyi temsil ettiğini jüri karar versin. 
BAŞKAN - Sayın Özdoğan, teşekkür ediyorum. 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Devamla) - Hepinize teşekkür ederim. (Anavatan Partisi sıralarından 

alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Cebeci, buyurun. 
Yine üç dakikalık bir süre... 
Lütfen, bir sataşmaya meydan vermeyelim. 
2.- Sakarya Milletvekili Erol Aslan Cebeci'nin, Erzurum Milletvekili İbrahim Özdoğan ve Sam

sun Milletvekili Haluk Koç'un, konuşmalarında, şahsına sataşmaları nedeniyle konuşması 
EROL ASLAN CEBECİ (Sakarya) - Sayın Başkan, söz verdiğiniz için teşekkür ediyorum. 
Önce, en son konuşmacıyla ilgili... Birincisi, ben, konuşmamda, cevap verdiğim şeylerin hiç

birini kendiliğimden söylemedim, benden önce o partinin Sayın Grup Başkan Vekilinin söylediği 
şeylerle ilgili görüşlerimi belirttim. 

AHMET ERSİN (İzmir) - Heyecanlanma, heyecanlanma! 
EROL ASLAN CEBECİ (Devamla) - Bu, pek, belki, dışarıdan belli olmaz ama ben iyi pole

mik yaparım arkadaşlar. 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Vay be! 
EROL ASLAN CEBECİ (Devamla) - Beyefendi, aynaya her gün baktığını söylüyor. Çok zor 

bir iş yapıyorsunuz, tebrik ederim. Ondan sonra ne hissediyorsunuz, merak ederim! Ama işi bu se
viyeye düşürmek istemem. 

Yalnız, şahsıyla ilgili değildi, bir önceki konuşmacının, Hükümetimiz, askerin gönderilmesiy
le ilgili, benim -yine söylüyorum- tekrarlamaktan utanç duyacağım... Çünkü kendi askerimizi yurt 
içinde ve Hükümetle ilgili bir kurumdan... Tutanaklar ortada, herkes geriye dönüp bakar, ben neyi, 
niye söylediğimi gayet iyi biliyorum. 

Şimdi, Sayın Haluk Koç'un ifadelerine gelince. Bir tanesi, "Başka bir gücün parlamenteri" la
fı, Haluk Koç Bey'in kafa yapısını çok iyi işaret ediyor. Ben, Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Büyük 
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Millet Meclisinin onurlu bir üyesiyim. (AK Parti sıralarından alkışlar) Haluk Koç bundan hoşlansa 
da öyleyim, işine gelmese de öyleyim. 

FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Arada bir gel istersen! 
EROL ASLAN CEBECİ (Devamla) - Ancak, evet, şurası doğrudur, yurt dışında devlet bursuy

la akademik kariyer yapmış ve uzun yıllar da yurt dışında üniversitede ders okutmuş birisiyim. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Burnundan gelsin! Bu devletin sana verdiği paralar ha

ram olsun! 
EROL ASLAN CEBECİ (Devamla) - Ama eğer bu bir suçsa... Sayın Kemal Derviş'i çok iyi 

hatırlarlar. Yine bu seviyeye de gelmek istemiyorum. 
Yalnız, ben, iki yıl NATO Parlamentosunda, üç yıl da Avrupa Konseyi Parlamentosunda bu 

Meclisi gururla ve onurla temsil ettim. 
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Senin temsil ettiğin belli oluyor! Başarısızlıkların müseb

bibi sensin o zaman! 
EROL ASLAN CEBECİ (Devamla) - AK Partili arkadaşlarıma güvenmiyorlarsa, kendi parti

lerinden olan arkadaşlara sorarlar, benimle ilgili bilgi alırlar. Onun için, bu konuda, eğer bir karın 
ağrısı varsa, bu onun problemidir. 

FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Ne demek karın ağrısı birader? Ne biçim konuşu
yorsun! 

EROL ASLAN CEBECİ (Devamla) - Bir şeye daha değineceğim, bu meseleyle ilgili bir şey. 
BAŞKAN - Konuşmanızı tamamlayın efendim. 
EROL ASLAN CEBECİ (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkanım. 

Şimdi, iddia şu: Efendim, Türk askeri, Lübnan'a, oradaki İsrail çıkarlarını korumak için gidi
yor. Şimdi, ben bunun ne anlama geldiğini... Ben böyle karşılaştırmalar yapmaktan hoşlanmam 
ama pekâlâ o zaman Bosna'ya da Sırplıların çıkarlarını mı korumak için gitmişti diye birisi sorarsa 
ne olacak? Ya, böyle saçma bir mantık olur mu arkadaşlar ya! (AK Parti sıralarından alkışlar) 

ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (İstanbul) - Senin mantığın saçma. 
EROL ASLAN CEBECİ (Devamla) - Orada ezilen, zorlanan Lübnan halkıdır ve yardım edi

len Lübnan halkıdır. Filistin meselesini, hiçbir Cumhuriyet Halk Partilinin ömrü boyunca hissetme
diği ve hissedemeyeceği kadar... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Yazıklar olsun sana! 
ERDOĞAN KAPLAN (Tekirdağ) - Yalan söylüyorsun! 
BAŞKAN - Efendim, son cümlenizi rica ediyorum Sayın Cebeci. 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Ayıp ya! Ne biçim konuşuyorsun sen! 
EROL ASLAN CEBECİ (Devamla) - Herkesin söylediğini kulağı duyacak. 
Teşekkür ederim Başkanım. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri... (Van Milletvekili Mehmet Kartal'ın Sakarya Milletvekili Erol Aslan 

Cebeci'nin koluna dirseğiyle vurması.) 
BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Sayın Başkan, bu ne biçim laf? (CHP ve AK Parti sırala

rından ayağa kalkmalar, gürültüler) 
BAŞKAN - Değerli arkadaşlar, oturun yerinize. Fazla heyecanlanmaya gerek yok, herkes fik

rini söyleyecek. 
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HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) - Kaç paralık adamsın sen? 
ATİLA EMEK (Antalya) - Sen teslimiyetçisin. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) - Ne biçim konuşuyorsun sen! 
BAŞKAN - Buyurun, oturun yerinize. 
Sayın milletvekilleri... 
TUNCAY ERCENK (Antalya) - Ne biçim konuşuyorsun sen! 
BAŞKAN - Sayın Ercenk... Sayın Ercenk... 
HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) - Ahlaksızsın sen! 
ATİLA EMEK (Antalya) - Müstemlekeci, teslimiyetçi adamsın sen. (CHP ve AK Parti sırala

rından gürültüler) 
BAŞKAN - Arkadaşlar, yerinize oturun. Lütfen yerinize oturun. 
İdare amirleri görevini yapsın. Yerinize oturun. 
Sayın milletvekilleri, birleşime beş dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 16.59 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 17.14 

BAŞKAN : Başkan Vekili İsmail ALPTEKİN 
KÂTİP ÜYELER : Ahmet Gökhan SARIÇAM (Kırklareli), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 116'ncı Birleşiminin İkin
ci Oturumunu açıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Başbakanlık Tezkeresi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Şimdi 
Tezkere'yi tekrar okutup oylarınıza sunacağım. 

ALİ TOPUZ (İstanbul) - Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Biraz evvel konuşan Sayın Milletvekili, konuşması sırasında Cumhu

riyet Halk Partisi Grubunu rencide eden bazı sözler söyledi. Bu konuda ortalığı germeden kısa bir 
açıklama yapma fırsatını Grubumuza verir misiniz efendim? Bir arkadaşımıza kısa bir açıklama 
yapma fırsatını verirseniz, herhangi bir sataşmaya neden olmadan bir yanlışı düzelteceğiz. 

BAŞKAN - Efendim, şimdi, aynı oturum değil; o maddeye göre veremem. 
Filistin meselesi değil mi? 
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Evet. 
BAŞKAN - Yalnız "Bizim Filistin meselesinde parti görüşümüz şudur." diye iki cümle söyle

meye elbette ki hakkınız var. 
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Ali Kemal Kumkumoğlu konuşacak. 
BAŞKAN - Oturduğunuz yerden, yerinizden. 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, kürsüden konuşayım. 
BAŞKAN - Yerinizden efendim. 
Sayın Kumkumoğlu "Partimizin görüşü budur..." Zabıtlara geçsin. 
Buyurun. 
3.- İstanbul Milletvekili Ali Kemal Kumkumoğlu'nun, Sakarya Milletvekili Erol Aslan Cebe

ci'nin, konuşmasında, partisine sataşması nedeniyle konuşması 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkanım, ne zaman Türkiye'nin özellikle Orta Doğu'yla ilişkileri konusu Meclisimizin 

gündemine gelse, Meclisimizde sert tartışmalar oluyor, karşılıklı suçlamalar da oluyor. 
Sayın Başkanım, Sayın Başbakan, Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı olduğunu ifade et

miştir. Şimdi, ben... 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Nerede ifade etmiştir? 
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU (Antalya) - Öyle bir şey yok. 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (İstanbul) - Bu, Sayın Başbakanın ifadesi. Müsaade eder mi

siniz arkadaşlar. 
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU (Antalya) - Yalan söylemeyeceksin, doğruyu söyleyeceksin. 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (İstanbul) - Şimdi, değerli arkadaşlarım, bakın, bu konuyla il

gili bu Meclisin hiçbir bilgisi yoktur. Aslında, bu tartışmaların tamamının kaynağında bu yatmak-
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tadır. Bu konuyla ilgili bu Meclisin hiçbir bilgisi yoktur. Sayın Dışişleri Komisyonu Başkanımız -
şu anda kendisi buradadır. Ben bu kürsüden birkaç defa bunu tekrar ettim- Büyük Orta Doğu Pro-
jesi'yle ilgili olarak "Bu senaryoyu biz yazmadık, rollerini biz dağıtmıyoruz. Bize prenses rolü de 
verebilirler, prensesin hizmetkârı rolü de verebilirler." ifadesini bir televizyon kanalında bu konu 
konuşulurken ifade etmiştir. 

Şimdi, bu kadar bilinmeyen bir konuyla ilgili olarak... 
BAŞKAN - Sayın Kumkumoğlu... 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (İstanbul) - Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - .. .o çok geniş bir mevzu. 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (İstanbul) - Tam oraya geliyorum, tam sizin dediğiniz nokta

ya geliyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Siz, Filistin'le ilgili görüşünüzü... 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (İstanbul) - Tam sizin dediğiniz noktaya geliyorum Sayın 

Başkanım. 
Bu kadar bilinmezi olan ve Türkiye'nin, Meclisin bilgisi dahilinde bir şekilde içerisine girdiği 

anlaşılan bu konuyla ilgili olarak yapılan tartışmalarda, Kuvayımilliye'den, Kuvayımilliye kayna
ğından geldiğini hepimizin bildiği, dünyanın mazlum milletlerine örnek oluşturabilecek ilk Ulusal 
Kurtuluş Savaşı'nı örgütlemiş Cumhuriyet Halk Partisine dönük eleştirileri yaparken ben AKP'li 
milletvekili arkadaşlarımın... (AK Parti sıralarından gürültüler) AKP'li milletvekili arkadaşları
mın... (AK Parti sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Arkadaşlar, bir dakika... Bir dakika... Dinleyelim efendim. 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (İstanbul) - Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisini 

Kuvayımilliye hareketinin temsilcileri kurmuştur. (AK Parti sıralarından gürültüler) 
ÖMER ÖZYILMAZ (Erzurum) - Ne ilgisi var? 
BAŞKAN - Sayın Kumkumoğlu, ben son cümlenizi rica ediyorum. 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (İstanbul) - Değerli arkadaşlar, ben bir gerginlik yaratmaya 

çalışmıyorum, sadece kendimize yapılmış... (AK Parti sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Sayın Kumkumoğlu... 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkanım, ben bir gerginlik yaratmaya ça

lışmıyorum, sadece kendimize yapılmış bir haksızlığı engellemeye çalışıyorum. 
BAŞKAN - Efendim, "Bizim görüşümüz şudur." deyin. 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (İstanbul) - Arkadaşlar, siz de oradan gelmiş olabilirsiniz. 

(AK Parti sıralarından gürültüler) Müsaade eder misiniz. Yani, biz kendimizin oradan geldiğini dü
şünüyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Kumkumoğlu, sözünüzü keserim, görüşünüzü bildirin. 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (İstanbul) - Siz de kendinizin oradan geldiğinizi haklı olarak 

seslendirebilirsiniz. Ama, bilinen, tarihin bildiği bir gerçek vardır ki, Cumhuriyet Halk Partisini ku
ranlar Kuvayımilliye hareketinin Halk Fırkasının devamı niteliğindedir. 

BAŞKAN - Sayın Kumkumoğlu, mesele anlaşılmıştır, teşekkür ederim efendim, tamam. Me
sele anlaşılmıştır efendim. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
SÜLEYMAN GÜNDÜZ (Sakarya) - Sayın Başkan, hepimiz Kuvayımilliye hareketinin temsil

cileriyiz, bu bir zümreye teşmil edilemez. 
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ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Mesele anlaşılmıştır efendim. 
EYÜP FATSA (Ordu) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Fatsa, biz bir konuyu müzakere ediyoruz. Bu karşılıklı değil. 
EYÜP FATSA (Ordu) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Tamam efendim. Siz de, bir şart doğar, görüşünüzü bildirirsiniz. 
EYÜP FATSA (Ordu) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Şimdi, tezkereyi tekrar okutuyorum... 
EYÜP FATSA (Ordu) - Sayın Başkan, bir dakika... 
BAŞKAN - Tezkereyi okutuyorum efendim tekrar... 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, söylemek istediğimi söyleyemedim. 
EYÜP FATSA (Ordu) - Sayın Başkan, lütfen! Bakın, burada itham edilen... 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (İstanbul) - Nasıl itham ediyoruz? 
EYÜP FATSA (Ordu) - ...benim Genel Başkanım, Grup Başkanımdır, itham edilen milletve

kili arkadaşlarımdır. 
MUSTAFA ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) - Kim, neyi itham etmiş, anlamadım ki. 
EYÜP FATSA (Ordu) - Dolayısıyla, bu ithamların doğru olmadığını, bunların haklı ithamlar 

olmadığını, ben de bu Grubun Grup Başkan Vekili olarak işin doğrusunu, olayın doğrusunu ifade 
etmek istiyorum. 

BAŞKAN - Tamam, zabıtlar gelsin, bakacağım efendim. 
Buyurun, oturun. 
EYÜP FATSA (Ordu) - Hayır, zabıtlara bakılacak bir şey yok Sayın Başkan. (AK Parti sırala

rından gürültüler) Sayın Başkan... Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Başkan, grup başkan vekilleri Meclisin daha verimli çalışmasını sağlar. 
MUSTAFA ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) - Sayın Fatsa, sen niye alınıyorsun? Size bir şey 

söylemedi ki. 
EYÜP FATSA (Ordu) - Ben de kendi kaynağımı söyleyeceğim. 
MUSTAFA ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) - Siz de oradan gelebilirsiniz, ne var bunda? Ge

len varsa, ne güzel. 
BAŞKAN - Efendim, ne dedi? Ne diyorsunuz? 
Açıyorum mikrofonunuzu, ne dediğini aktarın. 
MUSTAFA ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) - Ne söyledi Sayın Başkanım? Arkadaşlar niye 

alınıyorlar? 
BAŞKAN - Yani, Sayın Kumkumoğlu size ne gibi bir ifadede bulundu? 
MUSTAFA ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) - Kuvayımilliyeden geliyorlarsa, buyursunlar... 
BAŞKAN - Buyurun. 
4.- Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nın, İstanbul Milletvekili Ali Kemal Kumkumoğlu'nun, konuş

masında, partisine sataşması nedeniyle konuşması 
EYÜP FATSA (Ordu) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; ben bu tezkere münasebetiyle Meclis kürsüsünden yapılan 

konuşmaların tamamını dinledim, arkadaşlarımız da dinledi, kamuoyu da dinledi. Bir milletvekili-
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nin veya herhangi bir sade Türk vatandaşının kendi ülkesi dışında başka bir ülkede eğitim almış ol
ması, orada doktora, master yapmış olması... 

ALİ TOPUZ (İstanbul) - Ne demişiz efendim? 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (İstanbul) - Arkadaşınıza söyleyin... 
EYÜP FATSA (Ordu) - Bak, bu tartışma buradan başladı Sayın Kumkumoğlu. 
...veya bir başka ülkenin üniversitesinde öğretim görevlisi olarak görev yapmış olması, o ül

kenin adına burada temsilci olmasını veya o ülke adına çalışıyor olması anlamına gelmez. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubunda da, AK Parti Grubunda da, partilerimizin yetkili kanatların

da sorumluluk almış, organlarında çok sayıda arkadaşımız farklı ülkelerin üniversitelerinde oku
muştur, o ülkelerin üniversitelerinde öğretim görevlisi, ilim adamı, bilim adamı olarak görev yap
mıştır, her biri de bunu şanla, şerefle ve onurla yapmıştır. 

ALİ TOPUZ (İstanbul) - Yeni bir tartışma başlatma. 
EYÜP FATSA (Ordu) - Müsaade edin, ama tartışma buradan başladı. 
Sayın Koç, arkadaşımız Amerika'da okuduğu için ve Amerika üniversitelerinde de görev yap

tığı için sanki burada Türk milletinin temsilcisi değil de... 
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Öyle bir şey demedi. Öyle bir şey yok. 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (İstanbul) - Olur mu canım! 
EYÜP FATSA (Ordu) - ...eğitim aldığı, görev yapmış olduğu ülkenin temsilcisiymiş gibi it

hamlarda bulundu. Bunu şiddetle reddederim, arkadaşım için de reddederim, her bir Türk vatanda
şı için de bunu reddederim, şiddetle reddederim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (İstanbul) - Öyle bir şey demedim. 
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Yok efendim öyle bir şey. 
BAŞKAN - Sayın Fatsa, siz esas konuya gelin. 
EYÜP FATSA (Ordu) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
İkincisi: Kimse kimsenin bir konuyu ne kadar sevdiğini, ne kadar sevmediğini ölçme gibi bir 

hakka sahip değildir. 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (İstanbul) - Onu arkadaşınıza söyleyin, az önce dedi ki "Hiç

biriniz..." 
EYÜP FATSA (Ordu) - Müsaade edin. Sayın Koç'un konuşma tutanakları oradadır. 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (İstanbul) - Hayır, "Hiçbiriniz Filistin meselesini sahiplene-

mezsiniz." dedi. Onu arkadaşınıza söyleyin, ben öyle bir şey söylemedim. 
EYÜP FATSA (Ordu) - Türk milletinin bütün fertleri Filistin konusunda hassastır. 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (İstanbul) - Evet... Onu arkadaşınıza söyleyin... 
EYÜP FATSA (Ordu) - Filistin'de bir insanın ayağına diken batsa, her bir Türk vatandaşı bu

rada sancı çeker. 
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Bizden özür dileyin. 
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (İstanbul) - Sayın Fatsa, konuyu dinlememişsin. 
EYÜP FATSA (Ordu) - Bir diğer konu: Sayın Başbakanımız, büyük Orta Doğu Projesi'nin eş 

başkanı değil, Medeniyetler İttifakı'nın eş başkanıdır. Lütfen doğruyu söyleyin, doğru şeyler ifade 
edin. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Mesele hasıl olmuştur, teşekkür ederim. 
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EYÜP FATSA (Ordu) - Bir diğer konu da Sayın Başkan... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
EYÜP FATSA (Ordu) - Bitiriyorum. 
Benim dedem de... (CHP sıralarından gürültüler) Burada, hangi gruptan olursa olsun herkesin 

geçmişinde -AK Partili olabilir, Cumhuriyet Halk Partili olabilir, başka partili olabilir- Kuvayımil-
liye'de onurla görev yapmış büyüklerimiz vardır, Kuvayımilliye de kimsenin tekelinde değildir. 
(AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
2.- Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü bünyesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin 5 Eylül 2007 

tarihinden itibaren bir yıl daha UNIFIL Harekâtı'na iştirak etmesine izin verilmesine ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi (3/1282) (Devam) 

BAŞKAN - Şimdi, tezkereyi tekrar okutup oylarınıza sunacağım: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 11 Ağustos 2006 tarihinde kabul ettiği 1701 (2006) 
sayılı Karar ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 5/9/2006 tarihli ve 880 sayılı Kararı ile bir yıl için 
verdiği izin çerçevesinde, Türkiye gerek Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kara ha
rekatına, gerek UNIFIL-Deniz Görev Gücü'ne yaptığı katkılarla, barışı koruma harekatının etkin bi
çimde icrasında önemli bir işlev üstlenmiş, böylece, gerek BM sistemi içinde, gerek bölgesel ve kü
resel ölçekte görünürlüğünün artmasını ve Dünyanın diğer bölgelerinde bundan önce katıldığı barı
şı koruma operasyonlarındaki başarılı performansıyla sahip olduğu konumunun pekişmesini sağla
mıştır. UNIFIL'in görev süresi 31 Ağustos 2007 tarihinde sona erecek olup, görev süresinin 31 
Ağustos 2007 tarihinden sonraki dönem için yenilenmesi yönünde BM bünyesinde hazırlıklar baş
latılmıştır. Bu hazırlıklar tamamlandıktan sonra yeni bir BM Güvenlik Konseyi kararı kabul edile
rek UNIFIL'in görev süresinin uzatılması beklenmektedir. 

Bu çerçevede, BM Güvenlik Konseyi'nin UNIFIL'in görev süresinin uzatılması yönünde karar 
alması durumunda; hudut, şümul ve miktarı Hükümetçe belirlenecek Türk Silahlı Kuvvetleri unsur
larının, 1701 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı ve 880 sayılı TBMM Kararı ile tespit edilen ilke
ler kapsamında 5 Eylül 2007 tarihinden itibaren bir yıl daha UNIFIL Harekatına iştirak etmesi ve 
bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Hükümet tarafından yapılması için Anayasa'nın 92 nci mad
desi uyarınca izin verilmesini saygılarımla arz ederim. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

BAŞKAN - Şimdi tezkereyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına geçiyoruz. 
Bu kısmın l'inci sırasında yer alan, İstanbul Milletvekili Ömer Zülfü Livaneli ve 19 Milletve

kili, Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü ve 19 Milletvekili, Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı 
ve 54 Milletvekili ile Anavatan Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Gaziantep Milletvekili 
Ömer Abuşoğlu ve Malatya Milletvekili Süleyman Sarıbaş'ın; Çocuklarda ve Gençlerde Artan Şid
det Eğilimi ile Okullarda Meydana Gelen Olayların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Be
lirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Bir Mec
lis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve Meclis Araştırması Komisyonunun 1413 sıra sayı
lı Raporu üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 
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V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

/.- İstanbul Milletvekili Ömer Zülfü Livaneli ve 19 Milletvekili, Çorum Milletvekili Muzaffer 
Külcü ve 19 Milletvekili, Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 54 Milletvekili ile Anavatan Par
tisi Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Gaziantep Milletvekili Ömer Abuşoğlu ve Malatya Milletve
kili Süleyman Sarıbaş'ın, çocuklarda ve gençlerde artan şiddet eğilimi ile okullarda meydana gelen 
olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergeleri ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/337, 343, 356, 357) (S. Sa
yısı: 1413) (x) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
İç Tüzük'e göre, Meclis Araştırması Komisyonu Raporu üzerindeki genel görüşmede ilk söz 

hakkı önerge sahibine aittir. Daha sonra, İç Tüzük'ümüzün 72'nci maddesine göre siyasi parti grup
ları adına birer üyeye, şahısları adına iki üyeye söz verilecektir. 

Ayrıca, istemleri halinde Komisyon ve Hükümete de söz verilecektir. 
Bu suretle, Meclis Araştırması Komisyonu Raporu üzerindeki genel görüşme tamamlanmış 

olacaktır. Bu, İç Tüzük'ün 104 ve 103'üncü maddelerinde düzenlenmiştir. 
Konuşma süreleri, Komisyon, Hükümet ve siyasi partiler için yirmişer dakika, önerge sahiple

ri ve şahıslar içinse on dakikadır. 
Komisyon Raporu 1413 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Rapor üzerinde söz alan sayın milletvekillerinin isimlerini arz ediyorum: Önerge sahibi olarak 

Denizli Milletvekili Sayın Mustafa Gazalcı, yine önerge sahibi olarak, Manisa Milletvekili Sayın 
Hakan Taşçı; gruplar adına, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Yalova Milletvekili Sayın Mu
harrem İnce, AK Parti Grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Ataş ve Anavatan Partisi 
Grubu adına Muzaffer Kurtulmuşoğlu; şahısları adına, Sinop Milletvekili Engin Altay ve Denizli 
Milletvekili Mehmet Yüksektepe söz talebinde bulunmuşlardır. 

Şimdi ilk söz, biraz önce de ifade ettiğim gibi, önerge sahibi sıfatıyla Denizli Milletvekili Sa
yın Mustafa Gazalcı'ya aittir. 

Buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
MUSTAFA GAZALCI (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; dünyanın 

çeşitli yerlerinde ve yakınımızda Irak'ta, Orta Doğu'da savaşların olduğu, ülkemizdeki terörün ma
sum can aldığı, futbol maçlarında, sokaklarda, okullarda kimi yaralanmaların ve ölümlerin olduğu 
bir zamanda şiddete ilişkin bir Meclis araştırma raporunu konuşacağız. Çocuklarda, gençlerde artan 
şiddet eğilimlerini, okullardaki olayları araştıran bir rapor. Yaklaşık 500 sayfalık, gerçekten kaynak 
niteliğinde, kendi alanında çok iyi hazırlanmış bir rapor. 

Genel Kurula teşekkür etmek istiyorum böyle bir konuda araştırma önergesi kararı verdiği için 
ve başta Komisyon Başkanı olmak üzere, bütün Komisyon üyelerine, uzmanlara, katkı sunan bütün 
arkadaşlarıma, bu raporun hazırlanmasındaki katkıları için gerçekten teşekkür ediyorum. Ama, bir 
talihsiz dönemde bu güzel çalışmayı konuşuyoruz, görüşüyoruz. Seçim kararı alınmış, insanların il
gisi başka alanlarda. Biz, çocuklarımız, gençler şiddet eğilimlerinden nasıl kurtulur, okullarda, so
kakta bu saldırılar nasıl önlenir, bunu konuşacağız. Bu, sağlıklı değil. Zamanlama çok iyi değil. 

Bizim Komisyon, 14 Aralık 2006'da kuruldu. Önerge sahiplerinden 54 arkadaşımla -biri de be
nim, başka partilerden ve bağımsız olanlardan da var- bir aylık uzatma süresini de kullanarak dört 
ay dolu dolu bir çalışma yaptı ve 132 kişiyi -uzman, kendi alanlarında- bu konuda arkadaşı dinledi. 
On birden fazla ilde geziler yaptı, oralarda sorumlularla konuştu. Çocuk cezaevlerine gittik arkadaş
larla birlikte. İnternet kafeleri dolaştık. Uluslararası katılımla bir panel yapıldı ve ortaöğretimde bir 

(x) 1413 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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anket uygulandı. Şimdiye değin bu alanda yapılan en geniş bir anket. Yargı mensupları, güvenlik 
yetkilileri, YİBO'lardaki yöneticiler ve öğrenciler, uyuşturucuya bulaşmış insanlar ve bunların na
sıl tedavi edildikleri, nedenleri üzerinde duruldu. Bunlar, bütün bu beş yüz sayfalık Komisyon ra
porunda var. Bu Komisyon, ortak istek üzerine, bütün grupların önergeleri birleştirilerek yapıldı, 
demin de söylediğim gibi. Şiddetin ekonomik, toplumsal, kültürel nedenleri var, onun üzerinde de 
duruluyor burada. 

Değerli arkadaşlar, tabii, bu rapor güzel hazırlandı, ama, bunun içindeki önerilerin yaşama geç
mesi gerekir. Yani, tozlu raflar arasında, burada işte üç dört kişinin konuşup "Böyle bir rapor hazır
landı, ileride araştırma yapacaklara kaynaklık gösterilsin." diye değil, bu raporun gereği yapılması 
gerekir. Yani, burada, yasalarda, düzenlemede bir eksiklik ortaya konmuştur, bunlar yerine gelme
lidir. İşte, kimi eş güdüm eksikliği vardır, bunlar yerine getirilmelidir. Çünkü, şiddet olayı, yalnız 
bizim değil bütün dünyanın da sorunudur. 

Dünya Sağlık Örgütünün 2000 yılında yaptığı bir araştırmaya göre 1,6 milyon insan şiddetten 
dolayı yaşamını yitirmektedir. Bunların yarısı da intihardır maalesef. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye'de de özellikle 2005 yılında, bu önergelerin verildiği zamanlarda, 
okullarda çocuklarımız, öğretmenler şiddet olaylarından dolayı yaşamını yitirdi. Daha geçenlerde 
Ankara'da bir öğretmeni vurdular okulun önünde. 

Bütün bunların nedenleri bu raporda, uzmanların da katkılarıyla ortaya konmaya çalışıldı. 
Önemli olan da, bunun şimdi yaşama geçirilmesidir, yapılmasıdır. Çünkü, insanlar suçlu doğmaz
lar, suç ortamına doğabilirler. Yani, bir insanı sağlıklı ortamda yetiştirirseniz, iyi eğitirseniz, iyi alış
kanlıklar verirseniz, boş zamanında iyi şeylerle uğraşırsa o adam, o insan teröre bulaşmaz değerli 
arkadaşlar. O yüzden de teröre, şiddete ya da saldırganlığa bulaşmış kişiyi tedavi etmenin -raporda 
da belirtildiği gibi- her zaman bedeli ağır, pahalı; ama, bir insanı korumak, eğitmek daha kolay. Ya
ni, bir okul yapmanın bedeli var hem de insanı insan yapma yönünden çok yararlı, ama "Bir ıslahe
vi yapayım, bir cezaevi yapayım." dediğimiz zaman hem bedeli çok fazla hem de o kadar kolay ol
muyor. O insanı yeniden sağlıklı yapmak çok zor, o yüzden koruyuculuk çok önemli. 

Çocuk cezaevlerini dolaştık. Üç büyük kentin dışında, tutuklu çocuklarımız büyüklerin bulun
duğu cezaevlerinde tutuluyorlar. Bu eksiklik Türkiye'nin eksikliği, yani orada fiziki koşullar uygun 
değil, kütüphane uygun değil. İnternet kafeleri arkadaşlarla birlikte dolaştık -arkadaşlarım da anla
tacak- ama oralar bir eğitim yuvası olmaktan çıkmış, âdeta bu şiddeti aşılayan oyunların oynandı
ğı, başka amaçlarla kullanılır olmuş. Tümü için söylemiyorum bunu, içlerinde mutlaka iyileri var
dır, ama orada da bir yetki eksikliğini gözlemledik. Yöneticinin çok önemli olduğunu bu araştırma 
komisyonu sırasında gördük. Yani, bir yere, bir alana, bir işe gerçekten o işin uzmanı ya da işini se
ven bir kişi atanırsa çok güzel şeyler yaptığını gördük, ama tersi de var bunun. Kılını kıpırdatma
mış, yetkisini kullanmamış, yakınan, yakınan, yakınan insanlar da gördük; ya kayırmayla gelmiş ya 
da orada bulunuyor. Bundan sonra, bunların gerçekten durdurulması gerekir. 

Okullar, okullardaki olaylar değerli arkadaşlar... Okulların birçoklarında spor alanı yok, sos
yal etkinlik yapacak yerler yok. YİBO'larda da böyle. Örneğin, rehber öğretmen yeterince yok. 
Norm kadroya göre 400-500 öğrenciye 1 rehber öğretmen, onu da okul müdür yardımcısı yapmış
lar; okulda yeterli rehber öğretmen yok ve bütün öğretmenlerle, öğrencilerle konuşmamızda, rehber 
öğretmen eksikliğinin de giderilmesi gerektiğini bize söylediler. 

Yani, sonuç olarak, bu şiddetin panzehri sanatsa, kültürse, sporsa -ki, öyledir- boş zamanların
da bir çocuğun, gencin değerlendirilmesi ise bunu yaratmak gerekir değerli arkadaşlar. 

Bakın, nüfus olarak Türkiye bir çocuklar ve gençler ülkesi, yani nüfusun üçte 1 'i sıfır ile on se
kiz yaş arasında, işte, gençliği de kattığınız zaman işin içerisine yüzde 45'i, nüfusun neredeyse ya
rısı. Ee bu yarı nüfus bir zenginlik sayılabilir, eğer sağlıklı bir ortam yaratılırsa, boş zamanlarını de-
ğendirecek bir ortam yaratılırsa. 
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Bir insanı insan eden, tabii, ona verdiğin eğitimle beraber, okuldur, aynı zamanda sokaktır. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MUSTAFA GAZALCI (Devamla) - Evet, çevreyle birlikte insanı düşünmek gerekir ve çocuk

ların kaygısı, dışarıda güvenli bir ortamın olmasıydı, yani çocuklar, okulda bir güvenlik varsa so
kakta da olsun istiyorlar; çevreyle birlikte almak gerekir. 

Bu rapor... Ortaöğretim öğrencileriyle ilgili bir anket yaptığını söyledim. Belki ileride ilköğre
tim ve üniversitede de benzeri bir anket uygulanabilir. Eğitimdeki eksiklikler mutlaka giderilmeli
dir diye düşünüyorum. Yabancı filmler, vurdulu kırdılı diziler, ister yerli olsun... Önemli olan, ço
cuğun, gencin, gerçekten, suç aletine de kolay erişmemesidir. 

Ben, sonuçta, bu raporun hazırlanmasında emeği geçenleri yine kutlamak istiyorum. Ama, il
gili kurumların bu rapora göre hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunda Hükümetin görev
leri vardır, Meclisin görevleri vardır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Gazalcı, konuşmanızı tamamlar mısınız. 
MUSTAFA GAZALCI (Devamla) - Peki, bitiriyorum Başkanım. 
Yerel yönetimlerin, genel yönetimlerin, ailenin, eğitimin, kültürün, birçok kurumun, kişinin bu 

konuda görevi vardır. 
Ben, yeniden, bu raporun ülkemizdeki ve dünyadaki şiddetin önlenmesinde, saldırının önlen

mesinde katkı vermesini diliyorum ve hazırlayanlara bir kez daha teşekkür ediyorum. 
Saygılarımla. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Gazalcı. 
Yine, önerge sahibi olarak Hakan Taşçı, Manisa Milletvekili. 
Buyurun Sayın Taşçı. 
HAKAN TAŞÇI (Manisa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; son yıllarda çocuklarımız ve 

gençlerimiz arasında üzülerek arttığını gözlemlediğimiz şiddet eğilimlerinin nedenlerinin araştırıl
ması konusunda vermiş olduğumuz önergemiz, aynı konuda diğer parti grupları ve milletvekilleri-
mizin vermiş olduğu dört önergeyle birleştirilmiş ve 14 Aralık 2006 tarihinde yüce Meclisimizce, 
çocuklarda ve gençlerde artan şiddet eğilimi ile okullarda meydana gelen olayların araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'mızın 98'inci, İç Tüzük'ün 104 ve 
105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma komisyonu kurulmuştur. 

Önergemizde, gündelik hayatta, evde, okulda, sokakta, spor müsabakalarında, eğlence yerle
rinde bazen çocuk kavgası, bazen anne-babanın çocuğuna uyguladığı, bazen çocukların izledikleri 
dizilerin etkisiyle topluma ve diğer çocuklara uyguladıkları, bazen fiziksel, bazen cinsel taciz ola
rak ortaya çıkan, nedenleri çok farklı olan ve gelişmiş toplumlardaki kadar olmasa da artan bir iv
meyle karşımıza çıkan şiddet olayları konusunda duyarsız kalmamak amacıyla böyle bir araştırma
ya gerek duyduk. 

Şiddet, ne yazık ki toplumun tüm kesimlerinde sıradanlaşmıştır. Daha önceleri ayıpladığımız 
davranışlar, artık normal kabul edilmeye başlanılmıştır. Örneğin, daha önce hakaret olarak niteleye
bileceğimiz pek çok söz, küfür, şimdi gündelik hayatın dili hâline gelmiş, gençler arasında normal 
konuşma içinde kullanılmaya başlanılmıştır. Yine, bunun yanında silaha ulaşmak çok kolaylaşmış, 
kesici ve delici aletler her sokak başında satılır hâle gelmiştir. 

Değerli milletvekilleri, günümüzde hızla gelişen medya, kültür ve eğlence endüstrisi olan tele
vizyonlar, sanal ortam dediğimiz bilgisayar ve İnternet ortamının, içeriği, toplumun kültürünü ke
miren, yok eden, zenginliğe ve şiddete övgü düzen programları ve yayınlarıyla, gençler ve çocuk
larımız arasında ortaya çıkan şiddet eğilimlerinin artmasında, ivme kazanmasında rol oynamıştır. 
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Tabii ki, tek başına medya ve İnternet, yaşanan bu olayların sorumlusu olamaz. Çocuklarımı
zın vakitlerinin büyük bir bölümünü geçirdikleri okullar da, ne yazık ki şiddetin oluştuğu ve uygu
landığı yerler hâline gelmektedir. Çocukların birbirlerine uyguladıkları şiddetin, kötü sözlerin, ta
cizlerin okullarda sıradanlaştığı, ne yazık ki, öğretmenlerimizin gözleri önünde yapılan tacizlere ve 
küfürlere, argo konuşmalara sessiz kalıp kınamadıkları bir gerçektir. Maalesef, okullarımız, gençle
re barış, sevgi, hoşgörü ve merhamet gibi temel insani değerler aşılayamamaktadır. 

Değerli milletvekilleri, çocuğun dünyaya gözlerini açtığı yer ailesidir. Daha çocuk anne kar
nındayken eğitimine başlanabileceğini uzmanlar belirtmektedirler. Çocuğun, kişiliğinin gelişimini 
tamamladığı yedi yaşına kadar, iyi aile ilişkilerinin yaşandığı bir ortamda olması çok önemlidir. Bu 
noktada, çocuğun ileride şiddete meyyal olmaması için ailenin ne yapması gerektiği, yani, aile eği
timi çok büyük bir önem arz etmektedir. Anne-baba sevgisiyle, ilgisiyle, huzurlu bir ortamda büyü
yen çocukların, ileride daha başarılı, şiddete yönelmeyen bireyler oldukları gözlemlenmiştir. Özel
likle üç dört yaşlarından sonra, çocukların okul öncesi eğitimle sosyalleşmelerini hızlandırmaları, 
ilerideki dönemde şiddete sapmalarını engelleyici etkenlerdendir. 

Kıymetli arkadaşlar, içinde yaşadığımız sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel ortamın, çocuklar 
ve gençler kadar hepimizin davranışlarını etkilediği bir gerçektir. Kavgacı bir siyasi ortam, toplum
daki bireyleri gerdiği gibi, çocukları ve gençleri de germektedir. Ekonomik istikrarın olmaması, 
kavgacı bir siyasi ortamın devamlı topluma pompalanması, geçmişte, 12 Eylül öncesi dönemde ya
şadığımız şiddet olaylarının kaynağı olmuştur. 

Yine, ülkemizde bundan önceki dönemde sık sık yaşadığımız ekonomik krizlerin ve siyasi is
tikrarsızlıkların neticesi, onu takip eden yıllarda suç ve suçluluğun arttığını, toplumun hızla şidde
te yöneldiğini gözlemlemekteyiz. İnsanların, yarınlarından endişe etmeleri, toplumsal huzuru boz
maktadır. Bütün bu gelişmeler, şu an karşımıza çıkan, gençler ve çocuklar arasındaki şiddet ve suç
luluğun nedenleri arasındadır. 

Değerli milletvekilleri, yukarıda bazısını saymaya çalıştığım nedenlerle ortaya çıktığına inan
dığım, çocuklarda ve gençlerdeki şiddet eğilimlerinin nedenlerinin araştırılıp, alınması gereken ön
lemlerin tespiti konusunda kurulan, benim de üyesi bulunduğum araştırma komisyonu, dört ay gibi 
bir sürede dört aya sığmayacak çalışmalar yapmıştır. Konunun nedenleri konusunda ve çözüm öne
rilerinin tespiti konusunda bundan sonraki araştırmalara ışık tutacak bir başvuru kaynağı niteliğin
de raporu hazırlamıştır. Bu raporda çok kapsamlı araştırmalar, suçlu ve suça itilmiş çocuklarla yüz 
yüze görüşmeler, İnternet kafe ve okullardaki incelemeler, konusunun uzmanlarının dinlenmesi so
nucu oluşan kanaatler yer almaktadır. 

Bu raporun konunun aydınlanması için yeterli bir rapor olduğunu ve başta yüce Meclisimiz ol
mak üzere tüm kamu kuruluşlarımızın bu rapordan kendileri için yapabilecekleri bir görev çıkarta
cakları ümidiyle, bu çalışmalarda yaşadığım bir anekdotu anlatarak sözlerime son vereceğim. Paşa-
kapısı Cezaevinde, suça bulaşmış bir kızımız komisyonumuza şunu söyledi: "Buradan çıkınca kır
mızı ışıkta bile geçmeyeceğim." Toplumumuzda bazı suçlar o kadar sıradanlaşmıştır ki, bu kızımız, 
zaten suç olan kırmızı ışıkta geçme fiilini bile hafife alıp suç değilmiş gibi görebilmektedir. 

Biz büyüklerin, anaların, babaların, öğretmenlerin suç algısı üzerinde daha hassas davranma
mız gerektiği düşüncesiyle hâl ve hareketlerimizde topluma ve çocuklarımıza örnek olmamız, so
rumluluğunu unutmadan davranışlarımızı bu sorumlulukla yaparak kırk ölçüp bir biçmemiz gerek
tiği düşüncesiyle hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Taşçı. 
Buyurun. 
(10/337, 343, 356, 357) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞ

KANI HALİDE İNCEKARA (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; çocuk-
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larda ve gençlerde artan şiddet eğilimi ile okullarda meydana gelen olayların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Araştırma Komisyonu adına söz almış bulunu
yor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, şiddet zaman zaman farklı çalışmalar içinde Genel Kurulun gündemine 
geldi. Sporda şiddet, kadın ve çocuklara karşı şiddet. Yine, yoksulluk ve şiddetin mağduru olan so
kak çocuklarını inceleme sırasında da değerli komisyon çalışmaları oldu. Ama, bu gidişle, sanıyo
rum, bir de Mecliste şiddet inceleme komisyonu kurulacak gibi geliyor, çünkü, demin şiddet varken 
bütün arkadaşlarımız buradaydı, şiddet bitti ve herkes gitti. 

Tarih boyunca da şiddet hep, tabii ki, var olmuş. Bu kadar barış söylemleri, insan hakları, ka
dın haklan, çocuk hakları söylemleri artarak hayatımıza girerken şiddetin de hızla artması çok il
ginçtir. 

Şiddet, genelde tarih boyunca büyüklerin arasında yaşanır ve anılırdı. Ama, üzülerek görüyo
ruz ki, günümüzde şiddet genç ve çocuklarda anılır olmuş, çocuklara karşı şiddeti konuşurken, araş
tırırken çocuk ve gençlerin şiddetini konuşmak ve araştırmak ihtiyacı hasıl olmuştur. 

Dünyanın ve çağımızın en önemli problemlerinden olan genç ve çocuklarda şiddet ülkemizin 
genç nüfus yoğunluğuna bakıldığında, bizim için daha da önemli olduğu aşikârdır. İşte, bu hassasi
yetle, değerli meslektaşlarım, AK Partili Sayın Milletvekili Muzaffer Külcü, Anavatanlı rahmetli 
Ömer Abuşoğlu, Cumhuriyet Halk Partili Mustafa Gazalcı, bağımsız Zülfü Livaneli ve arkadaşla
rının verdikleri önergeler ile konu Parlamentoya taşınmış ve Anayasa'nın 98'inci, İç Tüzük'ün 
104'üncü ve 105'inci maddeleri uyarınca sayın milletvekilleri tarafından verilen önergeler birleşti
rilerek, şu anda size çalışmalarını anlatacağım araştırma komisyonu 14/12/2006 tarihinde kurularak 
çalışmalara başlamıştır. 

Demin değerli arkadaşlarımın da akışından söz ettiği komisyon çalışmaları içinde, özellikle 
14/2/2007 tarihinde aldığı karar uyarınca, Türkiye genelinde örnekleme yöntemiyle altmış ilde or
taöğretim kurumlarında öğrenciler ile on dokuz ildeki çocuk infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve 
hükümlü çocuklarla ilgili araştırma yapılmasına karar vermiş ve uygulamıştır. 

Altmış ilde eğitim verilen yaklaşık 1.500 rehber öğretmen, 261 okulda anket çalışmalarını 26 
Şubat-2 Mart tarihleri arasında tamamlamıştır. 

21/2/2007 tarihli toplantıda alınan kararla da Ankara, İstanbul, İzmir, Trabzon, Kayseri, Ada
na, Konya, Antalya, Mersin, Erzurum, Ağrı, Diyarbakır, Gaziantep ve Elâzığ illerinde, komisyon üye
si milletvekillerinden oluşan alt komisyonlar marifetiyle inceleme ve araştırmalarda bulunmuştur. 

5-6 Nisan 2007'de, Komisyonun yaptığı çalışmaları ve anket sonuçlarını paylaşmak ve fikir 
alışverişinde bulunmak amacıyla, İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda bilim, sanat ve medya camiasın
dan değişik kesimlerle görüş ve önerilerini almak amacıyla bir araya gelinmiş ve canlı yayın aracı
lığıyla çalışmalar kamuoyuyla paylaşılmıştır. 

05-06 tarihleri arasında, Bilkent Otel'de Dünya Sağlık Örgütü danışmanlarıyla, ilgili kamu ku
rumlarının üst düzey yöneticileriyle, teknik personeli, akademisyenler ve bazı sivil toplum kuruluş 
temsilcileriyle panel ve çalışma toplantıları düzenlenmiştir. 

Bu son toplantıda, dünyada çocuklarda şiddetin önlenmesinde kabul edilen yaklaşımlar, sek
törlerin şiddet önleme programlarının uygulaması sırasında karşılaştıkları sorunları tanımlamaları 
ve çözüm önerisi geliştirmeleri ve sektörler arası iş birliği için ortam oluşturulması amaçlanmıştır. 

Bu çalışmada, panel, çalışma toplantısı ve beyin fırtınası yöntemleri uygulanmıştır. 
Bir başka çalışma da İstanbul özelinde şiddet ve suç eğilimi araştırma çalışmasıdır. Bu çalışma 

da eğitim ve öğretim çağlarında bulunan, ama eğitim ve öğretime devam etmeyen gençlerle çalışan 
ve sokakta yaşayan çocuklarımızın arasında yapılan çalışmalardır. 
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Diğer yandan komisyon çalışmaları devam ederken... 
Sayın Başkanım, arkadaşlar konuşuyorlar, dikkatim dağılıyor. 
BAŞKAN - Arkadaşlar, dinleyelim lütfen. 
(10/337, 343, 356, 357) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞ

KANI HALİDE İNCEKARA (Devamla) - Diğer yandan komisyon çalışmaları devam ederken ku
rumlarla bilgi paylaşımları yapılmış, raporda önerilen bir kısım hususlar da bu çalışma süresi için
de hayata geçirilmiştir. 

Basın, yapılan çalışmaları yakından izleyerek toplumsal duyarlılığın artmasına katkıda bulun
muş, basında 500'ün üzerinde haber yapılmış, canlı yayınlar yapılmış, çalışmadan çıkan mesajlar 
öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve kamuoyuyla paylaşılmaya çalışılmıştır. 

Değerli meslektaşlarım, komisyon üyesi arkadaşlarım ve bizimle çalışan uzman arkadaşlarım, 
bir araştırma komisyonu olarak gururla söyleyebiliriz ki, çalışma teknikleri ve izlenen program açı
sından bu komisyon çalışmaları bir sürü ilki gerçekleştirme şansına sahip olmuştur. Dolmabahçe, 
Bilkent çalışmaları ve anket araştırma çalışmaları bunlardan başlıcalarıdır. Bu çalışmalarda bize 
destek veren Meclis Başkanı, değerli bakanlarımız, grup başkan vekillerimiz ve uzman arkadaşla
rıma huzurunuzda teşekkür ediyorum. 

Bu çalışmalar sonunda size sunulan raporumuzda alınan ve işlenen konular: Birinci bölümün
de "Kuruluş ve Amaçlan", ikinci bölümünde "Şiddet ve Saldırganlık" konusu irdelenmiş, Türki
ye'de çocuk ve gençler arasında şiddetin görülme sıklığını irdelerken özellikle dünyada ve ülkemiz
de kullanılan tanımlar, şiddetin saldırganlık dürtüsüyle ilişkisi, nedenleri, bireysel ilişkiler ve sos
yal, toplumsal etkenler araştırılmış, üçüncü bölümde "Ulusal ve Uluslararası Mevzuat", dördüncü 
bölüm de Türkiye'nin sosyo demografik yapısı, şiddetin ülkemizdeki boyutu ve gençlerdeki şiddet 
eğilimlerini artıran nedenlerin incelendiği bölümdür. Beşinci bölüm tutanaklardan özetleri kapsa
makta, altıncı bölüm ise kurum, kuruluş raporları, tutanaklar, yapılan araştırmalar, panel ve çalıştay 
sonuçları göz önüne alınarak "Sonuç ve Öneriler" kısmını oluşturmaktadır. 

Süremizin yetersizliği dolayısıyla ancak başlıklarını verebileceğim çalışmaların detaylarını ra
porda detaylı olarak bulma şansınız vardır. 

Ülkemizde genç nüfusumuzun beş yaş grubuna kadar 7 milyon 864 bin, yüzde 10; altı-on se
kiz yaş grubunun 17 milyon, yüzde 24; on dokuz-yirmi beş yaş grubunun 8 milyon 988 bin, yüzde 
12 olduğu düşünüldüğünde, hiçbir Batı ülkesiyle mukayese edilemeyecek derecede şiddet eğilimi
ne yönelik risk taşıyan genç nüfusumuz olduğunu kabul etmeliyiz. 

Birkaç devletin toplam nüfusuna denk olan genç nüfusun oranı, ülke politikalarımızı "genç nü
fus" odaklı belirlemek zaruretini doğurmaktadır. Başta eğitim, sağlık, kültürel ve ekonomik politi
kalar olmak üzere, tüm politikalar "merkezî gençlik politikası" oluşturularak yapılmalıdır. 

Ortaöğretim kurumlarında yapılan araştırmaların sonucunda gençler arasındaki şiddet olayları
nın boyutları ve etkileyen faktörleri araştırıldığında gördüğümüz üzücü bir sonuç vardır ki, şiddet 
algılamasının bozulmuş olmasıdır. Zaman zaman, üzülerek söyleyeyim ki, Meclisimizde de yaşa
nan şiddet olaylarının aslında kaynağında şu yatmaktadır: Artık sert davranılması, kendisine bağı-
rılması, alay edilmesi, lakap takılması, istenmediği hâlde kendisine olumsuz bir davranışta bulunul
ması, kişiler tarafından şiddet olarak tanımlanmamaktadır. Bu da şiddet davranışlarının normal ola
rak kabul edilmesine neden olmakta, normal olan bu davranışlar toplumda daha fazla kabul görerek 
yaygınlaşmaktadır. 

Şiddet olaylarının farklı algılanmaya başlaması, şiddetin türünü ve dozunu da değiştirmektedir. 
Örneğin, tokattan yumruğa, kesici aletten ateşli silah kullanmaya yönlenme ya da sözel şiddetin ye
rine fiziksel şiddetin uygulanması gibi. 
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Uygulanan şiddet olaylarının sayıca artmasının yanı sıra şiddet davranışları hakkında farkında-
lığın azalmış olması, şiddetin giderek büyüyen bir toplumsal sorun hâline geldiğini göstermektedir. 

Değerli arkadaşlarım, şiddet diye bahsettiğimiz olayın hem manevi hem maddi hepimize bir 
maliyeti vardır. Detaylı maliyet çalışmalarını raporun içinde göreceğiniz gibi, ben sadece birkaç ra
kamla size örnek vermek istiyorum: 2006 yılında yaklaşık 280 çocuk ve ergen şiddetle ilişkili suç
lardan dolayı eğitim evlerine konulmuştur. Bu çocukların devlete bir aylık maliyeti 960 YTL'dir. Bu 
rakam sadece ceza infaz kurumu maliyeti olup, içinde yargı maliyeti yoktur. 

Şunu da paylaşmak isterim ki, bugün okul için, eğitim için toplumdan aldığımız bağışları, ya
rın hapishaneler için halktan almak mümkün olmayacak, hatta hiç kimse şehrine hapishaneleri sok
mak istemeyecektir. 

Diğer yandan, çocuklarımızı şiddete iten nedenler arasında önce bir bireysel nedenlere bakalım: 
Çocuğun annesinin doğum öncesi bakım almaması ve sağlıksız koşullarda doğum yapması, do

ğum öncesi sorunlar ve doğum travmaları beyin hasarına neden olabilmekte, bu da yaşam boyu ki
şilerin şiddete maruz kalmalarına ya da şiddet davranışı uygulamalarına, 

Çocuğun cinsiyet, sayı ve zamanlama açısından istenmeyen çocuk olması, çocuğa yönelik şid
det davranışlarını artırdığı gibi, çocuğun kişiliğinin şiddet davranışları sergileyecek şekilde geliş
mesine, 

Okul başarısızlığı olan çocuk ve gençlerin şiddete maruz kalmasına ve şiddet içeren davranış
lara daha fazla sahip olmalarına, 

Okula devamsızlığı olan gençlerin şiddet içeren ortamlarda bulunmasına, neden olmaktadır. 
Gençler, şiddet olan ortamlarda bu davranışlarla baş etmeyi bilememekte ve kendileri de şid

det davranışları sergilemeden sorunları çözmede zorlanabilmektedirler. Gençlerin şiddet davranış
ları yerine iletişim tekniklerini kullanarak sorun çözme becerilerinin çok da yeterli olmadığı -bü
yüklerinde olmadığı gibi- tespit edilmiştir. 

Şiddet davranışlarıyla karşılaştıkları zaman verdikleri tepkiler ise şiddetle karşılık verme, ka
bullenme şeklindedir. Bu durum, çocuk ve gençlerin az gelişmiş vicdan duygusu ve olayları değer
lendirme konusunda yetersiz olduğu kendileri tarafından tanımlanmıştır. 

Ailede şiddete neden olan durumların başında kültürel yapısı gelmektedir. Şiddetin kanıksan
dığı, eğitim ve problem çözme sanatı olarak kullanıldığı ailelerde şiddet davranışları daha sık gö
rülmektedir. 

Benzer şekilde çocuk sayısı fazla olan ailelerde, kentlere göç eden ailelerde, aile ortamında al
kol ve madde kullanımıyla stres etkenlerinin olması, ailenin toplumda kendini yalnız hissetmesi ve 
topluma yabancılaşması, erken yaşta anne ve baba olan bireylerin yeterli yaşam deneyimine sahip 
olmaması, aile içi geçimsizlik, çocukluğunda aile içinde şiddet gören erişkinlerin daha fazla şiddet 
uygulamaları, şiddet ortamlarında yetiştirilen çocuk ve gencin sorun çözme becerisinin gelişeme-
mesine neden olmaktadır. 

Çocuk ve gençlerin arkadaşlarından çok etkilendikleri, karşılaştıkları sorunları arkadaşlarıyla 
paylaşmayı tercih ettikleri, en çok şiddeti arkadaşlarından gördükleri ve arkadaşlarına gösterdikleri 
de yaptığımız araştırmaların bir sonucu. 

Şiddet algılarının bozulması nedeniyle şiddet içeren davranışların sık ve sürekli olması, 
İletişim ve sorun çözme tekniklerini bilmemesi, 
Yardım alabileceği yetişkinler konusunda yeterli bilgiye sahip olamaması, 
Olumsuz arkadaş çevrelerinin etkisi, 
Duygusal arkadaşlıklarda koruma ve kıskançlık içgüdülerinin ön plana çıkması, 
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Özellikle gençlik döneminde "bir gruba ait olma" duygusunun yoğun olarak yaşanması, 
Liderlik duygusunun şiddet davranışlarıyla tatmin edilme isteği, 
Şiddet davranışlarına neden olmaktadır. 
Çocuk ve gençlerin en yoğun ve önemli ilişkileri aile ve arkadaşları olup en çok şiddet davra

nışlarını bu ortamlarda yaşamaktadırlar. Çocuk ve gençlere, aile ve arkadaş ilişkilerinde iletişim be
cerilerinin doğru öğretilmemesi en önemli sorunlardan birisidir. 

Diğer yandan, küreselleşmenin, toplumun sosyal, ekonomik ve kültürel yapısı üzerindeki 
olumsuz etkilerinden çocuğun korunamaması, 

İnternet kafelerde ve sanal ortamlarda yetişkinlerle olumsuz etkileşim içinde bulunması, 
Medyada devamlı olarak yer alan şiddet görüntüleri nedeniyle çocukların şiddet görüntülerini 

kanıksamaları ve şiddet algılarının değişmesi, 
Çocuk ve gençlerin televizyon karakterlerinden etkilenmeleri, 
İşsizlik ve yoksulluğun etkilerinden çocuk ve gençlerin korunamaması, 
Sigara kullanımı, alkollü içki içme ve madde kullanımı, 
Çocuk ve gençlerin delici-kesici alet, ateşli silah taşımaları ve çete üyesi olmaları, 
Spor ve kültürel etkinliklere katılmamaları, 
Gelecek kaygısının had safhada olması ve büyüklerini kötü örnek alması, 
Şiddet eğilimlerini belirlemektedir. 
Tabii ki, bütün bu problemlere çözüm bulabilmeniz için de iyi bir veri tabanına sahip olmanız 

gerekiyor. Lakin, çalışmalarımız sırasında üzülerek gördük ki, kurumların hepsinde ayrı ayrı bulu
nan veriler birbirlerini tamamlayıcı ya da paralellik arz etmemektedir. Çocuk ve gençlerde şiddet ile 
ilgili kayıtların birbiriyle ilişkisinin olmaması, birleştirilememesi, toplam çocuk sayısı üzerinden 
yorum yapılamamasına neden olmaktadır. Bu nedenle, çocuk ve gençlerde şiddetin görülme sıklığı 
ve ortaya çıkardığı sorunlar hakkında karar verilmesini sağlayacak verilerin ve kayıtların birbiriyle 
ilişkili olmaması önemli bir sorundur. 

Üniversitelerin de bulundukları şehirleri dahi inceleyip genç ve çocuklarıyla ilgili problemleri 
kendilerine dert etmediği görülmüş ve maalesef araştırmalarına rastlanamamıştır. 

Diğer yandan, çocuk ve gençlere yönelik, ülke genelinde ortak bir programın olmaması büyük 
bir sorundur. Kamu ve sivil toplum kuruluşlarının yaptığı çalışmaların hepsinin amacı, şiddetin ön
lenmesi ve kontrolü şeklindedir. Ancak, ülke çapında ve tüm kurumları içine alan, şiddetin neden
leriyle birlikte ortaya çıkmamasını ve şiddet sonrası yapılması gerekenleri kapsayan eş zamanlı bir 
program bulunmamaktadır. 

Şiddet, pek çok riskli davranışlarla beraber giden bir olgudur. Örneğin, silah taşıma, madde 
kullanımı, çeteye üye olma. Bu da, ülkemizde çocuk ve gençlerle birlikte çalışan bütün kamu kuru
luşlarını ve özel kuruluşları kapsayan, ortak bir amaç ve hedef grubu olan bir programın eş güdüm 
içinde işlemediğini göstermektedir. 

Şiddet programları, daha çok şiddet olayları sonucunda çocukların tedavisi, rehabilitasyonu ve 
şiddete maruz kalan ya da uygulayan çocukların korunması şeklinde yapılandırılmış olup, şiddet or
taya çıkmadan önce yapılanlar oldukça yetersizdir. 

Diğer yandan, yerel uygulamalarda karşılaşılan sorunlar ve koordinasyon eksikliğine baktığı
mızda: 

İl ve ilçelerde çocuk ve gençlere yönelik uygulanan programlar bakanlıklar tarafından koordi-
ne edilmektedir. Bu da, programların yürütüldüğü alanda sınırlı kalmasına neden olmaktadır. Örne-
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ğin, sağlık, eğitim, emniyet ve benzeri alanlarda yapılan çalışmalar sadece bu kuruluşun içinde il 
müdürlüğü tarafından koordine edilmekte ve diğer ilgili kuruluşlarla iletişim kurulmakta yeterli ol
mamaktadır. Bu koordinasyonun il ve ilçe mülki idare amiri tarafından yapılması gerekmektedir. Bu 
işleyişin yetersiz olduğu gözlenmiştir. 

Ülkemizde kabul edilen uluslararası ve ulusal mevzuat değerlendirildiğinde, mağdur, ihmal ve 
istismar edilmiş, suça sürüklenen, şiddet eğiliminde olan ve şiddete maruz kalan çocuk ve gençler
le ilgili hukuki düzenlemelerin bu konudaki uluslararası düzenlemelerle paralellik arz eden düzen
lemeler olduğu, bu çerçeveden bakıldığında, bu konudaki problemlerin yasal boşluk veya ihtiyaç
tan değil, mevcut ve yeterli olan yasaların yeni olması ve uygulayıcıların uygulamayı yeterince yan
sıtamadığı, yani etkin bir şekilde uygulanamamasından kaynaklanmaktadır. 

Lakin, teknolojideki gelişmelerin hızla geliştiği ve yaygınlaştığı dünyamızda teknoloji ve bi
lim dalında, özellikle televizyon ve İnternet ortamında çocuklar için zararlı olan yayınlarla ilgili 
suçların düzenlenmesi ve koruyucu diğer denetim mekanizmalarının oluşturulmasına yönelik yasal 
düzenlemeler hızlı bir şekilde yapılmalı, günün ihtiyaçlarına göre değiştirilmeli ve etkin bir şekilde 
uygulanmalıdır. 

Çocuk ve gençlerimizde şiddet ortaya çıkmadan önce ve şiddet görüldükten sonra yapılması 
gerekenlere ilişkin öneriler: 

Komisyonun yaptığı çalışmaların sonuçlarına göre, çocuk ve gençlerde şiddetin ortaya çıkma
dan önce önlenmesi için, bireylerin doğum öncesinden itibaren olumlu yaşam tarzı geliştirmesi açı
sından izlemeye alınması ve ilgili izlemenin erişkinlik dönemine dek sürdürülmesi gerekmektedir. 

Şiddetin kontrol altına alınabilmesi için şiddet nedeni olabilecek etkenlerin erken döneminde 
belirlenebilmesi ile şiddete karışmış çocuk ve gençlerin tedavi ve rehabilitasyonu ulusal, ortak, sür
dürülebilir ve kurumlar arası mutlak eş güdüm dahilinde bir program olarak ele alınmalıdır. 

Çocuk ve gençlerin kendini ifade edebilme, stres ile başa çıkabilme, zor durumlarda karar ve
rebilme gibi yaşam becerilerinin geliştirilmesi, 

Şiddet ile karşılaşan çocuk ve gencin doğru tutum ve davranış sergileyebilmesi, 
Yaşadığı fiziksel ve sosyal çevrenin güvenli olması, şiddete maruz kalma ve şiddet uygulama 

için risk altında olan çocuk ve gençlere erken tanı konulması, 
Şiddete maruz kalan ve şiddet uygulayan çocuk ve gençler ile ailelerin tedavi ve rehabilite edil

mesi, 
Gerekmektedir. 
Çocukluk dönemleriyle, toplumsal ve sosyal nedenlere ilişkin öneriler: 
İstenilen bebek olmak, doğum öncesi bakım almak ve sağlıklı koşullarda doğum yapmak, ço

cuğun ileriki yaşlarda şiddet ile karşılaşmasını azaltan etkenlerdir. 
Bu durumda: 
Anne ve babanın gebelik öncesinde ebeveynliğe hazırlanma konusunda eğitim almaları, 
Her gebeliğin isteyerek olmasının sağlanması, 
Her doğumun sağlıklı koşullarda yapılması, 
Önemlidir. 
Okul öncesi döneme ilişkin öneriler: 
Özellikle erken bebeklik döneminden itibaren ilk aylar içinde temel güven duygusu gelişmeye 

başlamaktadır. 
Bebeğin doğum sonrası döneminde çıkan herhangi bir sağlık sorununun ivedilikle tanı alması 

ve tedavisinin sağlanması ileriye dönük sağlığı açısından çok önemlidir. 
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Yaşam becerilerinin gelişmesi için kritik dönemin yakalanması: 
Çocuklara bu becerilerin kazandırılabileceği dönem esas olarak 0-8 yaş dönemidir. Bu tür eği

timler sağlık personeli, aile danışmanlık merkezi ve medya tarafından hazırlanacak eğitim program
ları ve okul öncesi eğitim programı kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından verilebilir. La
kin, okul öncesinin bu kadar önemli olduğu günümüzde, bizim okul öncesi eğitim oranlarımızın 
yüzde 25 olması, zaman zaman ekonomik, kültürel ve diğer değerlerimizi kıyasladığımız Avrupa 
ülkelerinin ise okul öncesi eğitimde neredeyse yüzde 80'in üzerinde bir tamamlamaya geçmiş oldu
ğunu hepinizin dikkatine sunmak isterim. 

Okul dönemine ilişkin önerilerimiz: 
Eğitim ve sosyal hizmet alanlarında hizmet sunumu sırasında kullanılması, uygulanan prog

ramların izlemi ve değerlendirilmesinin sağlanması gerekmektedir. 
Okullarda bu sorunlar ile uğraşacak psikolojik danışman sayısı artırılmalıdır. 
Okula başlamadan önce dikkat eksikliği ve hiperaktivite gibi durumların tanınması amacıyla 

ölçekler de eklenmelidir. 
Rehberlik servisleri, çocukların cezalandırıldıklarında öğretmenleri tarafından gönderilecekle

ri yer olmaktan kurtarılmalıdır. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
(10/337, 343, 356, 357) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞ

KANI HALİDE İNCEKARA (Devamla) - Sayın Başkanım, raporumu bitireyim lütfen. 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
(10/337, 343, 356, 357) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞ

KANI HALİDE İNCEKARA (Devamla) - Sınıf ve branş öğretmenlerinin bu konuda mutlaka eği
tim alması gerekmektedir. 

Okula devamsızlığın önlenmesi ve takibi, 
Okul başarısızlığının izlenmesi ve desteklenmesi, 
Şiddet öyküsü olan çocuk ve gençlerin tespiti ve psikososyal yönden desteklenmesi, 
Sigara, alkol ve alkol dışı madde kullanımının azaltılması, 
Madde kullanımının engellenmesi için zaten var olan Emniyet Genel Müdürlüğünün çalışma

larının daha etkin hâle getirilmesi, 
Silah taşıma ve çete üyesi olmanın azaltılması, 
Gençlerin silaha ulaşmalarının engellenmesi, toplumda genel olarak silaha ulaşmayla ilgili ya

sal durumun güçleştirilmesiyle sağlanabilir diye düşünüyoruz. 
Toplumdaki bireylerin silah sahibi olmalarının azaltılması, gençlerin silaha ulaşmasını sınırlan

dıracaktır. 
Okullarda çeteleşme eğilimi olan çocuk ve gençlerin rehberlik hizmetleri tarafından yakın iz

leme alınması ve çete üyesi olan çocuk ve gençlerin ise bu tür olaylardan uzaklaşması, 
Çeteye ya da bazı olumsuz gruplara üye olan çocuk ve gençlerin olumlu davranış gösteren ço

cuklardan oluşan gruplara entegre edilmeleri, 
Kumar ve şans oyunu oynama konusunda çocukların takip edilmeleri, 
Kontrolsüz İnternet kullanımının azaltılması, 
Çok önemlidir. 
Aileler, çocuk ve gençlerin İnternet kafelerde sınırlı bir süre kalmalarını sağlamalıdır. 
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İnternet kafe işletmecilerinin çocuk ve gençlerin şiddet içeren oyunlardan etkilenebilecekleri 
konusunda duyarlılıkları artırılmalıdır. 

Okullarda, çocuk ve halk kütüphanelerinde ve halk eğitim merkezlerinde kontrollü İnternet 
odaları ve güvenli İnternet kullanım olanaklarının artırılması sağlanmalıdır. 

Güvenli ortamın sağlanması, çocukta şiddetin en fazla arkadaşlar arasında olduğunu düşündü
ğümüzde, gençler açısından çok önem taşımaktadır. 

Ailelerin çocuklarının olumlu davranışlara sahip olan arkadaş seçiminde onlara destek verme
leri, 

Okulda eğiticilerin olumlu arkadaş ilişkileri konusunda çocuk ve gençlere rehberlik yapması, 
"Toplum destekli polis," anlayışının yaygınlaştırılması, 
Gerekmektedir. 
Çocuk ve gençlerde sağlıklı yaşam tarzının geliştirilmesi: 
Şunu söylemek isterim ki değerli meslektaşlarım, buradaki konuşmalarımızda da, zaman za

man basından izlediğimizde de, çocuklarımızın şiddete karşı eğitimlerinin sadece okul çatısı altın
da olduğunu düşünmek veya konuşmak çok anlamlı gelmemektedir. Bu ülkenin Kültür Bakanlığı, 
spor ve gençlikten sorumlu Devlet Bakanlığı ve ilgili kurumları ve buna benzer, çocuğun ve ailenin 
direkt hayatını ilgilendiren bir sürü faaliyet alanları vardır. 

Çocuk ve genç dediğimiz zaman, sadece bunların millî eğitim çatısı altında çözüleceğini dü
şünmek, sanıyorum çok kolaycılık olmaktadır. Onun için, çocuk ve gençlerimizin sağlıklı yaşam 
tarzının geliştirilmesi, onların hayatla buluşturulması, özellikle spor yapmanın çocukların şiddet 
eğilimlerini azaltan bir unsur olduğunu düşündüğümüzde, gençlik ve spor il müdürlüklerine çok 
fazla görev düşmektedir. Kültür Bakanlığının, kültür etkinlikleriyle çocukların boş vakitlerini etkin 
olarak kullanma ve değerlendirmesi, daha aktif bir görev alması gerekmektedir. 

Yaşam becerilerinin geliştirilmesi konusunda, evde aile başta olmak üzere, yine, dediğimiz gi
bi, spor ve gençlik il müdürlükleri ile Kültür Bakanlığının, değişik senaryolar, oyunlar ve diziler 
içinde çocukların yaşam becerilerinin geliştirilmesine destek olmaları, 

Öğretmenler, rehberlik servisleri, okul yöneticilerinin, ailelerle ortak çalışma ortamlarının 
oluşturulması, aile eğitimlerinin yapılması, 

Gerekmektedir. 
Toplumsal ve sosyal nedenlere ilişkin önerilerimiz ise: 
Toplumsal eşitsizliği azaltmaya yönelik politika ve uygulamaların olması, 
Büyük şehirlerde sosyal yardım yapan kurumlar arasındaki iletişim eksikliği, bazı kesimlerin 

mağdur olmasına, bazı kesimlerin ise bu yardımları, suistimal ederek zengin olmasına neden olmak
tadır. 

Sosyal yardım politikalarının, göç edenleri kendi şehirlerine dönmeleri ve yaşam şartlarının 
kendi şehirlerinde yükseltilmesi için teşvik programlarının geliştirilmesi, 

Göç edenler için belediyeler, kaymakamlıklar tarafından, şehre göç eden, özellikle genç çocuk
larda şehre uyum programlarının geliştirilmesi, 

Kültür Bakanlığı ve yerel yönetimlerin, göç edenlerin şehir kimliğini benimsemelerinde yar
dımcı olmaları, 

Çocukların kişilik gelişimlerine destek olacak sosyal faaliyet alanlarının oluşumunda Gençlik 
ve Spor Genel Müdürlüğü, belediyeler ve Kültür Bakanlığı, ilgili müdürlüklerin iş birliği içinde sos
yal sorumluluk projeleri uygulamalarının artırılması, 

Medyanın, özellikle okul öncesi eğitimi destekleyen kampanyaların etkin ve sürdürülebilir 
hâlde kurumsallaşarak sürekliliği, 
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Kadının ekonomik bağımsızlık kazanmasının teşvik edilmesi, çocuğun ruhsal ve kişisel geliş
me açısından çok büyük önem taşımaktadır. 

Çocuk ve gençlerin televizyon programlarını yoğun olarak izledikleri görülmektedir. Televiz
yonun çok seyredilmesiyle bazı şiddet türleri arasında ilişki bulunmuştur. 

Çocuk ve gençlerin seyrettikleri programların olumlu değerleri ve davranışları içeren mesaj
lar içermesine dikkat edilmeli, çocuk ve gençlerin seyrettikleri program içinde "şiddet", "riskli dav
ranışlar", "silah taşıma", "çeteleşme" gibi olayların olmamasına dikkat edilmeli, bu tür davranışların 
sorun çözme davranışı olarak sergilenmesi veya olumlu biçimde algılanmasının önüne geçilmelidir. 

Ergenlikle ilgili yayınların televizyonda izlenebilir saatlerde yayınlanması, şiddetin sonuçları 
ve kaybettirdikleri hakkında aileler, çocuklar ve öğretmenler başta olmak üzere her kesimin bilinç
lendirilmesi, bu konuda medyanın sosyal sorumluluk üstlenmesi gerekmektedir. 

Şiddet içerikli haber ve mesajların devamlı görünür kılınması çocuk ve gençleri şiddete karşı 
duyarsız kılacağı için, bu tür mesajların, doğuracağı sonuçlar açısından titizlikle irdelenmesi gerek
mektedir. 

Toplumdaki demokrasi, saygı, sevgi, hoşgörü ve benzeri değerlerin geliştirilmesi: 
Çocuk ve gençlerin okullarda spor ve kültürel etkinlikler sırasında karşılıklı etkileşimde bulu

narak demokrasi kültürünün geliştirilmesi sağlanmalıdır. 
Millî ve manevi değerler kültür faaliyetlerimizde, davranış biçimlerimizde kendini bulmalı, ço

cuk ve gençlerimiz bu rolleri model almalıdır. Bunun için de Kültür Bakanlığı, genç amatör tiyatro 
gruplarının özellikle bu eğilimleri engelleyen ve gencin yüreğini ve heyecanını olumlu kullanması
nı sağlayan oyun ve senaryolara destek vermelidir. 

Başta illerin ticaret ve sanayi odalarıyla, diğer sivil toplum kuruluşları yerel olarak genç ve ço
cukları şiddetten uzaklaştıran kültürel faaliyet konusunda daha aktif olmalıdır. 

Diyanet îşleri Başkanlığı, çocuk ve gençlere yönelik değerler eğitiminde Kültür Bakanlığıyla 
iş birliğinde daha aktif olmalıdır. 

Çocuk ve gençlerin toplumda farklı koşullarda olan kişilerle iletişim kurması sağlanmalı, pay
laşım duyguları geliştirilmelidir. (Çocukların yaşlılarla beraber çeşitli sosyal faaliyetlerde bulunma
ları gibi.) Bu etkinlikler, okullar, sosyal hizmetler, sivil toplum kuruluşları tarafından ortak organi
ze edilebilir. 

Şiddet, suç eğilimi, sadece güvenlik önlemleri ve ceza ile önüne geçilebilecek bir sonuç değildir. 
BAŞKAN - Efendim, konuşmanızı toparlar mısınız. 
(10/337, 343, 356, 357) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞ

KANI HALİDE İNCEKARA (Devamla) - Her bireyin vicdan polisini oluşturacak kültür ve eğitim 
seferberliğimiz olmalıdır. 

Ortaöğretime devam eden çocuk ve gençlerin yüzde 72'si millî değerlere hakaret edildiğinde 
şiddet uygulayabileceğini belirtmektedir. Toplum liderleri, biz siyaset yapanlar, toplumun ortak de
ğerlerini, çocuk ve gençleri şiddete yöneltecek şekilde tahrik unsuru olarak söylevlerinde kullanma
malıdırlar. 

Veri toplama sistemi ve araştırmalarında TÜİK, bütün kurumlar arasında ortak bir sorumluluk 
almalı ve devam ettirmelidir. 

Bütün bunlarla konuşmayı bitirmek zorunda olduğum için, kalan kısmı kısaca paylaşmak 
isterim: 
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Çocuk ve gençlerde şiddet ortaya çıkmadan önce ve şiddet ortaya çıktıktan sonra yapılan mü
dahalelerde, ulusal ve yerel düzeyde koordinasyonla ilgili sorunlar ön plana çıkmaktadır. Bu bölüm
de organizasyona ilişkin önerilere yer verilmiştir. Sağlık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, 
Aile Araştırma Kurumu, Millî Savunma Bakanlığı, Maliye, DPT, TÜİK, üniversiteler, medya, Rad
yo ve Televizyon Üst Kurulu, sivil toplum, belediyeler, Kültür Bakanlığı şiddetin önlenmesi konu
sunda hızlı bir şekilde eş güdüm içinde bir çalışma yapmalıdırlar. 

Ülkenin bütün çocuk ve genç nüfusuna ulaşmayı hedefleyen ulusal çocuk ve gençlik politika
sını oluşturacak ve bu politika doğrultusunda programlar geliştirecek, bakanlıklar ve diğer kamu ku
rum, kuruluşlarının çocuk ve gençlik programlarını ve sorumluluk alanlarını net olarak belirleye
cek, özel ve sivil toplum kuruluşlarının destek ve katılımlarını program dâhilinde koordinasyonunu 
sağlayacak, uygulamaları izleyecek merkezî bir yapılanmaya çok acil ihtiyaç vardır. Bu merkezî ya
pılanma modeli bir bakanlık şeklinde ya da mevcut olan bakanlıkların eş güdüm koordinasyonu ya 
da sektörler arası çocuk kurulu gibi, hâlen yürürlükte olan sektörler arası bir kurul şeklinde yapılan-
dırılabilir. 

Çocuk ve gençlere yönelik bakanlık programları, merkez teşkilatı tarafından yapılmaktadır. 
Kararların alınması ve uygulanması sırasında taşra teşkilatı çalışanlarının da katılımları, program 
oluşturma aşamasında sağlanmalıdır. Ancak, her zaman merkez teşkilatı tarafından oluşturulan 
programlar, sahada karşılaşılan sorunları tam olarak karşılayamamaktadır. Örneğin, bazı şehirlerde 
göçle gelen sorunlar şiddetin temel nedenleri arasında yer alırken, başka bir şehirde aile yapısı fark
lı bir belirleyici olabilmektedir. Bu nedenle, çocuk ve gençlere yönelik şiddetin önlenmesinde izle
necek programların belirlenmesi için taşra teşkilatlarının görüşleri alınmalıdır. Merkez teşkilatı ta
rafından oluşturulan programın taşra teşkilatı tarafından uygulanması sırasında, taşra teşkilatı yerel 
önceliklere göre programda farklı öncelikleri gündeme getirebilmelidir. İl ve ilçe düzeyinde ülke 
programlarının uygulanmasında vali ve kaymakamlara çok büyük sorumluluklar düştüğüne inanı
yoruz. 

Sayın Başkanım, izin verirseniz, genç ve çocukların kendileri ile ilgili ifadelerini tamamlamak 
isteriz. Çünkü bütün yöneticilere, genç ve çocukları bu kadar nüfus yoğunluğu olan bir ülkede lüt
fen karar mekanizmalarında bulundurun dedik. Biz de aynı şeyi gençlerimize sorduk ve gençler 
kendileriyle ilgili hem nedenlerini hem sonuçlarını hem de çözüm önerilerini yaptılar. İki dakikada, 
buna izin verirseniz, tamamlamak istiyorum. 

BAŞKAN - Efendim, süremizi çok aştık. Lütfen... 
(10/337, 343, 356, 357) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞ

KANI HALİDE İNCEKARA (Devamla) - Tamamlıyorum. 
Çocuk ve gençler konuşurken ve yazarken herkese yaptığımız öneriye biz de uyduk ve genç

lerin şiddete ilişkin nedenler ve çözüm önerileri konusundaki görüşlerini ayrı bir başlık altına ala
rak sizlere sunduk. 

Çocuk ve gençler: 
Yaşanılan ortamın yeterli güvenli olmadığını, ahlaki değerlerin önemsenmemesini, toplumda

ki insanlardan acımasız olanlara daha çok saygı gösterilmesi ve dinî değerlerin ihmal edilmesini 
toplumda şiddete yol açan nedenler olarak sıralamışlardır. 

Aile içi eğitimin yetersiz olması, anne ve babaların öfkeli davranışlar sergilemesi, ailenin mad
di durumunun kötü olması, ailelerin çocuklarını sevmemesinin şiddete yol açtığını bildirmişlerdir. 

Okuldaki eğitimin yetersiz olması ve okulda örnek alınan kişilerin şiddet içeren davranışları
nın sorun yarattığını düşünmektedirler. 

Televizyon film kahramanları gibi güçlü olma isteğinin şiddet nedeni olduğu belirtilmektedir. 

- 4 4 -



TBMM B: 116 29 . 5.2007 O: 2 

Gençler, adalet duygusunun güçlendirilmesini, şiddete maruz kalmanın engellenmesini, devlet 
büyüklerinin, yöneticilerin ve önemli kişilerin iyi örnek olmasını, vicdan ve insaf gibi duyguların 
güçlendirilmesini ilk üç önerme olarak belirlemişlerdir. 

Gençler toplumsal değerlerle ilgili konular arasında acıma, şefkat ve merhamet duygularının 
güçlendirilmesi, yardımseverlik ve fedakârlığın teşvik edilmesi, dürüstlüğün ve sözünde durmanın 
özendirilmesi ve topluma karşı utanma duygusunun güçlendirilmesini önemsemektedirler. 

Toplumsal anlayışın yerleştirilmesine ilişkin olarak "başkalarının haklarına saygı göstermek", 
"kısa yoldan köşe dönme anlayışından uzaklaşma", "toplumsal çıkarları önemsemek", "amaca ulaş
mak için her yolun denenmesi anlayışından vazgeçilmesi", "başkasının durumundan etkilenmeme-
yi öneren yaklaşımlardan vazgeçmek" önermelerine katılmışlardır. 

Meclisimizde, bir daha, yüksek sesle konuşmanın olmaması, yumruklaşmanın olmaması dile
ğiyle, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 

Katkılarınızdan dolayı, hepinize teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın încekara. 
Komisyon Başkanımız, bize, bu konudaki çalışmalar hakkında çok geniş bilgi verdiler. Teşek

kür ederim. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Ankara Milletvekili Sayın Muzaffer Kurtulmuşoğlu, buyurun 

efendim. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 
ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA MUZAFFER R. KURTULMUŞOĞLU (Ankara) -

Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
Komisyon Başkanı gerekli bilgiyi verdi. Bu rapor da aşağı yukarı 500 sayfalık bir rapor. Bu 

500 sayfalık raporda emeği geçen kurum ve kuruluşlara, bakanlıklara, sevgili Komisyon üyesi ar
kadaşlarımın hepsine teşekkür ediyorum. 

Burada, gaye, ülkemizin gençlerini iyi yetiştirebilmek, şiddetten alıkoyabilmek, onları ülkeye 
birer vatansever insan olarak yetiştirmek için uğraş vermek. Raporun temeli de bu, bizim isteğimiz 
de bu. Ama, kusura bakmazsanız, 20-25 milyon gencimizi ilgilendiren bir konuda, geleceğimizi il
gilendiren bir konuda, sevgili milletvekili arkadaşlarım bu salonda olsalardı çok daha iyi olurdu di
ye düşünüyorum. Çünkü, sorun, şahsımızın sorunu değil, sorun, ülkemizin sorunu, sorun, geleceği
mizin sorunu diye düşünüyorum. 

Sevgili arkadaşlarım, biliyorsunuz, her şey aileden başlar. Ailede şiddeti de öğrenir çocuk, iyi
yi ve kötüyü aileden alır. Sadece onunla değil, sonra, komşu çocuklarından, komşudan, yaşam or
tamından alır, okuldan alır. Hele hele okulda, öğretmenlerinin söylediği her laf, yeni yetişen çocuk 
için bir değişmez kanundur. Yani, çocuklarımız, okulda öğrendiklerini daima hatırlar. Bana ilköğ
retimde okutulan dersleri, hocalarımı... Kendim hoca olmama rağmen zamanında, o hocam, ilko
kul hocam karşıma geldiğinde, ben, yakamı kilitleyip, büyük bir saygıyla onu karşılamışımdır. Ya
ni, ortaöğretim, ilköğretim çok mühimdir. 

Evet, aileden bahsettim. Ailede niçin şiddet olur? Ailede şiddetin en önemli nedenlerinden bi
risi ekonomik sorundur. İkinci sorun veya birinci sorun eğitimdir, ama, eğitimi almasına rağmen, 
eğer o ailenin ekonomik sorunları var ise o ailede şiddet vardır, tartışma vardır, kavga vardır. Aile
lerin çocuklarının yanında birbirlerine karşı sözle dahi olsa sert muamele etmemeleri lazımdır diye 
düşünüyorum. Sonra, aileden çıktıktan sonra, çocuk ailede anne-babasından gördüğü tartışmayı, 
kavgayı okula taşır, çevreye taşır, okulda kendini ispat etmeye çalışır. İşte, bugünkü, okullarda olan 
şiddetin temelinde yatan ailedir, ekonomik sorundur. Evet, okulda hangi tarafa giderseniz gidin et
rafımız şiddet dolu. 

(10/337, 343, 356, 357) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞ
KANI HALİDE ÎNCEKARA (İstanbul) - Burası da öyle! 
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MUZAFFER R. KURTULMUŞOĞLU (Devamla) - Televizyonu açın, çocukların yüzde 21'i 
şiddet filmi seyrediyor, yani 40'a kadar gidiyor bu. Her türlü şiddeti televizyonda görüyor, etrafta 
görüyor, sonra okullarda çeteleşmeler başlıyor, kendini üstün hissetme hissine kapılıyor. Keşke be
nim gençlerim, sevgili kardeşlerim kendini efendilikle üstün göstermeye çalışsalar, keşke eğitimle-
riyle üstün görünmeye çalışsalar. Ama, yine de bunun altında yatan birtakım sebepler var. İşte bu 
sebeplerden birkaçı, aile, okul, çevre. Bunları hep birlikte düşündüğünüzde, şiddeti hep birlikte ön
lemek mecburiyetindeyiz. Kim yapacak bunu? Biz yapacağız. Televizyonlarda televoleleri gösteri
yorlar her gün. Ee, ne olur biraz da eğitim yapsalar, ne olur bu televizyonlarda sadece bu televole 
kültürünü göstereceğine ilim adamlarını da gösterseler, başarılı ilim adamlarını da gösterseler. Ba
şarılı ilim adamlarını, örnek adamları gösterseler de, benim gençliğim, "Ben de okursam böyle bir 
ilim adamı olacağım, ben de okursam böyle başarılı bir insan olacağım." dese daha iyi değil mi aca
ba? Şimdi, bizim gençlerimiz -hani ataların bir sözü var ya- "Bu memlekette ya topçu olacaksın ya 
popçu." diyor. Ee, tabii öyle olur. Çocuklar onu görüyor doğar doğmaz. Televizyonlarda onu görü
yor, medyada onu görüyor, ben nasıl medyatik olacağım diye onu düşünüyor. 

Siyasetçiler de böyle değil mi? Siyasete adım atan, siyasete tabandan başlamayan, halkın için
den gelmeyen adamlara bakınız. Hepimizin siyaset kurumlarında aradığımız medyatik adamlar. Ben 
onlara, kusura bakmayın, biraz aradığımız şeye "Televole adamlarını arıyoruz." diyorum. Olmaz 
böyle şey, olmaz böyle şey. Ama, oluyor Türkiye'de. Türkiye'de kim gazeteye çok çıkmışsa, o bi
rinci sınıf adam oluyor Türkiye'de. Yanlışım varsa söyleyin. Yanlışa yanlış diyelim, doğruya da 
doğru diyeceğim ben. 

MEHMET YILDIRIM (Kastamonu) - Senin konuştuğun hep doğru zaten. 
MUZAFFER R. KURTULMUŞOĞLU (Devamla) - Şimdi, bu suçlardan nasıl kurtulacağız? 
Bir: Ekonomik sorunumuzu halletmemiz lazım ülke olarak. 
İki: Okullarda çocuklara, ders çalışmıyor diye "Sen haylazsın, sen işe yaramazsın." diyeceği

ne, öğretmen olarak, "Oğlum, kızım, senin derdin nedir? Sen niye ders çalışmıyorsun?" Onu bir in
celerse, onu incelediğimizde, bakacaksınız ki, kötü insan yoktur. Kötü insanı toplum yaratır. Eğer 
onu devamlı iterseniz, kötü insan olur; eğer topluma çekerseniz, eğer ona iyi yol göstermeye çalı
şırsanız, o iyi insan olur. İnsanlar doğarken kötü olmaz, böyle bir şey yoktur. İnsanlar doğarken şid
detle doğmaz, şiddet adamı doğmaz. Ama, sen evinde şiddet görürsen, okulda şiddet görürsen, çev
rende şiddet görürsen, sen de bu şiddete maruz kaldığın için, şiddeti şiddetle önlemeye kalkarsın. 

Hep biz söyleriz Türk milleti olarak, Avrupa'da, Avrupa insanlarına bir şey söylediğinizde... 
Çok amiyane bir tabirle, hani, çok söylerler: "Avrupalının yüzüne tükürsen, 'teşekkür ederim' der." Av
rupalının, acaba, bu şekilde, senin kaba kuvvetine böyle gülerek cevap vermesi, onun senden korktu
ğunu veya onun senden kültürsüz olduğunu mu gösteriyor? "Bu cahildir, buna uymayayım." mı diyor? 

İşte, eğitim budur; eğitim, insanları kötü şeylerden alıkoyar, ama, dediğim gibi, ekonomik so
runu olunca, evde her akşam kavga olunca, çocuk orada kavgaya katılır, kavgayı dinler. Zaten, an-
ne-baba "Sen niye ders çalışmadın?" dediğinde, "Sen işe yaramazsın." dediğinde o çocuk itilir. Ev
den itilen çocuk, okuldan itilir; okuldan itilen çocuk, çevreden itilir ve kendini ispat etme eğilimi
ne kapılır, bu ispatı da kaba kuvvete döker. "Ben zaten bir işe yaramıyorum, ben bugüne kadar hiç
bir işe yaramadım, yaramayacağım da bellidir, ben olsam ne olur, olmasam ne olur." der sorarsanız. 
Bu sokaktaki insanlara, sokakta yaşayanlara bakınız, o haylaz çocukların bir durumuna bakınız. 

Niye arkadaşlarım bunları anlatıyorum? Niye, tutup ben de, burada raporu gereği kadar oku
mak istemiyorum? Rapor belli zaten, beş yüz sayfa yazılmış. Beş yüz sayfayı, Sevgili Komisyon 
Başkanı arkadaşım da yarım saat anlattı, bunlardan bir şey aldık ama, ben de biraz hayattan böyle 
getireyim de, belki birkaç tanesi toplumun zihninde kalırsa, birkaç çocuğu okuldan kurtarırsam, ya
ni okulun dışına itmezsem, şiddetten alıkoyarsam, bir insanı şiddetten alıkoyarsam, kendimi mutlu 
hissederim, onun için söylüyorum. 
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Öğretmenlere çok şey düşmektedir. Evet, tabii, öğretmenlere çok şey düşüyor da, biz öğret
menlere ne yapıyoruz acaba? Öğretmenler Günü'nde, kürsüye çıkıp, fırsat bulabilirsek, "Eli öpüle
si öğretmenimiz, hocamız." diye bağırırız, "Her şeyi bize öğretmenler öğretti." deriz. Mühendis olu
ruz, mimar oluruz, doktor oluruz, hukukçu oluruz. "Sağ olsun öğretmenler." deriz. Yani, bu öğret
menler nasıl yaşıyor, nasıl geçiniyor? Avrupa ülkelerindeki öğretmenlerin yaşam standartları ile 
Amerika'da yaşayan öğretmenlerin yaşam standartları ile onları acaba hiç karşılaştırdık mı? 

Sayın Bakan, bunlar sana ait, bana değil. Size ait. Özür diliyorum "sana" dedim, size ait. Sizin 
yapmanız lazım gelen şey, eğer, mademki, her şey eğitimden geçiyorsa, Millî Eğitim Bakanı olarak 
Bakanlar Kurulunda -600 bin öğretmenin- masaya elinizi, yumruğunuzu vurup "Bu öğretmenlerin 
özlük haklarından yaşam şartlarına, her türlü şartlarını iyileştirmek benim görevim" diye, orada tar
tışıp ve onların hakkını alman lazım diye düşünüyorum. 

Ne? Türkiye'nin değil dünyanın en büyük sorunu eğitim, sağlık. Sağlık Bakanı da aynı şeyi ya
pacak, Millî Eğitim Bakanı da aynı şeyi yapacak; insanı yaşatmak için Sağlık Bakanı aynı şeyi ya
pacak. İnsanı cahil bırakmamak için, Millî Eğitim Bakanının, o 23 bakanın içinde farkı fark olması 
lazım. Ee, bir insanın da yaptıkları neyle belli olur? Gösterdiği imkânlarla olur, verdiği imkânlarla. 

Şimdi Sayın Bakan, tabii, buraya gelip bana diyecek ki: "Yani, Türkiye'nin şartları budur, ona 
göre yapıyoruz." Ama, Türkiye'nin şartları da 73 milyonun geliri, 73 milyonun eğitimi, 73 milyo
nun geleceği eğitime bağlıdır. 

Beni kolay kolay kavga ettiremezsiniz. Bir gün laf attığımı gördünüz mü? Ha, burada laf atan
ların hepsi eğitimsiz mi? Hayır, ama görmüş laf atmayı, sevmiş, o da öğrenmiş etrafından. Ben 
okulda da atmadım hiç; ilkokuldan beri ben laf atmasını hiç bilmem, yüzüm kızarır benim. Bana öy
le öğrettiler. Ee, bana öğreten öğretmen, demek ki, işte eli öpülesi öğretmenlerden bir tanesiymiş; 
aç ve susuz çalışmasına rağmen, bize öyle eğitim verdi. 

MUHARREM İNCE (Yalova) - İlkokulda Meclis mi vardı Muzaffer ağabey? 
MUZAFFER R. KURTULMUŞOĞLU (Devamla) - Ee, şimdi? Şimdi geliyoruz, 600 bin öğ

retmen var. Şimdi, öğretmen, evine giderken veya okula giderken çocuğunun kitap parasını düşü
nüyorsa, evine götüreceği ekmek parasını düşünüyorsa, kirasını düşünüyorsa, Mehmet Ağa'nın oğ
lu niye ilgilendirsin onu, Fatma teyzenin kızı niye ilgilendirsin onu? İşte, böyle ilgilendiriyor. İlgi
lendirme bu kadar, ilgi bu kadar, eğitim böyle olur. 

Okul bahçelerine gelelim: Okul bahçelerinde polisler ne iş yapar? Böyle, arada bir geçer dev
riye; ondan sonra o fırsatçılar, bally'ciler, extacy'ciler, uyuşturucu satanın her çeşidi okul bahçele
rinde çocukları zehirlemek için oradalar. Onu ben korumayacağım ki... O şeyi ben almayacağım 
ki... Millî Eğitim Bakanı, İçişleri Bakanına soracak "Kardeşim, senin polisin, benim çocuklarımı 
zehirletemez." diyecek. "Benim çocuklarımı zehirlettirme hakkı yoktur." Onun için, her okulun ka
pısında en az 2 tane polis olacak, dolaşacak. Öyle bir şey yok. Öyle gelip kırmızı plakayı takıp, ba
kan olmak kolay. Asıl mesele, bu insanlarımızın hayat şartlarını, standartlarını, eğitimlerini, sağlık
larını, huzurevi erini... Yani, sadece Sağlık Bakanı ile Millî Eğitim Bakanı değil burada, devlet ba
kanı da bakacak. Orada neler yaşanıyor, görecek, gidecek... Zamanında rahmetli bir bakan vardı, 
"jet bakan", Vedat Ali Özkan, nur içinde yatsın. "Ne zaman geleceği belli değil." diyordu doktorlar. 
Bu bakanın ne zaman hastaneye geleceği belli değildi. Herkes teyakkuz halindeydi. Ama tekrar söy
lüyorum, nur içinde yatsın, öyle Sağlık Bakanı istiyorum. Her tarafta diyor "İlaçlar bedava, doktor 
bedava." Nerede bu Sağlık Bakanı, onu anlamıyorum, nerede bedavaymış, onu bir göreceğim! Se
kiz aydır devlete hizmet eden hiçbir kurum parasını almıyor, geriye dönmedi. Nerede bu Bakan, ne 
iş yapar? Ama sorduğunuzda, buraya çıktığında "Üniversite hastaneleri de bedava, gidebilirsin..." 
Yeni bir kanun çıkardı, tekrar tamim yayınladı, "Şevksiz de gidebilirsin..." Bakarlarsa gidersin! Ba
karlarsa gidersin! Oraya gittiğinde, hemen benim vatandaşıma "Sadece senin muayene ücretin be
dava, devlet tarafından karşılanıyor, diğerlerinin parasını alırız." diyor. Bunları görmüyor mu Ba-
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kan? Nasıl görecek? Zaten pişman oldu herkes, özel teşebbüsün hepsi pişman. Verdi elini özel te
şebbüs, bakanlıklardan kolunu alamıyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MUZAFFER R. KURTULMUŞOĞLU (Devamla) - Ne Maliye Bakanı duyuyor, ne Sağlık Ba

kanı duyuyor, ne Çalışma Bakanı duyuyor. Elli kere söyledik, üniversitelerin hâline bir bakınız ba
kalım, özel hastanelere bir bakınız. Ee, ben mi ilgileneceğim bu Türkiye'nin sağlığıyla? Hayır, Sağ
lık Bakanı ilgilenecek. Ben mi ilgileneceğim Türkiye'nin eğitimiyle? Eğitim Bakanı ilgilenecek. 

MUHARREM İNCE (Yalova) - Hangi birisiyle ilgileneceksin? 
MUZAFFER R. KURTULMUŞOĞLU (Devamla) - Yani, hangisiyle ilgileneceksin? 
Ben mi ilgileneceğim Çocuk Esirgeme Kurumunda olan olaylarla? Niye Bakan yaptık, niye 

Bakan yapıldınız, niçin Bakan oldunuz? Mademki Bakan oldunuz "Biz, bu işleri düzelteceğiz." di
ye buradasınız... İktidarın da görevi budur. Ama, iktidar geliyor... Ben bugün Sayın Başbakanı din
ledim "Yani, borç niye olmasın" dedi. Ya, şaşırdım. "Dünyanın en borçlu ülkesi Amerika" dedi, 10 
trilyon dolar borcu varmış, sonra Japonya'ymış, sonra da Almanya. Ee, onları buraya getir de o ya
şam şartlarını buraya getir de ben de yapayım o borcu. Siz, daha vatandaşın alacağını ödeyemiyor-
sunuz, devletler arası, borçtan vazgeçtim. Mesela, Sayın Başbakan bir de şunu dedi: "Borcu azalt
tık." 22 milyar IMF'ye borcumuzu 9 milyar borca indirmişiz. 

(10/337, 343, 356, 357) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞ
KANI HALİDE İNCEKARA (İstanbul) - Hocam, şiddetle ilişkisine gelelim. 

MUZAFFER R. KURTULMUŞOĞLU (Devamla) - Yani, yani... 
O, beni ilgilendiren bir şey. 
Yani, şunu söylüyorum: Bu şiddeti önlemenin en güzel şeylerinden birisi, kurum ve kuruluşla

rın... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kurtulmuşoğlu, ek süreniz bitti. Açıyorum, konuşmanızı tamamlayın. 
MUZAFFER R. KURTULMUŞOĞLU (Devamla) - ...koordineli bir şekilde bakanlıklar arası 

ciddi bir komisyon kurulması lazım. Bu ülkenin geleceği gençlerimize teslim edileceğine göre, Ata
türk onlara teslim ettiğine göre, biz de, Atatürk'ün vasiyeti üzerine, bu gençlerimizi -ülkemizin ge
leceğini gençlerimize teslim edeceğimize göre- sokaktan kurtaralım, şiddetten ari yapalım, onları 
ülkemize yarayışlı birer insan olarak topluma kazandıralım diyorum. 

Hepinize, saygılar ve sevgiler sunuyorum. Hoşça kalınız efendim. (Anavatan Partisi sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kurtulmuşoğlu. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İnce. 
Buyurun efendim. 
CHP GRUBU ADINA MUHARREM İNCE (Yalova) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

çocuklarda ve gençlerde artan şiddet eğilimi ile okullarda meydana gelen olayların araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 14/12/2007 tarihinde kurulan Meclis araştırma
sı komisyonunun raporu hakkında Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini açıklayacağım. 
Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Öncelikle şunu belirtmek istiyorum tabii ki: Beş yüz sayfalık bir rapor, dün saat 17.00 itibarıy
la dağıtıldı. Komisyon üyesi arkadaşlarımız hariç, hiçbir milletvekilinin bu Komisyon raporuna 
bakma şansı olmamıştır. 
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Bir diğeri, seçim ortamının ve ulusal düzeydeki gelişen bazı olayların olduğu bir dönemde bu 
raporun tartışılıyor olması, kamuoyunu etkileme gücünü aşağıya çekmiştir. Yani, araştırma komis
yonu raporlarının yürütme üzerinde belirleyici bir durumu olmadığına göre, sadece ve sadece ka
muoyu oluşturması anlamında bir önem taşıyacaktı. Ne yazık ki, bu şanssız dönemde, seçim arife
sinde bu Komisyon raporunun ortaya çıkmasıyla, kamuoyunda yeterli ilgiyi göremeyecek. Bunlar, 
bu rapor üzerinde o kadar emek harcayan bürokrat arkadaşlarımızın, milletvekillerimizin, Komis
yon üyelerinin, Meclis çalışanlarının, diğer bakanlık çalışanlarının emeğine de bir miktar yazık ola
cak diye düşünüyorum ve Meclisin tozlu raflarında bu Komisyon dosyasının kalmasından inanın 
kuşku duyuyorum. 

Şimdi, tabii ki, biz bunları tartışırken, son bir ay içinde iki tane öğretmen öldürüldü. Eskişe
hir'de bir öğretmen arkadaşımız, yine, Ankara'da bir öğretmen arkadaşımız öldürüldü. Biz, artık, 
şiddeti tartışırken, dünyanın pek çok ülkesinde olagelen, süregelen, gençlerle gençler arasındaki şid
detten söz etmiyoruz. Artık öyle bir noktaya geldik ki, öğretmenlere yönelik çok ciddi bir şiddet var. 
Gençlerden öğretmenlere yönelen şiddeti burada yeterince tartışmadığımızı düşünüyorum. 

Bakınız, size bazı örnekler vermek istiyorum: 2/4/2007 Darıca Süreyya Yalçın İlköğretim Oku
lu, öğretmen Hüseyin Cebe, tabancayla öldürülüyor. 18/10/2006 Doğubeyazıt, Yaygınyurt köyü İl
köğretim Okulu öğretmeni Mehmet Sıddık Karavuş öldürülüyor. Adana Ceyhan ilçesinde yaşayan 
öğretmen Adnan Özalpat, 31/10/2006'da öldürülüyor. Nusaybin Yavuz Selim İlköğretim Okulu öğ
retmeni Adnan Çelik -tek tek sayıyorum- Hatboyu, Yunus Emre İlköğretim Okulu görevli öğretme
ni Servet Altın, bunlar 16/3/2004 tarihinde yaşamını kaybediyor. 

Değerli arkadaşlarım, daha geçtiğimiz günlerde, Yalova Lisesi müdür yardımcısını tabancayla 
yaralıyorlar. Batman Endüstri Meslek Lisesinde okuyan bir öğrenci öğretmenini yaralıyor. Kayse-
ri'de bir öğretmen okul girişinde velilerin saldırısına uğruyor. İzmit'in Darıca beldesinde, Darıca Li
sesinde öğretmenlik yapan Ender Yöyler, bir grup öğrencinin saldırısına maruz kalıyor. Malatya 
Anadolu İmam-Hatip Lisesinde nöbetçi öğretmen tanımadığı 3 kişi tarafından dövülüyor. Erzurum 
Halitpaşa İlköğretim Okulundaki öğretmenler okul çıkışında darp ediliyor. Bursa merkez Yıldırım 
ilçesine bağlı Arabayatağı Mahallesindeki Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulunda yedi yıllık öğret
men Beyzade Ergün, yine okulun önünde dövülüyor. İzmit Lisesinde felsefe öğretmeni Yusuf Yal
çın dövülüyor. Rize Tevfık İleri Endüstri Meslek Lisesinde kimya öğretmeni Recep Karaibrahimoğ-
lu dövülüyor. Sakarya Akyazı'da öğretmenler dövülüyor. Diyarbakır Ergani Öğretmen Lisesinde 
öğretmen Rıdvan Akbulut dövülüyor. Erzurum Atatürk Lisesinde okul müdürü Metin Sezen'in bur
nu kırılıyor. Samsun 30 Ağustos İlköğretim Okulunda öğretmen Yılmaz Baştan'a kafa atıp, yarala
dıktan sonra kaçan öğrenciler var. Sungurlu Lisesi edebiyat öğretmeni kimliği tespit edilmeyen ki
şilerce saldırıya uğruyor. Hatay'ın İskenderun ilçesinde okulların açıldığı ilk gün kırk iki yaşındaki 
öğretmen Murtaza Barut ayağından yaralanıyor. Eskişehir Sütlüce Mahallesinde Ümit Güngör tuğ
layla yaralanıyor, yine ilköğretim okulunun bahçesinde. Sınıf öğretmeni bunlar... 

Değerli arkadaşlarım, bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Bunlar o kadar artmış ki, yani Mecli
simizin bu konuya ilgi göstermemiş olması, biraz az ilgi göstermiş olması konunun önemsiz oldu
ğu anlamına gelmez. Tabii ki, kim engelleyecek okullardaki bu şiddeti? Millî Eğitim Bakanlığının 
bu konudaki en önemli birimi Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Ya
ni, bu okullarda bu kadar öğretmenler dövülüyorsa, okulda şiddet, sokakta şiddet bu kadar tartışmı
yorsa engellemesi gereken, buna çözüm üretmesi gereken birim Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Asıl şiddet burada var arkadaşlar. Sayın milletvekilleri, Millî Eğitim 
Bakanlığında, asıl şiddet burada var. İsimlerini vererek söyleyeyim: Şiddetin önlenmesiyle ilgili 
projeyi yürüten Hayrunisa Saldıroğlu, gördüğü psikolojik şiddet sonucu emekliye ayrılıyor, Cevdet 
Taş emekliye ayrılıyor, Emine İskender emekliye ayrılıyor, 2 kişi de dilekçe veriyor -Nesrin ve 
Damla Hanımlar, bu konuda görevli arkadaşlarımız- kurumlarına dönmek istiyorlar. Yani, kendisi 
sorunlu bir Genel Müdürlük, kendisi problem üreten, kendisi psikolojik şiddet üreten bir Genel Mü-
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dürlük, kendi sorunlarını çözememiş bir Genel Müdürlük, nasıl olacak da bu okullardaki şiddeti çö
zecek, doğrusu merak ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bir araştırmadan söz etmek istiyorum sizlere: Fransa'da 1826-1830 ara
sında 279 cinayet sayısı var, 1876-1880 arasında 160. Şimdi, bakıyorlar, cinayetler düşmüş. O za
man diyorlar ki sosyologlar: "Demek ki, cinayetler, uygarlıkla birlikte azalmaktadır." Oysa, cinayet
lerin azalmasına yol açan gelişmişlik hâli, diğer suçların ise artmasına neden olmaktadır. 1826'da 
10 bin olan hırsız sayısı, 1880'e gelindiğinde 41.522'ye çıkmaktadır. "Neden cinayetler azalmakta
dır?" sorusu, sosyologlar için cevaplandırılması gereken bir sorudur ve onu şöyle cevaplandırıyor
lar: "Uygarlık, insana dair evrensel değerler üretmiş olduğundan, cinayetlerin azalmasına neden ol
muş değildir. İnsanlığa ve bireye, yabancı amaçlara bağlayan etkenlerin azalmasıdır cinayetleri 
azaltan." diye, görüşlerini bu şekilde açıklıyorlar. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, yine, şu konunun altını çizmemiz gerekiyor: Peki, sizin bir öneri
niz var mı, bu şiddet nasıl önlenir? Yüzde 50'sini hemen önleme şansımız var, mevcut mevzuatı 
adam gibi uygulayarak, bu konuda irade göstererek. Yani, bakınız, Ceza Kanunu'nun aile hukukun
dan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali sonucu olarak, 223'üncü maddede aile hukukundan doğan ba
kım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişinin şikâyet üzerine bir yıla ka
dar hapis cezasıyla cezalandırılacağı ortada. Mevzuat bu. Biz, bunu yapmak yerine, bu Meclisten, 
ne yazık ki, AKP Grubunun oylarıyla çocuklarını okula göndermeyenlerin cezalandırılması gereken 
maddeleri kaldırdık, hatta, bir anlamda bunları ödüllendirdik. Yani, yeni önlemler almaya gerek 
yok, mevcut mevzuatı uygulasak sorunları büyük ölçüde zaten çözmüş olacağız. 

Yine, Millî Eğitim Bakanlığının konuya yaklaşımı doğru değildir. Bugün, Hakkâri'de okuma 
yazma bilmeyenlerin oranı yüzde 50'ye yakındır, İstanbul'da bu oran yüzde 2'dir. O zaman, Millî 
Eğitim Bakanlığı olaya şöyle yaklaşmaktadır: Demek ki, okuma yazma sorunu, Hakkâri'nin bir so
runudur. Hayır, bu mantık doğru değildir. İstanbul'da yüzde 2'dir, ama, İstanbul'da okuma yazma 
bilmeyenlerin sayısı beş Hakkâri yapmaktadır. Mantık açısından tehlikeli bulduğumuz için, ne ya
zık ki, çözümler de tehlikeli sınırlarda dolaşıyor. 

Emniyet kayıtlarında on sekiz yaş altında suça karışanlarla ilgili, 2002 yılında 20.194 şüpheli 
saptanırken, 2006 yılında bu sayı 33.118'e çıkmış. Tabii, burada ülke nüfusunun yüzde 82'si yoksul
luk sınırının altında yaşıyorsa, kişi başına 6 bin dolar borç varsa, bu ülkede bu suç oranlarının ol
ması hiç de yanlış değildir. 

Yine, raporun bir bölümünü sizlerle paylaşmak istiyorum değerli arkadaşlarım. Bakınız, bu çok 
ilginçtir ve Anadolu coğrafyasına bir anlamda da hakaret içermektedir. Raporun bu bölümünde di
yor ki: "Ortaöğretim kurumlarına devam eden gençler şiddetin önlenmesi ve kontrolü konusunda 
adalet duygusunun güçlendirilmesi, şiddete maruz kalmanın engellenmesi, devlet büyüklerinin, yö
neticilerin ve önemli kişilerin iyi örnek olması, Allah korkusu, vicdan ve insaf gibi duyguların güç
lendirilmesini önermektedir." 

İşte, arkadaşlar, yani, bizim bedevi çadırlarında yaşayanlar ile Anadolu coğrafyasının farkı bu. 
Bizde Mevlânâ, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, Allah korkusu değil, Allah sevgisini öne çıkartmış
lardır. Yani, korkunun olduğu yerde mutlaka şiddet de vardır, korkuyla değil, sevgiyle yola çıkma
mız lazım. Bu mantığın Allah korkusu olarak yansıtılmasının bir de öğrencilerden önerildiğini öğ
renince iyice şaşırıyorum; buna çok şaşırıyorum, toplumumuz tehlikeli bir yere doğru gidiyor diye 
düşünüyorum. Bugün, belki de toplumca en önemli sorunumuz, korkularımızın artmasıdır. Böyle 
bir çözüm önerisini gençlerimizin dile getirmiş olmasını, üzerinde durulması gereken bir konu ola
rak görmekteyim. 

Yine, değerli arkadaşlarım, bir başka konunun daha altını çizmek istiyorum: Ekonomi elbette 
ki önemlidir, ama ne zaman ki "ekonomiye uygun insan" kavramı öne çıkarılmıştır, Anayasa ve 
Millî Eğitim Temel Kanunu'muzun eğitimimizin amaçlarıyla ilgili kavramların içi boşaltılmıştır. 
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Bugün yakınmaya devam ettiğimiz sapkın davranışlar yaygınlık kazanmıştır. Bu davranışların için
de yer alan insanların eğitimsiz olduğundan bahsedilemez. Yolsuzluklara, çetelere adı karışanlara 
bakarsanız, durumu yalın haliyle görürsünüz. Fuhuştan çetelere, yolsuzluklara, uyuşturucu kullanı
mına dair bir dizi sapkın davranışa tanık olduğumuz kişiler ali okulundan değil, ülkemizin anlı şan
lı okullarından mezun olmuştur. Avukat yaptığımız kişi Danıştayda katliam yapmakta, öğretmen 
yaptığımız kişi Adalet Bakanlığında intihar eylemi yapabilmekte, bir lise öğrencisi bir papazı öldü-
rebilmekteyse, kitle iletişim araçlarıyla bu olaylar tekrar en kısa zamanda halka aktarılmakta ve 
döngü, böylece, ne yazık ki devam etmektedir. Yani, biz, bu toplumdaki şiddeti tartışırken, bu şid
deti yapanlar, okuma yazması olmayan, toplumun en alt kesiminden insanlar değil. Hukuk diploma
sı verdiğimiz, avukat diploması verdiğimiz insan gitti Danıştayı bastı, öğretmen diploması verdiği
miz insan gitti, bombalı saldırılarda bulundu. Bunları değerlendirmemiz gerekecektir arkadaşlar. 

Yine, yine çok ilginç bir konu daha. Yine raporda var, sayın milletvekillerimiz raporu incele
diklerinde göreceklerdir. Millî Eğitim Bakanlığı şiddeti azaltmak, yok etmek için, şiddeti önlemek 
için bir strateji belgesi hazırlıyor. Çok da doğru yapıyor, çok da iyi yapıyor, çok da güzel yapılmış, 
kutluyorum. Ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisi de, çocuklarda ve gençlerde artan bu şiddet eği
limiyle ilgili bir araştırma komisyonu kuruyor. Bakanlık, bir taraftan, bir strateji belgesi hazırlıyor, 
Meclis bir komisyon kuruyor. Ama, işin ilginci, Ankara Üniversitesinden Profesör Selahattin Öğül-
müş bir öğrencisinin, yüksek lisans öğrencisinin Millî Eğitim Bakanlığında şiddetle ilgili bir araş
tırma yapmasını istiyor, buna Millî Eğitim Bakanlığı izin vermiyor. Yani, böyle bir çelişki! 

Yine bir başka konu daha, yani Bakanlığın nasıl bir despotik anlayışla yönetildiğinin kanıtıdır 
bu: Uzman arkadaşlarımız var. Bu raporda çeşitli bakanlıklar görüş bildirdiler. Bu rapora da, yazı
lırken arkadaşlar, uzmanların yazdığı görüşler, önce Müsteşarın önüne gitti, Müsteşar okey verdi, 
ondan sonra rapora yazıldı. 

Değerli arkadaşlarım, bu, uzmanların görüşlerine hakarettir; bu doğru değildir, böyle olmama
lıdır. Uzmanlar görüşlerini aynen oraya aktarabilmelidirler. Bu konuda yanlışlıkların yapıldığını he
pimiz biliyoruz. 

Sayın milletvekilleri, bu ülkede son yıllarda, 5 binden fazla kadın canına kıymıştır. 1.500'den 
fazla genç kadın töre cinayetlerine kurban gitmiştir. Çocuk pornosunda, çocuk fuhuşunda önde ge
len ülkelerden olduğumuz saptanıyor, biliniyor. Yalnız katil değil, kapkaççı, dolandırıcı, soyguncu, 
vurguncu, üçkâğıtçı, tinerci ve koyu cehalet üretiyoruz. 

Trafik kazalarında zirvede yer alıyoruz. Çok sayıda erkeğimiz, erkek çocuk doğurmadığı için 
eşini suçluyor. Yine, çok sayıda baba, özellikle kız evladına, töre adına yaşam hakkı tanımıyor. Yal
nız kadınların girebileceği parklar yaptıran belediye başkanlarımız var. Kız arkadaşının omzuna ko
lunu atan üniversite öğrencisi hakkında soruşturma açılıyor. İlahiyat profesörü bir hocamız "Kız ve 
erkek yalnız kalırlarsa, aralarına şeytan girer." diyor. Kültür ve doğa varlıklarımız, hiçbir zaman ol
madığı kadar hızla tahrip oluyor. Çalışanların aylık ortalama geliri 700-800 YTL civarındayken, 
yoksulluk sınırı 2 bin YTL'nin üzerinde. 

İşte, böyle bir ortamda, geleceğimiz göz göre göre elimizden kayıp gidiyor. Böyle bir ortamda 
seçime hazırlanan bir Parlamentonun, zamanlaması yanlış da olsa, yeteri kadar kamuoyunu etkile-
yememiş de olsa, yine de doğru bir iş yaptığını düşünüyorum. 

Komisyonumuzun bütün üyelerine teşekkür ediyorum, bürokrat arkadaşlarımıza çok teşekkür 
ediyorum. Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın İnce. 
(10/337, 343, 356, 357) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞ

KANI HALİDE İNCEKARA (İstanbul) - Sayın Başkan, bir açıklama yapmak istiyorum izin verir
seniz. 
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BAŞKAN - Komisyon Başkanı bir açıklama yapacak. 
Buyurun. 
(10/337, 343, 356, 357) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞ

KANI HALİDE İNCEKARA (İstanbul) - Şimdi, arkadaşımı ilgiyle izledim. Zevk aldığımı söyle
yemeyeceğim, çünkü, arkadaşımız Komisyon çalışması boyunca toplam 3 kere mi, 4 kere mi ne 
toplantıya sürenin bir kısmıyla katılmış; kendisi, biz komisyon çalışmalarını uzman arkadaşlarla ge
ce gündüz yaparken, arkadaşımızın, Mecliste meslektaşlarına yumruk atan görüntüleri basına yan
sımıştır. 

MUHARREM İNCE (Yalova) - Kimindir o? 
(10/337, 343, 356, 357) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞ

KANI HALİDE İNCEKARA (İstanbul) - Sizin. 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Ben değilim. Hakaret bu! Ben dün Mecliste yoktum Hanıme

fendi. 
(10/337, 343, 356, 357) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞ

KANI HALİDE İNCEKARA (İstanbul) - Dün değil efendim. 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Evvelsi gün de yoktum. 
(10/337, 343, 356, 357) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞ

KANI HALİDE İNCEKARA (İstanbul) - Hayır efendim. Biz Komisyon çalışmalarını yaparken 
bahsediyorum. 

MUHARREM İNCE (Yalova) - Hanımefendi, sizi mahkemeye veririm. 
(10/337, 343, 356, 357) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞ

KANI HALİDE İNCEKARA (İstanbul) - Peki, verin. 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Mahkemeye veririm sizi. Yalancısınız siz! 
(10/337, 343, 356, 357) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞ

KANI HALİDE İNCEKARA (İstanbul) - Peki, verin efendim. 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Yalancısınız! Bir hanımefendiye "yalancı" demek istemem 

ama, siz yalancısınız. 
BAŞKAN - Sayın İnce, bir dakika... Bir dakika... Bir açıklasın, size de söz hakkı doğar. 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Sayın Başkanım, yok böyle bir şey. Ben kimseye yumruk at

madım bu Mecliste, hiç kimseye. Hiç böyle bir fotoğrafım çıkmadı. Eğer böyle bir şeyim çıktıysa, 
ben, şu anda milletvekilliğini bırakıyorum. 

(10/337, 343, 356, 357) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞ
KANI HALİDE İNCEKARA (İstanbul) - Hayır, bırakmayın, sabredin. 

MUHARREM İNCE (Yalova) - Yok böyle bir şey! Yok böyle bir şey! Bu bir yalandır, iftira
dır. Terbiye sınırlarını aşmayınız. 

BAŞKAN - Sayın İncekara, siz açıklamanızı yapın. 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Eğer böyle bir şey varsa şu Meclisten çıkacağım... Eğer, ba

kın, benim yumruk atarken bir arkadaşıma böyle bir fotoğrafım olduysa, böyle bir görüntüm olduy
sa şuradan çıkacağım ve bir daha hiç girmeyeceğim. Siz de yapabilecek misiniz aynısını? 

(10/337, 343, 356, 357) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞ
KANI HALİDE İNCEKARA (İstanbul) - Sayın Milletvekilim, şu anda yaptığınız da bir şiddet gös
tergesi. 

MUHARREM İNCE (Yalova) - Yalan söylüyorsunuz siz! Yalan söylüyorsunuz! Yalanlara da
yanamam. 
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BAŞKAN - Sayın İnce, bir oturur musunuz. 
MUHARREM İNCE (Yalova) - İftira atıyorsunuz, iftira atıyorsunuz! 
BAŞKAN - Oturun efendim, bir oturun, bir dakika... 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Göstersin Sayın Başkanım, benim burada bir arkadaşıma yum

ruk attığımı göstersin, size söz veriyorum, ömrümün sonuna kadar milletvekilliğine aday olmaya
cağım. 

BAŞKAN - Efendim, belki bir yanlış anlama oldu. 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Ömrümün sonuna kadar aday olmayacağım. Çıkarsın, göstersin. 
BAŞKAN - Sayın İnce, bir oturun. Belki yanlış anlama oldu, açıklayacak. 
MUHARREM İNCE (Yalova) - İftira bu! 
BAŞKAN - Sayın İncekara, buyurun. 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Sayın Başkanım, sizden şunu istiyorum: Mademki, Hanıme

fendi komisyon çalışmalarında bulunurken ben burada birisine yumruk atmışım, eğer bunu ispatla
mazsa yalancıdır. 

BAŞKAN - Yasal yollarınız var, tamam, söylediniz. 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Sayın Başkan, bakın, o zaman ben buradan birine "hırsız" di

yeyim, atayım iftirayı kalsın. Böyle bir şey olamaz! 
BAŞKAN - Efendim, benim de yapacağım iş var, izin vermiyorsunuz ama. 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Yalandır! Böyle bir şey yok. 
BAŞKAN - Efendim, izin vermiyorsunuz. Buyurun, oturun. 
Sayın İncekara, bakın... 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Ben, Sayın Başkan, komisyon çalışmalarına... Kendisi sınıf 

başkanı değildir, ben de öğrencisi değilim. Ben hesabımı kendi grubuma veririm. 
BAŞKAN - Tabii. 
MUHARREM İNCE (Yalova) - İstediğim kadar katılırım, istemediğim kadar katılmam. 
BAŞKAN - O, İç Tüzük'te belli efendim. 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Ben hanımefendinin orada başkanlık kompleksini yensin de 

çalışma yapsın diye onun keyfine katılmak zorunda değilim. 
BAŞKAN - Ama, efendim, siz meseleyi uzatıyorsunuz, oturun yerinize. 
Efendim, buyurun, siz açıklamanızı yapın. Yalnız, Sayın İncekara, bu devamla devamsızlıkla 

ilgili değil; siz, raporla ilgili görüşüne cevap verin. 
(10/337, 343, 356, 357) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞ

KANI HALİDE İNCEKARA (İstanbul) - Peki efendim, düzeltiyorum efendim. Zaten, arkadaş şu 
andaki davranışlarıyla da, komisyon raporunda da belirtildiği gibi, ille insana yumruk atmanız ge
rekmiyor, şu davranışlarda da şiddet eğilimini göstermiştir. (CHP sıralarından "Aynen devam edi
yor." sesleri) 

AHMET SIRRI ÖZBEK (İstanbul) - Hâlâ devam ediyor. 
BAŞKAN - Efendim, izin verin, bu, koro hâlinde olmaz ki. Bu alışkanlığı bırakalım arkadaş

lar. Koro hâlinde olmaz ki. İlgili kimse...Efendim, sizi ne ilgilendiriyor? İlgilisi burada. 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Ben söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Bir dakika efendim, konuşmasını bitirmedi ki. 
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(10/337, 343, 356, 357) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞ
KANI HALİDE İNCEKARA (İstanbul) - Sayın Milletvekilim, müsaade ederseniz bir konuşayım 
ya! Bağırmana, çağırmana gerek yok. 

BAŞKAN - Efendim, siz konuşmanızı yapın. 
Buyurun. 
(10/337, 343, 356, 357) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞ

KANI HALİDE İNCEKARA (İstanbul) - Yani, sakin sakin de konuşabilerek problemleri çözebili
riz. Eleştirdiniz, ben de izin verirseniz cevap vermek istiyorum. 

Duyarlılığınız için çok teşekkür ediyorum. Geçmişinizde bir eğitim kimliğiniz var. Bence, hem 
eğitim hem milletvekilliği kimliğine daha yakışır bir şekilde birbirimize davranmak, sanıyorum, da
ha hoş bir şeydir diye düşünüyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

MUHARREM İNCE (Yalova) - Yalan söylememek de değil mi? Yalan söylememek de lazım. 
(10/337, 343, 356, 357) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞ

KANI HALİDE İNCEKARA (İstanbul) - Peki, yalan olarak düşünmeyelim. Ama, ben şunu söyle
yeyim: Biz çalışma yaptığımız o günlerde, gerçekten, bugünkü tavırlar gibi aynı tavırları sergileyen 
görüntüler vardı, ama, bunu kırılman veya alınman için söylemiyorum. Çünkü, biz, birbirimizi sev
mek, anlayışlı olmak ve hoş görmek zorundayız. Ekranları başında bizi izleyen çocuklarımız, de
min sizin de satırları okuduğunuz gibi, bizleri örnek alıyorlar. Muharrem Hocalarının ve sayın mil
letvekillerinin ellerini kollarını kaldırarak, hakaret ederek bir tavır içinde olduğunu da seyrediyor
lar. Benim size karşı son derece uysal bir şekilde, üstelik de bir hanıma... "Bu hanım sayısı falan 
Mecliste artar." diyorsunuz. Bu hanımlar, bu tür kaba kuvvetlere alışık değiller, onun için buralara 
gelmek istemiyorlar böyle davrananların yüzünden arkadaşlar. Biraz daha nazik olun lütfen. (AK 
Parti sıralarından alkışlar) 

ALİ ARSLAN (Muğla) - Yalan söylediklerini de seyrediyorlar. 
(10/337, 343, 356, 357) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞ

KANI HALİDE İNCEKARA (İstanbul) - Diğer yandan... Gerçekten ya... Sinirlenecek bir şey yok. 
Bir kere sakin ol ya! Bir şey yok. Tamam. (CHP sıralarından gürültüler) 

YAŞAR TUZUN (Bilecik) - Akıl verme sen ya! 
NAİL KAMACI (Antalya) - Yahu siz buraya bakmayın... 
(10/337, 343, 356, 357) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞ

KANI HALİDE İNCEKARA (İstanbul) - Diğer taraftan "Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarına izin 
alındı." gibi, efendim "Uzman görüşleri yansıtılmadı." demek... Ben, demin, yanlış anlaşılmasın, 
tabii ki, bir sınıf öğretmeni ve denetleyiciniz değilim. Süre içinde bulunma şansınız olsaydı, katılı
mınız daha fazla olsaydı, yapılan, arkadaşların alın terlerini görmek gibi bir şansınız olacaktı. On
ların bir denetleme için değil, soruların, sadece Türk Dili açısından ve çocukların psikolojileri açı
sından soruların yine uzmanlarla birlikte bir gözden geçirilmesiydi. Bu bilgileri vermek istedim. 

Eğer kırdımsa, özür dilerim. Çünkü, sizi severim, bütün meslektaşlarımı severim ve lütfen, bu 
tür kaba, birbirimizi kıran davranışlarda bulunmamayı, özellikle bu rapor görüşülürken hiç olmaz
sa, özenle istirham ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Sayın Başkan, çok kısa bir açıklama yapmak istiyorum. 
BAŞKAN - Sayın İnce, zaten gereğini söyledi. 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Sayın Başkanım, çok kısa bir açıklama yapmak istiyorum, iz

ninizle. 
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BAŞKAN-Efendim... 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Benim bir milletvekiline yumruk attığımı söyledi. 
BAŞKAN - Efendim, özür diledi işte, bir yanlış anlama varsa daha ne diyecek. 
MUHARREM ÎNCE (Yalova) - Sayın Başkanım, lütfen, ona izin veriyorsanız bana da verme

lisiniz. 
BAŞKAN - Efendim daha ne diyecek, ne istiyorsunuz? 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Sayın Başkanım, kısa bir açıklama yapmak istiyorum. 
BAŞKAN - Ee canım, bu karşılıklı konuşmayla olmaz ki. 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Efendim, Sayın Halide Hanım'a veriyorsanız Sayın Başka

nım... 
BAŞKAN - Efendim, Komisyon Başkanı olarak söz istedi. 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Efendim, bana bir iftira atmıştır, ben de kısaca kendisine... 
BAŞKAN - Efendim, açıkladı, sözünü geri aldı. 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Efendim, almadı geri. Ben de kısa bir açıklama yapmak isti

yorum. 
BAŞKAN - Özür dileme ne demek Sayın İnce? Siz öğretmensiniz. 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Sayın Başkanım, o arada bana biraz da nezaket dersi verdi. 

Ben de ona bir kadının yalan söylememesi gerektiğini anlatmak istiyorum. 
BAŞKAN - Ee anlattınız zaten, gereğini fazlasıyla yaptınız. 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Tamam efendim. Lütfen oturun yerinize... Böyle bir usul yok. 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Sayın Başkan... Sayın Başkan... 
YILMAZ KAYA (İzmir) - 69'uncu madde açık, lütfen... 
BAŞKAN - Efendim, açık olana ben karar veririm. Buyurun oturun! Gereğini siz söylediniz 

fazlasıyla, o da... 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Sayın Başkan, siz Büyük Millet Meclisi Başkanısınız, grup 

başkan vekili değilsiniz. 
BAŞKAN - Efendim, özür diledi. Burası... Elinizi mi öpecek yani! Rica ederim. 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Sayın Başkanım... Sayın Başkan, hiç yakışmıyor tarafsız ko

numunuza. Hiç yakışmıyor! 
BAŞKAN - Rica ederim Muharrem Bey, yani sizin bu sözünüz hiç yakışmıyor. 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Tutumunuzla ilgili söz almak istiyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Rica ederim. 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Tutumunuzla ilgili söz almak istiyorum. 
BAŞKAN - Efendim, şimdi, AK Parti Grubu adına Mustafa Ataş, İstanbul Milletvekili. 
Buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Sayın Başkan... Sayın Başkan... Sayın Başkan... 
YILMAZ KAYA (İzmir) - Sayın Başkan... Sayın Başkan, yok böyle bir şey ama ya! Tutumu

nuzla ilgili söz istiyor. 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Sayın Başkan, burada yalan söyleniyor, yalancıya söz veriyor

sunuz, bana vermiyorsunuz! 
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AHMET YENİ (Samsun) - Ayıp! Ayıp! 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Yalan söylüyor. Ben burada değildim. Ben burada değildim. 
BAŞKAN - Sayın İnce, bakınız, çocuklarla ilgili bir raporu görüşüyoruz. Ortalığı germeye ge

rek yok. 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Hanımefendiler yalan söyler mi? 
AHMET YENİ (Samsun) - Söylemez. Söylemez. Söylediğine hiç şahit olmadık. 
MUHARREM İNCE (Yalova) - İftira atıyor. Ben burada yoktum. 
BAŞKAN - Buyurun. 
AK PARTİ GRUBU ADINA MUSTAFA ATAŞ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletveki

li arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
İstanbul Milletvekili Ömer Zülfü Livaneli ve 19 milletvekili, Çorum Milletvekili Muzaffer 

Külcü ve 19 milletvekili, Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 54 milletvekili ile Anavatan Par
tisi Grubu adına Grup Başkan Vekilleri Gaziantep Milletvekili rahmetli Ömer Abuşoğlu ve Malat
ya Milletvekili Süleyman Sarıbaş'ın; çocuklarda ve gençlerde artan şiddet eğilimi ile okullarda mey
dana gelen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nm 
98'inci, İç Tüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergeleri ve (10/337, 343, 356, 357) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu'na iliş
kin Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi tekrar saygıyla se
lamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, benden önceki konuşmacı arkadaşlarımız ve Komisyon Başkanı Sayın İs
tanbul Milletvekili Halide İncekara'nın ve diğer arkadaşların Komisyon çalışmalarıyla ilgili sunmuş 
oldukları bilgilerin dışında, ben, Komisyonumuzun çalışma süreci içerisinde Türkiye genelinde ya
pılan illere yönelik ziyaretlerle ilgili ve bu ziyaretlerin sonucundaki izlenimlerimizle ilgili sizlere 
bilgi arz etmek istiyorum. 

On iki ile ziyaret yapılmıştır. Bu gezilerle ilgili izlenimlerimizi, müsaade ederseniz, şöylece arz 
etmek istiyorum: 

Ziyaret edilen illerin valilik toplantı salonlarında cumhuriyet başsavcısı, il emniyet müdürü, il 
millî eğitim müdürü, il kültür ve turizm müdürü, il müftüsü, gençlik ve spor il müdürü, sosyal hiz
metler il müdürü, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerle yapılan görüşmeler, sunulan brifing
lerde ilgili kurumların mevcut yapıları ve işleyişleri hakkında bilgiler alınmıştır. 

Sunumlarla ilgili, kurum yöneticilerinin iyi niyetli ve gayretli oldukları ve gayretli çalışmala
rın artarak sürdürüldüğü fakat yapılan çalışmalarda şehrin nüfus dağılımı ve çocuk için risk olabi
lecek bölge analizlerinin yapılmadığı, il ve ilçe düzeyindeki kurum yöneticilerinin konulara aynı de
rece ve duyarlılıkla vâkıf olmadıkları gözlenmiştir. 

Bahse konu çalışmalar ve ziyaretler sonrasındaki gözlem ve değerlendirmeleri sizlere aktarmak 
istiyorum: 

Çoğunlukla şehirlerindeki çocuk ve genç nüfus, onların problemleri ve şiddet eğilimleriyle il
gili detaylı bilgilere sahip olmadıkları, il idarelerinin ve ilçe idarelerinin bu bilgilere, detaylı bilgi
lere sahip olmadıkları gözlenmiştir. 

İl düzeyinde şiddete karşı mücadelede etkin çalışma ve kurumlar arası ilişkiyi sağlayabilecek 
birden fazla kurulun olmasına rağmen aralarında etkin bir koordinasyon sağlayamadıkları, görev 
yaptıkları il ve ilçelerde uygulanan proje ve programlarla ilgili yeterli bilgiye sahip olmadıkları, bu 
nedenle de sonuçlarıyla ilgili etkin kontrol yapamadıkları; emniyet, güvenlik, eğitim, sosyal yardım 
gibi gençliği doğrudan ilgilendiren sektörlerin etkin iş birliğini sağlayarak insan, zaman ve kaynak 
yetersizliğini önleyemedikleri; iş birliğini sağlayan kaymakam ve valilerin, kurullarını etkin kulla-
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nan, çocuk ve genç nüfusu ve onların problemlerini bilen ve bu konularda çalışmalar yapan yöne
ticilerin şehir ve ilçelerinde ise suçluluk oranlarının daha az olduğu tespit edilmiştir. 

Şehirlerde ve ilçelerde kısmi sektörel başarıların olmasına rağmen, bazen güvenlik, bazen eği
tim, bazen Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu çalışmalarının daha öne geçmesi gibi, bun
ların tümünün aynı hâlde etkin olamadığı, bu konuda da vali ve kaymakamların daha etkin olması 
gerektiği, 

Bazı iller ve ilçeler, çocuk ve genç nüfus, bunlarla ilgili şiddet analizlerini iyi incelemiş, fark
lı müdürlüklerdeki farklı kaynakları bir araya getirerek maksimum faydayı sağlayıp çalışmaları et
kin kıldıkları, 

Görüşmelerde bazı yöneticilerin sadece mazeretleri anlattıkları, çözüm üretemedikleri, bazıla
rının da mazeret yerine kıt ve mevcut imkânlarıyla maksimum faydayı nasıl sağlayacaklarını düşün
dükleri ve böylece, şiddetin sonuç ve sebeplerini çalışmalarıyla azalttıkları, 

Uygulamada başarı olan il ve ilçelerin valilik ve kaymakamlıklarınca takip ve taklit edileme
diği, İçişleri Bakanlığının sosyal içerikli ve şiddeti önlemeye yönelik başarılı çalışmaları olan il ve 
ilçelerin çalışmalarını örnek göstererek, bunların gelişip yaygınlaşmasını sağlamasının gerektiği, 

Büyük şehirlerdeki ilçelerin nüfuslarının Anadolu'daki birçok büyük ilin nüfusundan daha faz
la olduğu dikkate alındığında, kaymakamlarımızın, çocukların ve gençlerin şiddet eğilimlerinin 
azaltılmasına yönelik sosyal içerikli projeleri gerçekleştirmek konusunda hassasiyetle durmaları ge
rektiği gözlemlenmiştir. 

Toplantıların ardından kurumların uygulamalarını yerinden görmek amacıyla okul ziyaretleri 
yapılarak, öğrencilerle karşılıklı görüşmeler gerçekleştirilip, sorunları, beklentileri ve özellikle şid
det hakkındaki düşünceleri, kendilerini tehlikede hissettiklerinde ilk olarak nereye müracaat edile
ceğini bilip bilmedikleri gibi konularda bilgi alışverişinde bulunulmuştur. 

Ayrıca, okulların öğretmen odalarında idareciler ve öğretmenlerle görüşmeler yapılarak şiddet 
ve sebepleri konularındaki görüş ve önerileri alınmıştır. Okul ziyaretlerinde tespit edilen hususları 
sizlerle paylaşmak istiyorum: 

Veli-okul ilişkisinin zayıf olduğu ve öğrenci devamsızlığının yoğun olduğu okullarda şiddet 
eğilimin daha fazla yaşandığı, 

Sınıflarda ziyaret edilen çocuklara, aile veya sokakta şiddete maruz kaldıklarında nereye veya 
kime müracaat edecekleri sorulduğunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları, 

Okul kantinlerinde çocuğun doğru beslenmesine uygun olmayan gıda maddelerinin satışının 
yapıldığı, fiyatların normal fiyatların çok üzerinde olduğu, bu nedenle çocukların alışverişlerini 
yapmak için sokağa çıkmak zorunda kaldıkları, 

İnternet'e bağlı olan ödevlerin, çocuğun imkânları ve okulun bilgisayar yeterliliği göz önüne 
alınmayarak verildiğinde, çocukların kendileri için olumsuz şartlar içeren Internet kafelere gitmek 
zorunda kaldıkları, 

Yatılı ilköğretim bölge okullarında, özellikle ilköğretim yaşındaki öğrencilerin kendilerini sı
cak ev ortamında hissedebilecekleri oturma ve oyun odalarının olmadığı, 

Okul etrafındaki güvenlik tedbirlerinin yeterli olmayışı neticesinde çete oluşumunun engelle
nemediği, bu yüzden de öğrenci ve öğretmenlerin kendilerini tehdit altında hissettikleri, 

Yatılı ilköğretim bölge okulları başta olmak üzere nüfus yoğunluğu çok olan ve yoksulluk ora
nı yüksek olan riskli bölgelerde tecrübeli öğretmenlere ihtiyaç olduğu hâlde bu hassasiyetin gözden 
kaçırıldığı, 

Okul yöneticilerinin imkânlar bakımından eşit olmalarına rağmen tecrübeli ve ekip ruhuna sa
hip olan yöneticilerin problemleri çözmede daha başarılı oldukları, 
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Çocuklara davranış biçimleri ve öz güvenle ilgili dersler verilmesi sonucunda şiddet davranış
larının, olaylarının azalacağı, 

Rehber öğretmen eksiklikleriyle karşılaşıldığı durumlarda bir rehber öğretmenin iki okula bak
tığı, 

Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda faaliyetler yapabilmeleri, enerjilerini olumlu 
alanlarda kullanabilmeleri ve okulu sahiplenmeleri gibi konularda okul sosyal kulüplerinin önemi 
büyüktür, ancak ayrılan zamanın yaklaşık iki haftada bir saat olması ve yönetimin kulüpleri etkin 
kullanamadığı. 

Bakanlık tarafından düzenlenen hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlerde, öfke yönetimi, çatış
ma çözme, problem çözme, empati geliştirme, stres yönetimi, akran ilişkileri geliştirme, etkili ileti
şim becerileri, karar verme ve sorumluluk almaya yönelik eğitimler ile öz güven ve aile danışman
lığı konularını içeren eğitimlere ağırlık verilmelidir. 

Yapılan görüşmelerde, öğretmen ve idarecilerin bu konularda kendilerini yetersiz hissettikleri, 
Geçmişte, kamuoyunda af olarak algılanan ve başarısız öğrencilere ikinci bir sınav hakkının 

verilmesinin başarılı öğrencilerde adalete güven duygusunu zayıflattığı, 
Ziyaret kapsamındaki il istatistikleri incelendiğinde, öğrencilerin başarı düzeyleri ile yaşanan 

disiplin olayları arasında ters orantı olduğu, yani başarı düzeyi arttıkça vaka sayılarında azalma ol
duğu, 

Yatılı ilköğretim bölge okullarında okuyan bazı öğrencilerin şehir ve okul yaşamına adaptas
yon problemlerinin olduğu; dil, yemek, tuvalet ve genel bakım konularında birtakım eksikliklerin 
yaşandığı; bu yüzden, özellikle yaz aylarında tatil kapsamında şehir merkezlerindeki okullarda söz 
konusu öğrencilere uyum ve eğitimlerinin verilmesinin sağlanması gerektiği, 

Yatılı ilköğretim bölge okullarında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı ku
ruluşlarda olduğu gibi bakıcı anne uygulamasına geçilmesi gerektiği gözlemlenmiştir. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumlarında tespit edilen hususlar: 
Sosyal hizmetler il müdürlüğüne bağlı yurtlar ziyaret edilerek yöneticiler ve yurtlarda barınan 

çocuklarla görüşmeler yapılmış, mevcut yapıdan kaynaklanan problemler ve çözüm önerileri tartı
şılmıştır. 

Bu kurumda kalan çocuklara on sekiz yaşından sonra iş imkânı sağlanması, çocuklarını kuru
ma verme fikrini evde bakım desteğine tercih etmelerine sebep olduğu, 

İş garantisi düşüncesinin üniversiteye girme isteklerini ve buna bağlı olarak okullardaki başa
rılarını olumsuz etkilediği, 

Tedbir kararıyla gelen suça itilmiş çocukların kurumda devamlı kalan çocukların davranışları
nı olumsuz etkiledikleri, 

Şiddet eğilimlerini artıran sebeplerden birkaçı olarak gözlemlenmiş, detayları raporda veril
miştir. 

Ceza ve înfaz Kurumları: 
Ziyaret edilen illerde var olan cezaevi ve tutukevlerinin çocuk koğuşları ziyaret edilerek, söz 

konusu yerlerde bulunan çocuk hükümlü ve tutuklular ile söz konusu kurumların yöneticilerinden 
bilgiler alınmıştır. 

Ceza ve infaz kurumlarında suça itilmiş çocukların sayısının artış hızına paralel olarak çocuk 
cezaevlerinin kapasitesinin aynı hızla artmadığı, 

Mevcut cezaevlerinin içinde çocuk bölümlerinin ayrılmamış olduğu, 
Yöneticilerin bu konuda yeterli eğitime sahip olmadıkları, 
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Ceza ve infaz kurumlarının yöneticileri çocukların eğitimleri, sanat kültür faaliyetleri ve spor 
konusunda çocuklara imkân sundukları, ancak, cezaevlerinde tecrübeli psikolog ve sosyal hizmet 
uzmanlarına ihtiyaç duyulduğu, 

Ceza ve infaz kurumlarından tahliye olan çocukların, tahliye sonrası da gerekli olan rehabili
tasyon ve takip çalışmaları yapılamadığı için, tekrar, aynı veya farklı suçlan işlemeye devam ettik
leri, 

Mekân darlığı olan yerlerde koğuşlarda kalan çocuk tutukluların birbirlerini olumsuz yönde et
kiledikleri, 

Çocukların cezaevinde okudukları kitapların, çocukların sosyopsikolojik durumlarına ve gele
cekle ilgili gelişimlerine uygun olup olmadığının incelenmediği, 

Ceza ve infaz kurumlarına giren bazı çocukların, çıktıklarında prestij kazanmış olduklarını dü
şündükleri, gözlemlenmiştir. 

İnternet kafelerde tespit edilen hususlar: 
Son yıllarda, genç ve çocuklarımız için kontrolsüz kullanımdan dolayı tehlike arz etmeye baş

layan ve ciddi tedbirler alınmasına ihtiyaç duyulan İnternet kafeler, kolluk birimleri refakatinde zi
yaret edilerek birtakım tespitlerde bulunulmuştur. 

Yapılan incelemelerde: 
Ticari bir kazanç elde etmek amacıyla açılan İnternet kafelerin çoğunda fiziki şartların yeter

siz ve sağlıksız olduğu, 
Bahse konu yerler, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik ekinde düzenle

nen hususlar dikkate alınarak ve sıhhi müesseseler için sınıflarına ve özelliklerine göre aranacak ni
teliklerin, iş ile iş yerinde olması gereken asgari standartlar göz önünde bulundurularak yerel yöne
timler ve kolluk birimlerince etkin ve sürekli bir şekilde denetlenemediği, 

İnternet kafelerde genel ahlaka aykırı içeriklere sahip kumar, bahis ve pornografik içerikli kö
tü alışkanlıklara özendirici ve şiddet içerikli, şiddeti özendirici sitelere çocukların rahatlıkla ulaşa
bildikleri, 

İnternet kafe yöneticilerinin, filtre programlarını sadece teftiş aşamasında kullanıma açtıkları, 
Yapılan incelemelerde, genel güvenlik suç unsurlarının tespiti ve asayişin sağlanması amacıy

la kolluk birimlerinin yaptığı denetimler ile İnternet kafelerin işletilmesi açısından sorumlu olan be
lediye veya bölgesine göre il özel idarelerince yapılan denetimlerde koordinasyon eksikliği olduğu, 

Mevcut paylaşım eksikliğinin İnternet kafelerdeki suça yönelik olumsuzlukları artırdığı ve bir 
zafiyetin oluşmasına neden olduğu, 

Bu kapsamda denetimin etkinliğinin artırılması gerektiği, 
Denetimlerin ilgili birimlerin iş birliğinde yapılması, 
Kapatılması gereken iş yerlerinin diğer İnternet kafelere örnek teşkil etmesi açısından hemen 

kapatılması, 
Suç unsuru tespit edilmesi durumunda kolluk birimleri tarafından gerekli tutanaklar hazırlana

rak ivedilikle yargıya intikalinin sağlanması ve böylelikle devletin denetimler yoluyla caydırıcılık 
gücünün artırılması gerektiği, 

İnternet kafelerin şekil ve içerik yönünden ülke genelinde ortak bir model oluşturularak denet
lenmeleri gerektiği, 

Yeknesaklık sağlanması ve söz konusu açılması izne bağlı yerlerin sürekli kontrol altında tu
tulmalarının gerektiği, 

Kafelerde çocuklar ile yetişkinlerin aynı ortamlarda bulundukları gözlemlenmiştir. 
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Yapılan il ziyaretlerinde ayrıca il çocuk şube müdürlükleri, il gençlik ve spor müdürlükleri, il 
kültür ve turizm müdürlükleri, il müftülükleri, belediyeler, cumhuriyet başsavcılıkları ve sivil top
lum kuruluşları da ziyaret edilmiştir. 

İl çocuk şube müdürlükleri: 
Çoğunlukla şube müdürlüklerinin amaçlarına uygun bir şekilde organize olduğu, 
Yeni yasal düzenlemeyle ilgili eğitim alamayan görevlilerin sokaktaki müdahalede çekimser 

kaldıkları, 
SHÇEK gençlik merkezlerinin, gençlik ve spor müdürlüğüne bağlı gençlik merkezlerinin yay

gın ve etkin olmaması nedeniyle, şube müdürlüklerinin bu merkezlerin yapmaları gerekenleri yap
mak zorunda kaldıkları, 

Sokak ve okul çevresi güvenliğinde etkin olması gereken polisin okul içine girmek zorunda 
kaldığı, 

Sosyal faaliyetlere zaman ayırmak zorunda kaldığı, 
Polisin ulusal projelerinin diğer kurumlara nazaran daha etkin çalıştıkları, 
Çeteleşme ve uyuşturucu satıcıları konusunda çok etkin organize olamadıkları, 
Suç henüz işlenmeden suçu önlemeye yönelik çalışmaların yapılması gerektiği, 
Suç işlendikten sonra ihlal edilen kamu düzeninin sağlanmasının çok daha zor olduğu göz önü

ne alındığında, şiddeti önleme konusunda, önleyici kolluk hizmetlerini yeterince kullanamadıkları, ço
cuklar için suç işleme konusunun ve çocukları suça iten riskli bölgelerin yeterince denetlenmediği, 

Buna ilişkin bilgilerin değerlendirilerek suçu önlemeye yönelik çalışmaların yapılmadığı, 
Ancak suç işlendikten sonra ihlal edilen kamu düzenini sağlamaya çalıştıkları; bunun da suçla 

mücadele değil de suçluyla mücadeleye yönelik çalışmalar olarak algılandığı, 
Bu durumun da toplumdaki suçun önlenmesinde yetersiz kaldığı, 
Suça itilen çocukların karakola geldikleri andan itibaren, kurumların organize olamamaları ne

deniyle, emniyetin, çocuktan sürekli sorumlu hâlde olması, 
Gözlemlenmiştir. 
İl gençlik ve spor müdürlükleri: 
Gençlik merkezi sayıları ve bu merkezlerde çalışan eleman sayılarının yeterli olmadığı, 
Fiziki ortamlarının amaçları doğrultusunda kullanmaya elverişli olmadığı, 
Şehirdeki genç nüfusun ihtiyacını gidermeye yönelik ellerinde ne merkezî ne de yerel bir plan

lamanın olmadığı, 
Okullarla gerekli koordinasyon sağlanarak gençlerin merkeze gelmelerini yönlendirecek bir 

projelerinin olmadığı, 
Kültür Bakanlığı, SHÇEK, Millî Eğitim ve yerel yönetimler ile organize olarak çalışmaya ge

reken önemi vermedikleri; eğer bu çalışmalan yapabilseler, Kültür Bakanlığından eleman desteği ve 
okullardan da spor salonu ve okul bahçelerini kullanma imkânlarını rahatlıkla kullanabilecekleri, 

Sporun şiddeti önleyen en büyük etkenlerden birisi olduğu göz önüne alındığında, bu birimle
rin şiddeti önleme konusunda çok etkin bir sorumluluk taşıdıkları bilinmeli ve buna göre tedbirler 
alınması gerektiği, 

Gözlemlenmiştir. 
İl kültür ve turizm müdürlükleri: 
Şehir kültürü oluşturmakla ilgili etkin ve yeterli çalışmalarının olmadığı, 
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Gençliğe yönelik çalışmalarının yetersiz olduğu, 
Devlet tiyatrolarının il müdürlükleriyle olan diyaloglarının zayıf olduğu, 
Genelde etkin, yaygın, diğer müdürlüklerle organize olmuş bir çalışmalarının alanda hissedil-

mediği, 
Kültür faaliyetlerinin turizm faaliyetlerinin gölgesinde kaldığı, bu nedenlerle çocukların boş 

vakitlerini uygun olmayan ortamlarda geçirmekte, şiddetle daha kolay tanışmakta oldukları, 
Gözlemlenmiştir. 
İl müftülükleri: 
Cuma hutbelerinde ve vaazlarda gençlik, şiddet ve aileyle ilgili konuların işlendiği, fakat, de

vamlı ve etkin olmadığı, 
Mahallî televizyon ve radyolarda müftülükler tarafından bu konulan işleyen programların ye

tersiz olduğu, 
Gençliği hedef alan programlı, gençliğin iletişim dilini kullanan günlük konularla ilgili bir ça

lışmanın yapılmadığı, 
Gençlere ulaşmak için teknik araçların iyi kullanılmadığı, 
Gençlerin toplumsal değerlerini ve duyarlılıklarını artıran etkinliklerinin olmadığı, 
Kendilerinin ulaşması yerine kişilerin kendilerine ulaşmalarını bekledikleri, 
Halkınsa, müftülüğün birçok hizmetinden haberi olmadığı, 
Gözlemlenmiştir. 
Sivil toplum kuruluşları... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Ataş, konuşmanızı lütfen tamamlayınız. Son cümleleriniz için açtım. 
Buyurun. 
MUSTAFA ATAŞ (Devamla) - Toparlıyorum efendim. 
Genel olarak yapılan görüşmelerde birçok sivil toplum kuruluşunun etkinlik düzenleyebilmek 

için sivil kaynak oluşturmak yerine, devletten yardım talep ettikleri, bunun da çalışmaların etkinli
ğini azalttığı, 

Şehirlerindeki gençlerin şiddet eğilimlerini azaltacak kültürel, sanatsal ve spor faaliyeti alanla
rında ihtisaslaşıp etkin ve yaygın çalışma yapmadıkları, 

Kaynakların verimliliği açısından aynı konuda faaliyet yapan sivil toplum kuruluşlarının iş bir
liği yapmadıkları, 

Gözlemlenmiştir. 
Sayın Başkanım, belediyelerle ilgili de gözlemlerimizi aktarıp, sözlerimi toparlıyorum: 
Gençlere yönelik gençlik merkezleri ve kültür merkezleri noktasında yetersiz kaldıkları, 
Kültürel faaliyetler noktasında öğrencilere ve gençlere yönelik daha etkin faaliyetler yapmala

rı gerekirken, daha çok sosyal yardım faaliyetlerine yöneldikleri, 
İnternet kafelerin ruhsatlandırma ve denetimlerinde en etkin kurumun kendileri olmasına rağ

men, denetim faaliyetleri noktasında ve ruhsat verme hususunda gecikmelerin, gençlerin ve çocuk
ların buralardan olumsuz anlamda etkilenmelerine dolaylı olarak sebep oldukları, 

Açma izni verilen İnternet kafelerin denetimlerinin belediyeler tarafından düzenli olarak yeri
ne getirilmesinde aksamalar olduğu, 
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Yapılan araştırmalarda, spor yapan çocukların ve gençlerin şiddetten daha uzak oldukları göz 
önüne alındığında, gençlerin spor yapacakları yeterli alanlara sahip olmaları konusunda yeterli ça
lışmalarının olmadığı, 

Gençler ve çocuklarla ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliğinin yetersiz olduğu, 
Gözlemlenmiştir. 
Takdir edersiniz ki, bu sorunlar ve aksaklıklar bugün ortaya çıkmış sorunlar değildir. Bu sorun

lar yıllarca ihmal edilmişliğin sonucudur. 
Komisyon raporunun sonuç ve önerilerinin son bölümünde şunları sizlerle paylaşmak istiyo

rum: Şiddet, dünyada gittikçe artan, sonuçları itibarıyla da sadece şiddeti uygulayan ve şiddet mağ
durlarından öte toplumun her bireyini dolaylı ya da direkt etkileyen çağımızın en önemli sorunla
rından birisidir. 

"İnsan hakları, barış, sevgi ve dayanışma" söylemlerinin çok kullanıldığı çağımızda yapılan 
komisyon çalışmaları göstermektedir ki, ülkemizde de çocuk ve gençlerimizin şiddet eğilimleri ar
tış seyri göstermektedir. 25,6 milyon sıfır-on sekiz yaş grubu, terör örgütlerinin, suç örgütlerinin, or
gan ve uyuşturucu tacirlerinin en kolay ulaştığı ve etkilediği bir yaş grubudur. 

Millî ve manevi değerleri korumasını beklediğimiz bu genç nesli tehditlerden korumak için er
teleyebileceğimiz hiçbir tedbir yoktur. Şiddetin çocuk ve gençlerde artmasının getirdiği maliyet, se
beplerini ortadan kaldırmak için sarf edeceğimiz kaynaklardan çok çok fazladır. Bu bağlamda, ço
cuk ve gençlerimizi şiddetten uzaklaştırmak için, tüm yöneticilere, annelere, babalara ve medyaya 
önemli görevler düşmektedir. Unutmayalım, hiçbirimiz, gençliğe karşı olan sorumluluğun dışında 
kalamayız. 

Ülkemizde artan şiddet olaylarının ve gençlerdeki şiddet eğilimlerinin önlenmesi için, çocuk
lara ve gençlere yönelik ulusal planlamaların ivedilikle etkin ve ölçülebilir bir şekilde yapılması ge
rekmektedir. 

Değerli arkadaşlar, yaptığımız bu ziyaretlerdeki tespitlerimizi sizlerle paylaşmaya çalıştım. Ta
biidir ki, bu olumsuz şartlar içerisinde çok olağanüstü gayretler sarf ederek, gerçekten, bu tespitle
rimizin aksi istikametinde olumlu çalışmalar yapan belediyelerimiz, kurumlarımız vardır. İnşallah, 
bu olumlu çalışmalar yapan kurumlarımızın ve belediyelerimizin idarecilerinin diğerleri tarafından 
örnek alınması temennisiyle hepimizin üzerindeki bu şiddet eğilimlerini önleme noktasındaki so
rumluluğu bir kez daha hatırlatıyor, öncelikle, şiddetin Mecliste olmamasını dileyerek, hepinize 
saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ataş. 
Sayın milletvekilleri, Meclis Başkanlığına yazılı olarak müracaat eden Yalova Milletvekili Sa

yın Muharrem İnce, kendi isminin de açıkça kullanılarak gerçek dışı beyanda bulunulduğunu -Ko
misyon Başkanı tarafından- ifade etmiş ve 69'uncu maddeye göre söz talebinde bulunmuştur. Bu ta
lebi değerlendiriyorum. Zabıtların bir kısmı geldi. Kendilerine de vereceğim ve elbette ki, bir açık
lama imkânı da her zaman için vekillerimize veriyoruz. Yine, onu o şekilde değerlendireceğim. Üç 
beş dakika içinde diğer zabıtlar da gelsin, size de takdim edeceğim. 

Şimdi, söz sırası, şahsı adına, Sinop Milletvekili Sayın Engin Altay'a aittir. (CHP sıralarından alkışlar) 
Buyurun. 
ENGİN ALTAY (Sinop) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yüce heyetinizi saygıyla selam

lıyorum. 
Önce Komisyon Başkanına hemen bir ikazda bulunmak istiyorum: Ben bu Komisyonun üyesi 

değilim, biraz sonra benim konuşmamdan da rahatsız olup, bana da biraz önce Sayın İnce'ye yaptı
ğı gibi bir iftirada bulunmasın diye peşinen bu işin önünü kesmek istiyorum. 
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AHMET SIRRI ÖZBEK (İstanbul) - İnsanlar alışkanlıklarından kolay vazgeçmezler! 
ENGİN ALTAY (Devamla) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; çocuklarda ve gençlerde ar

tan şiddet eğilimi ve okullarda meydana gelen olaylarla ilgili, Meclisimiz 14/12/2006'da bir komis
yon kurdu. Şimdi, biz de, aynı yılın tam iki ay öncesinde, Parlamentomuza bir gensoruyla geldik ve 
bakın, ben, bu gensoru görüşülürken demişim ki: "Bu gensoru, okullanmızda son üç yıldır ortaya 
çıkan şiddet olaylarının artık durması için verilmiş bir gensorudur." Biz, parti olarak bu tespiti çok 
daha önce yaparak ve konunun -genel ve özel şartları mutlaka var ama- özel şartlarında Millî Eği
tim Bakanlığının birinci derece muhatap olduğunu bilerek, Millî Eğitim Bakanlığı hakkında bir gen
soru içerisinde bunu değerlendirmek istedik. Ama, Meclisimiz, o zaman ne yazık ki, bu gensoru 
önergemizi iktidar partisinin çoğunluk oylarıyla reddetti. İki buçuk ay sonra, aynı Meclis, gençler
de ve çocuklarda artan şiddet eğilimleri ve okullarda meydana gelen olaylar için bir Meclis Araştır
ması Komisyonu kurdu. 

Şimdi, Komisyon raporu burada, sizlerde de vardır, dört yüz doksan sekiz sayfadan ibaret bir 
rapor. Emeği geçen, çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. 

Rapor iyi de, şimdi, Meclis araştırması niye açılır? Ortada bir sorun vardır, sorunu araştırırsı
nız ve sonra da soruna yönelik bir çare ortaya koyarsınız. Komisyon raporunun sonuç bölümü "ol
malı", "sağlanmalı", "desteklenmeli", "kullanılmalı", "çalışmalı", "verilmeli." şeklinde; meli, malı 
raporu diyebileceğimiz bir rapor. 

Bu rapordan sonra ne olacak? Sayın milletvekilleri, Meclis bir konuyu araştırır... Ki Meclisin 
bir konuyu araştırmak için komisyon kurmasını gerektirecek kadar önemli bir konuysa, millet ço
luk çocuğunu artık okula gönderemez hâle gelmişse, millet on yedi yaşındaki çocuğu akşam altıdan 
sonra eve gelmeyince polisi arar hâle gelmişse ortada ciddi bir durum vardır, ciddi, sosyal, toplum
sal bir problem vardır. 

Şimdi, ben isterdim ki, bu Komisyon raporunun son sayfasında bir Meclis soruşturması açıl
masına yönelik bir ibare olsun; bu yok. Bu şimdi görüşüldü, Sayın Başkan biraz sonra "Rapor gö
rüşülmüştür." diyecek, yemek arası verecek, bitecek. Sonra, ilgililere, meraklılarına, Millî Eğitim 
Bakanlığı istatistikleriyle ilgili, sosyal, kültürel istatistiklerle ilgili, sosyal hizmetlerle ilgili güzel bir 
envanter, istatistiki envanter. Mesela, bu raporu açarsınız, bir sayfasında Türkiye'de kaç tane öğren
ci var, kaç tane öğretmen var, kaç tane derslik var, bunları görürsünüz. Bunlar zaten Millî Eğitim 
Bakanlığının hazırladığı istatistiklerde, yıllıklarda var. Bunu derken Komisyonun emeğini küçüm-
semiyorum, ama yani ne oldu? 

MEHMET YÜKSEKTEPE (Denizli) - Küçümsüyorsun... 
ENGİN ALTAY (Devamla) - Şimdi bu rapor çıktı da ne oldu? -Meli, malı raporu bu. Durdu mu 

şiddet? Bu Komisyon çalıştı, işini bitirdi de şiddet durdu mu? Çocuklarda ve gençlerde şiddet eği
limi son mu buldu? Böyle bir şey yok. Ne var? Ee, Meclis görev yaptı... Bu, görev falan değil sa
yın milletvekilleri; bu, beytülmalı zarara uğratmaktır. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Bunu pe
şinen söylemek istiyorum. 

Şimdi değerli arkadaşlar, eğitim, hepimizin önce birinci derece çocuklarımızı, gelecek kuşak
ları, ülkemizin geleceğini, dolayısıyla kendi kuşaklarımızın da geleceğini ilgilendiren hakikaten 
ciddi bir iş. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, bizim çocuğumuz olsun olmasın. Ben inanıyorum ki, 
biriniz benim çocuğumun sokakta başına bir iş hâl geldiğini görseniz, kendi çocuğunuzu müdafaa 
eder kadar müdafaa edersiniz, muhafaza eder kadar muhafaza... 

FİKRET BADAZLI (Antalya) - Kesin. 
ENGİN ALTAY (Devamla) - Biz de sizin için, sizin çocuklarınız... Bu böyledir, çocuk sevgi

si ayrı bir şeydir. Çocukların iyi yetiştirilmesi lazım, çocukların doğru yetiştirilmesi lazım, bunu çok 
önemsemek lazım. 
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Şimdi, bakın, gençlerde ve çocuklarda şiddet eğiliminin arttığını görüyoruz. Bilmeyenler için 
söyleyeyim, bu Mecliste beni hâlâ hukukçu zannedenler var, ben eğitimciyim; tebeşiri bırakıp Par
lamentoya gelmiş bir arkadaşınızım, son üç yılında da eğitim yöneticiliği yapıyordum. Bu işi bir 
parça bilirim. Şimdi, şiddet eğilimi bir sorundur. Biraz önce iktidar sözcüsü arkadaşımız dedi ki: 
"Bu, bugün ortaya çıkmış bir sorun değil. Bu, yılların ihmali, birikimiyle bugün önümüze gelmiş 
bir sorun." Yahu, istatistikler gayet açık, yani sizin döneminizde okullarda şiddetin arttığını, sokak
ta şiddetin arttığını, çarşıda, pazarda, stadyumlarda şiddetin arttığını, hatta hatta milletin geçim der
di yüzünden, parasızlık yüzünden evlerde, aile içinde şiddetin arttığını bilmeyen mi var? Bu yeni 
bir şey değil ki! Türkiye'yi bu noktaya, siz sayın milletvekilleri değil ama, sizin güvenoyu verdiği
niz 59'uncu Hükümet getirmiştir. Bunu kabul etmemiz lazım, bunu görmemiz lazım. Bunu Türkiye 
görüyor, millet bunu biliyor. Üç sene önce sekiz yaşındaki çocuğunu okula gönderen annenin psi
kolojisi ile şimdi o annenin -çocuk da büyüdü, on bir yaşında- psikolojisi bir mi arkadaşlar? Ben si
ze soruyorum. 

OSMAN KILIÇ (Sivas) - Şimdi daha iyi. 
ENGİN ALTAY (Devamla) - Şimdi, tablo bu. Şimdi, bir kere, bu tabloyu bilmemiz lazım. 
Genel sorunlar ayrı, yani, toplumda şiddet niye arttı? Bunun birinci sebebi, milletin aş ve iş so

runudur. Bizde bir söz vardır, "Aç tavuk ambar yıkar." derler. Bu milleti aç bırakırsanız, bu mille
tin çocuğu tinerci olur, babası da hırsız olur. Kimse durduk yerde tinerci olmaz, hırsız olmaz, çete
ci olmaz, kapkaççı olmaz. Türkiye bu noktaya geldiyse bu, Hükümetinizin uyguladığı ekonomik 
politikaların, sosyal politikaların bir ürünüdür, bir eseridir. Bu bir vakıadır. Bunu ortaya koymak la
zım. Hükümetin de bu konuda tedbir alması lazım. İş işten geçti, Parlamentonun son günlerini ya
şıyoruz. Gönlüm isterdi ki, bu işler ya önceden başlasaydı, konuşulsaydı ya da yeni Parlamentoya 
bırakılsaydı. Şimdi, seçim kararı almış bir Parlamento, burada, âdet yerini bulsun cinsinden, şiddet
le ilgili Meclis araştırmasını görüşüyor "muş" gibi! Türkiye'nin bir genel problemidir, hiçbir şeyi 
doğru dürüst yapmayız, yapmış gibi, olmuş gibi, bakmış gibi, çalışmış gibi... Bu "mış gibi"den Tür
kiye'nin kurtulması lazım, ama öncelikle, Parlamentonun kurtulması lazım. 

Şimdi, okullar boyutuna gelmek istiyorum. Yani, genelde şiddetin, toplumdaki şiddetin, genç
lerdeki şiddet eğilimlerinin birçok sebebi var, faktörü var; bu on dakikaya bunu sığdırmak tabii ki 
mümkün değil. Ama, şiddetin stadyumda olmasını kabul edemeyiz, şiddetin sokakta olmasını, park
ta olmasını kabul edemeyiz, ama sayın milletvekilleri, ilim-irfan yuvasında, okulda şiddet olmasını 
tasavvur edemeyiz; kabul etmeyi bırakın, kabul edemeyiz, tasavvur edemeyiz, düşünemeyiz, düşün
memeliyiz, olmamalı, olabilememeli, ama var. Gün geçmiyor ki, gazetelerde, okullarla ilgili şiddet 
haberleri, uygunsuz haberler okuyoruz. Bu konuda çeşitli öğretmenlerin, çeşitli yerlere yazdığı 
mektuplar var. Bir tanesini ben okudum, inanın ben ağladım, bir öğretmen olarak ben ağladım. Me
sela, o mektuptan, size, sadece çok kısa bir bölüm okumak istiyorum, çok şey var o mektupta ama: 
"Muhtaç olduğu kudretin dolaştığı asil kanı uyuşturucuyla zehirleyen öğrencilerimi kurtaramıyo
rum." diye feryat eden bir öğretmen mektubu bu. Aynı öğretmen diyor ki: "Öğrenmeye direnen, 
kendini kapatan öğrencilerime İstiklal Marşı'nın anlamını bile öğretemiyorum." Ve aynı öğretmen -
daha önce, bunu Mecliste bir kere söylemiştim- "Sınıfta çocuklara ders anlatırken, yazı tahtasının 
üstünde duran Atatürk resmine bakıp Atatürk'ün gözleriyle göz göze gelmekten korkuyorum." di
yor. İşte, Türk millî eğitim sisteminin içine düştüğü durum budur. Böyle bir sistemde okullarda da 
toplumla paralel olarak şiddetin olması da kaçınılmaz. Hâlen, en azından iki ay, iki buçuk ay görev
de kalacak Sayın Bakana, âcizane tavsiye ederim ki... 

FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - Göreve devam edecek. 
ENGİN ALTAY (Devamla) - Efendim, eder etmez. Ederse, hayırlı olsun, uğurlu olsun deriz. 
Şimdi, Sayın Bakan, siz de bilirsiniz, okulların iklimi vardır, okulların eğitim ortamı vardır. Bu 

iklim ve bu ortam... 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ENGİN ALTAY (Devamla) - Sayın Başkan, müsamahanıza sığmıyorum. 
Sayın Bakan, okulların iklimi ve ortamı okulların başarısıyla doğru orantılıdır, ama, okullarda 

bu iklim bozulmuşsa, okullardaki eğitim ortamının demokratik yapısı zaten dardır Türkiye'de, tü
müyle ortadan kalkmışsa okullardan verim alamazsınız. Okullarda verim alamadıktan sonra, okul 
başka şeye yönelir. Okuldan bilim çıkarsa, okuldan aydınlık çıkarsa, aydınlanma çıkarsa, okuldan 
akıl çıkarsa, okuldan bilimsel mantık, anlayış çıkarsa, okuldan uygulamalı eğitim anlayışı, laik eği
tim anlayışı çıkarsa, okulun içine hurafe girerse, okulun içine argo girerse, okulun içine küfür girer
se, okulun içine müstehcenlik girerse, okulun içine siyasi kayırmacılık girerse, okulun içine hem-
şehricilik anlayışı girerse, artık, hepimizin çocuklarımızı yolladığı o okullardan yetişecek öğrenci
lerden... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ENGİN ALTAY (Devamla) - Sayın Başkanım, müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN - Efendim, son cümlelerinizi rica ediyorum, ek süre verdim. 
ENGİN ALTAY (Devamla) - ...o okullardan yetişecek çocuklarımızdan, bu ülke için, bu mil

let için çok şey bekleyemez hâle gelirsiniz. 
Söylenecek çok şey var, ama anlıyorum ki Sayın Başkan iktidar partisi hatibine verdiği tole

ransı bana vermeyecek gibi, mi hissettim? Belki verecektir. 
Evet, ama, bazı şeyleri değiştirmemiz lazım. Dinci kuşatma ve kadrolaşmadan vazgeçmemiz 

lazım. Hukuk tanımaz yönetim anlayışını terk etmemiz lazım. Kemalist ideolojiden rahatsız olma
mak lazım. Müstehcenliği, küfrü, argoyu, cumhuriyet tarihinde görülmemiş şiddeti okuldan temiz
leyecek her türlü akılcı ve bilimsel tekniği okula sokmak lazım. Mahkemelerden yönetmeliklerin 
dönmemesi lazım. Bir buçuk yıl geçip de, bu ülkede, Millî Eğitim Bakanlığının, bu ülkenin Parla
mentosunun, kurulan üniversitelere rektör atayamamış bir durumda, okul ortamlarını bir kaos orta
mında bırakmaması lazım. 15 milyona bedava kitap dağıtıp, veliden 150 milyon lira bağış almamak 
lazım. Okulların fiziki şartlarını derhâl, derhâl düzenlemek lazım. Öğrencileri ÖSS stresinden, OKS 
kargaşasından kurtarmak lazım. Öğretmenleri kademelere ve rütbelere, kadrolu, sözleşmeli, ücret
li, usta öğretici diye ayırarak, okullardaki öğretim kadroları arasında bir bunalım, bir sendrom ya
ratmamak lazım. Güven, nitelik, başarı sorunu yaşayan bir millî eğitim camiasının, sisteminin 
derhâl bu sorunları aşması lazım. Adı millî, kendisi millî olmayan bir Bakanlık, ülkemizde kabul 
edilebilecek bir durum değildir. 

Özetle, değerli milletvekilleri, beden eğitimi, resim, müzik derslerinin bu dönemde hemen he
men yok sayılacak bir noktaya getirilmesi de çocukları tetiklemiştir. Gençler enerjilerini boşaltmak 
zorundadır. Gençlere, beden eğitimi, resim, müzik alanlarında, bunlar önemli ders değil diye ya da 
ders saat sayısını azaltarak bu okulların düzelmesi mümkün değildir. Bunları çözmek lazım, ama 
her şeyden önce, her şeyden önce, milli eğitimin başının, 20 milyonluk bir camianın başının soka
ğa çıkan insanlara "yarasa" benzetmesi yapmaması lazım. 

Sayın milletvekilleri, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Altay. 
Sayın İnce, son kısmı yeni geldi, veremiyorum. Sadece, orada şunu okuyayım, yine size söz 

vereceğim. 
Sayın Komisyon Başkanı "Bu bilgileri vermek istedim. Eğer kırdımsa, özür dilerim. Çünkü, si

zi severim, bütün meslektaşlarımı severim ve lütfen, bu tür kaba, birbirimizi kıran davranışlarda bu
lunmamayı, özellikle bu rapor görüşülürken hiç olmazsa, özenle istirham ediyorum" diyor. Özür 
kısmı da bu kadar, diğer kısım orada. 
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MUHARREM İNCE (Yalova) - Söz vermeyecek misiniz? 
BAŞKAN - Şimdi, size İç Tüzük'ün 69'uncu maddesine göre söz veriyorum. 
Kısaca, lütfen, kendi açıklamanızı yapın. 
Evet, buyurun. 
IV. - AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam) 

5.- Yalova Milletvekili Muharrem înce'nin, İstanbul Milletvekili Halide İncekara'nın, 
konuşmasında, şahsına sataşması nedeniyle konuşması 

MUHARREM İNCE (Yalova) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; çok teşekkür ederim Sa
yın Başkan. 

Burada, tabii ki, okullardaki şiddet görüşülürken, Araştırma Komisyonu Başkanının sözlü şid
dette bulunmasını yadırgadığımı belirtmek istiyorum. Sayın İncekara'nın mesleğini bilmiyorum, 
ama dedikodu kültürünün Meclise yansımasının çok tehlikeli sonuçları olacağını düşünüyorum. 

Bu hiç doğru değil ve özetlemem gerekirse şunu söyleyeyim: Allah insanı kuru iftiradan sak
lasın. Burada bir şiddet olayı yaşanmış olabilir, ama yaşandığı gün ben burada yoktum, Ankara'da 
değildim. Siz nasıl bana iftira atarsınız? Ben Yalova'daydım dün. Buradaki yaşanmış olayı bana at
tınız. Yani, önce insana iftira atacaksınız, sonra size çok sert tepki gösterilince diyeceksiniz ki: "Ben 
bayanım, bana kibar ol." Önce, kibar olmayı hak edeceksiniz, size kibar davranılmasını hak edecek
siniz. Siz bana bunu nasıl söylersiniz? Ayrıca, diyorsunuz ki: "Komisyon çalışmalarının şu kadarı
na katılmadı." Hanımefendi, size bakanlık verememiş olabilirler, komisyon başkanlığı verememiş 
olabilirler, bir araştırma komisyonunun başkanı yapmış olabilirler sizin de gönlünüzü almak için, 
ama, siz benim amirim değilsiniz. 

İNCİ ÖZDEMİR (İstanbul) - Ayıp ama, çok ayıp bu ifadeler. 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Yani, siz benim amirim değilsiniz. Katılıp katılmama takdi

rini, hesabını, ben, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine veririm, size vermem. 
İNCİ ÖZDEMİR (İstanbul) - Sayın Başkan, uyarır mısınız? 
MUHARREM İNCE (Devamla) - Siz bana bir sertifika gönderdiniz Sayın Başkan, koca koca 

da imzanız var. Bir de diploma gönderdiniz. Çalışmalarımdan dolayı teşekkür etmişsiniz, bir de ko
caman da bir sertifikanız var. O sertifikayı niye gönderdiniz o zaman? Siz, çalışmalara katılmayan
lara, hak etmedikleri hâlde sertifika gönderir misiniz? 

(10/337, 343, 356, 357) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞ
KANI HALİDE İNCEKARA (İstanbul) - Uzmanlara soracağım, hata etmişler. 

MUHARREM İNCE (Devamla) - Sizin imzanız var Hanımefendi. Sayın İncekara, sizin imza
nız var. Siz o zaman, bu imzayı niye koydunuz oraya? Niye imza attınız da bana böyle bir şey gön
derdiniz? Ben size onu iade edeceğim yarın, merak etmeyin. Sizin imzanızı taşıyan bir şeyi ben du
varıma asmam zaten. İftira atan bir insanın yapabileceği... Düşünemiyorum yani böyle bir şeyi. Na
sıl, emin olmadan bir kişiyi suçlayabilirsiniz? 

(10/337, 343, 356, 357) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞ
KANI HALİDE İNCEKARA (İstanbul) - Cevap hakkım doğuyor Sayın Başkan. 

MUHARREM İNCE (Devamla) - Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. (CHP sıralarından alkışlar) 
İNCİ ÖZDEMİR (İstanbul) - Sayın İnce, çok ayıp oldu, çok ayıp! 
BAŞKAN - Şimdi, Sayın İnce, tabii ki, Komisyon Başkanının bir müeyyidesi yok zorlamaya, 

ancak, İç Tüzük'ün 28'inci maddesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin üyesi eğer bir komisyona 
seçilmişse, görevini yapacak. Yapmıyorsa, buna karşı da gerekli prosedür var. Zaten, her üye göre
vini yapmaya çalışıyor. 
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Böylece, bu tartışmayı daha fazla uzatmanın bir manasını görmüyorum. 
İNCİ ÖZDEMİR (İstanbul) - Sayın Başkan, kurulmuş bütün komisyon başkanlarına hakaret 

edildi burada. 
V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
l,- İstanbul Milletvekili Ömer Zülfü Livaneli ve 19 Milletvekili, Çorum Milletvekili Muzaffer 

Külcü ve 19 Milletvekili, Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 54 Milletvekili ile Anavatan Par
tisi Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Gaziantep Milletvekili Ömer Abuşoğlu ve Malatya Milletve
kili Süleyman Sarıbaş'ın, çocuklarda ve gençlerde artan şiddet eğilimi ile okullarda meydana gelen 
olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergeleri ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/337, 343, 356, 357) (S. Sa
yısı: 1413) (Devam) 

BAŞKAN - Şimdi, söz hakkı Sayın Bakanda. 
Millî Eğitim Bakanımız Sayın Hüseyin Çelik; buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arka

daşlarım; toplumda yaygınlaşmaya yüz tutmuş şiddetle ilgili olarak, şiddetin, her ortamdaki şidde
tin azaltılması ve alınması gereken tedbirlerle ilgili olarak, malumunuz, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi tarafından bir komisyon kuruldu. Gerek iktidar partisinden gerekse muhalefet partisinden araş
tırma komisyonu kurulmasıyla ilgili önergeler verilmişti ve bu önergelerin, biz de, kabul edilmesi 
gerektiğini bu kürsüde gelip ifade ettik ve böyle bir komisyonun oluşturulması, böyle bir komisyo
nun çalışması ve bir rapor hazırlamasının bizim için de yol gösterici olacağını, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin bu meseleye el atmasının da çok faydalı olacağını, biz, Hükümet adına beyan ettik. 

Bugün görüyorum ki, burada son derece derli toplu bir komisyon raporu hazırlanmış. Komis
yon uzun boylu çalıştı. Birçok yurt içinde seyahatlerde bulundular, çalışma seyahatlerinde bulundu
lar. Bizatihi meseleleri çeşitli ortamlarda gözlemlediler ve birçok uzman dinlediler, birçok kurumun 
değerli temsilcisini dinlediler, bizi komisyona davet ettiler ve sonunda, aslında, normal puntolarla, ki
tap puntosuyla dizildiği zaman bin sayfalık bir kitap olabilecek derli toplu bir doküman hazırlandı. 

Değerli arkadaşlarım, bu çalışmanın, bunca zaman sarf edilen bu gayretin boşa gittiğini söyle
mek mümkün değil. Evet, Meclis tarafından kurulan araştırma komisyonlarının hazırladığı raporla
rın bir yaptırımı söz konusu değildir. Ancak, ben, kendi adıma, Millî Eğitim Bakanı olarak, Millî 
Eğitim Bakanlığı olarak bu dokümanın son derece yararlı olacağını, buradaki tespitlerin, buradaki 
teşhislerin ve buradaki bunların çözümünde ortaya konan problemlerin çözümünde önerilen bazı 
tedbirlerin, yol gösterici tedbirlerin bizim için son derece faydalı olacağını ifade etmek istiyorum. 

Ben, bu vesileyle, Sayın Komisyon Başkanımız, İstanbul Milletvekilimiz Sayın Halide İnceka-
ra Hanımefendiye ve çalışma arkadaşlarına, muhalefetten iktidardan, bu komisyonda görev alan bü
tün arkadaşlarıma bu vesileyle huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, tabii ki, şiddet denince zaten burada okulda şiddetten ziyade okul çağın
daki çocuklar ve gençler arasında yayılma istidadı gösteren bir şiddetten söz ediliyor. Aile ortamın
daki şiddetin önlenmesi, stadyumdaki şiddetin önlenmesi, sokaktaki şiddetin önlenmesi, her ortam
daki, sadece fiilî saldırı ve darp niteliğinde değil, ama, kaba davranışlar sonucu ortaya çıkmış olan 
şiddetin, kötü sözler sonucu ortaya çıkmış şiddet eğilimlerinin toplumumuzdan atılması, bunların 
asgariye indirilmesi, mümkünse yok edilmesi için neler yapılmalıdır yönünde bir çalışma yapılmış. 

Bu arada, hemen şunu belirtmek istiyorum: Bu problem ortaya çıktığı ilk günlerden itibaren, 
malumualiniz, bazı olaylar, bazı toplumsal olaylar belli zamanlarda daha çok hissedilir hâle gelir. 
Bu olay hissedilir hâle geldiği andan itibaren biz Millî Eğitim Bakanlığı olarak bununla ilgili bir 
strateji ve eylem planı hazırladık. 2011 yılına kadar devam edecek -2006-2011 yılına kadar devam 
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edecek- beş yıllık bir strateji ve eylem planı hazırladık ve meselenin üzerine gittik ve iftiharla söy
leyeyim ki, değerli arkadaşlarım, burada da bir tablo var, 2006 yılı aralık ayında en üst noktaya çık
mış olan, özellikle okullardaki şiddet, bu alınan tedbirler sonucu, okul yöneticileriyle, okullarımız
daki öğretmenlerle, velilerle, öğrencilerle yüz yüze görüşmeler sonucu ve bütün bu kesimleri işin 
içine dâhil eden tedbirler sonucu okullardaki şiddet eğilimleri binde 5'ten binde 2'ye düşmüştür. Ya
ni, ciddi anlamda bir düşüş söz konusudur. Bunu da iftiharla huzurunuzda belirtmek istiyorum. En 
fazla şiddet olayı görülen on iki vilayetteki bir il emniyet müdür yardımcısı, bir millî eğitim müdür 
yardımcısıyla birlikte kurslara çağrılmış ve kendileri ciddi bir eğitimden geçirilmiş. Özellikle İçiş
leri Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, yerine göre Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve 
SHÇEK'ten sorumlu olan Devlet Bakanlığının iş birliği ve koordinasyonuyla bu meselenin çözümü 
yönünde çok ciddi adımlar atılmış ve buralarda bir azalma görülmüştür. 

Konuyla ilgili olarak sürekli görev yapan 6 profesörden oluşan bir bilim heyetimiz vardır. Bi
raz önce bir muhalefet sözcüsü arkadaşımızın adını verdiği Profesör Doktor Selahattin Övülmüş bu 
6 profesörden birisidir. Bir yüksek lisans öğrencisi okullarımızda bir araştırma yapmak istemiş. Ma
lumunuz, "Ben okullarda araştırma yapmak istiyorum." diyen herkese "Buyur, okullarda araştırma 
yap." denmiyor, bu işin kuralları var. Bize öyle anketler getiriliyor ki, zaman zaman "Ben bu anket
leri okullarda uygulamak istiyorum." diyen insanlar geliyor, ankette sorulan sorulara bakıyorsunuz, 
kesinlikle pedagojik değil, kesinlikle ilköğretim öğrencisinin veya lise öğrencisinin muhatap olma
sı gereken sorular değil. Bunlara da izin verilmiyor. Prosedürü yerine getirdikten sonra akademik 
çalışmaların hepsine izin veriliyor ve Profesör Doktor Selahattin Övülmüş'ün yüksek lisan öğrenci
si olan kişiye de özellikle Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Dairesi ile 
bizim ar-ge birimimiz "şunların, şunların tamamlanması lazım, şu eksiklikleri giderirseniz size araş
tırma izni veririz" demişler ve şu anda o eksiklikler gideriliyor, ilgili kişiye de araştırma izni veri
lecektir değerli arkadaşlarım. Yoksa, okullarda birisi araştırma yapmak istediği zaman, hele hele 
böyle bir olayla ilgili, şiddetle ilgili bir araştırma yapmak istediği zaman bizim buna destek olmak
tan öte bir tavrımız olamaz. Bunu huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, bizim okullardaki rehberlik sistemimiz reaktif bir rehberlik sistemiydi. Ya
ni, önce problem olacak, ortaya sıkıntı çıkacak, ondan sonra rehber öğretmenler onu gidermek için 
uğraşacaklar, öğrenciyi çağıracaklar, konuşacaklar, problemi çözmeye çalışacaklar. Biz, bu rehber
lik sistemini yeni baştan dizayn edip proaktif olan, yani olayların önünde giden, olay ortaya çıkma
dan, hastalık ortaya çıkmadan, salgın ortaya çıkmadan, meselenin üstüne giden, öğrencilerle bire bir 
ilişki kuran, problemli öğrencilerin aileleriyle temasta bulunulan bir sistem getirilmiştir ve bu reh
berlik sistemi de bizim ülkemizde şu anda yerleşmiş vaziyettedir ve problemli çocuğu olan 14 bin 
aileyle bire bir görüşme yapılmıştır. Bu çocukların probleminin temel sebebi nedir, aile ortamında
ki şiddetten mi kaynaklanıyor, geçim sıkıntısından mı kaynaklanıyor, bunun başka sebepleri mi var
dır şeklinde meselenin üstüne gidilmektedir. 

Değerli arkadaşlar, bir şeyi daha özellikle belirtmek istiyorum. Biraz önce yine bir muhalefet 
sözcüsü arkadaşımız dedi ki: "Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğünde bazı insanlara şiddet 
uygulanmış." Bu, psikolojik bir şiddet olarak ifade edildi. Onlar da emekli olmuşlar ve ayrılıp git
mişler bir şekilde. Şiddeti önlemeye memur olan, şiddeti önleyecek olan birimde eğer bunlar olur
sa, Türkiye'de şiddeti nasıl önlersiniz şeklinde bir yorum yapıldı. 

Bakın, bu arkadaşların hepsinin ismi şu anda yanımda. Ben, teker teker bu insanların isimleri
ni okuyarak kendilerini sıkıntıya sokacak bir pozisyon oluşturmak istemiyorum. Bunlardan bir kıs
mı kırk yıl çalıştığı için emekli olup gitmiştir. Bir de Özürlüler Yasası çıktıktan sonra, bildiğiniz gi
bi, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri bütün Türkiye çapında Özellikle ticari olarak da bir ca
zibe noktası hâline gelmiştir. Özel eğitim uzmanı olan, özel eğitim konusunda deneyimi olan insan
lar, bu özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri tarafından daha yüksek ücretlerle istihdam edilmek
tedir. Sözü edilen arkadaşların hepsi, bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine giderek, Millî Eği-
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tim Bakanlığında çalışırken aldığı maaşın birkaç katı fazla maaş alarak şu anda çalışmalarına de
vam ediyorlar. Bunlara şiddet uygulandığı için, bunlar emekliye zorlandığı için emekli olmamışlar
dır. Bunu özellikle huzurunuzda ifade etmek isterim. 

MUHARREM İNCE (Yalova) - Bir araştırsanız iyi olur Sayın Bakanım. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bakın, biraz 

önce yine bir başka milletvekilimiz dedi ki: "Sayın Millî Eğitim Bakanı, Bakanlar Kurulunda yum
ruğunu masaya vursun 'öğretmenlerin ücretlerini artıracaksınız, öğretmenlerin hayat standardını 
yükselteceksiniz' desin" dedi. 

Ben buradan size bazı rakamlar vermek istiyorum. Şüphesiz ki, bakın, bir kez daha altını çiz
mek istiyorum, sevgili öğretmenlerimize ne kadar fazla ücret ödersek, onların hakkını ödemiş ol
mayız. Bu memlekette en fazla parayı hak eden meslek grubu, şüphesiz ki, öğretmenlerimiz, eği-
timcilerimizdir, ancak, 2002 yılından bu yana, bakın, öğretmen maaşlarında meydana gelen artış, 
değerli arkadaşlarım, yüzde 95'tir. Enflasyon payını çıkardığınız zaman, kümülatif enflasyonu çı
kardığınız zaman, refah payı, hayat standardını yükseltme adına reel artış olarak öğretmenlere ya
pılan artış yüzde 42'dir. Birçok meslek grubunda yüzde 12 ile yüzde 20-25 arasında değişirken, bi
zim dönemimizde yine en fazla ücret artışları öğretmenlere yapılmıştır, öğretmenlik mesleğine ya
pılmıştır. 

Şüphesiz ki, bu ülkenin kaynakları arttığı zaman, millî gelir daha fazla arttığı zaman ve bizim 
öğretmenlerimize daha fazla para verecek imkânımız olduğu zaman, öğretmenlerimize bizim de da
ha fazla para vermemiz gerekiyor, diğer devlet memurlarına ve kamu çalışanlarına vermemiz gerek
tiği gibi, ama, tekrar altını çiziyorum, 1998'den 2006 yılına kadar, 2005 yılına kadar öğretmenlerin 
ders ücretlerine kat sayı artışlarının dışında bir kuruş zam gelmemişken, biz, bir anda öğretmen ek 
ders ücretlerine yüzde 47 zam yaptık arkadaşlar. Ha, bunları elbette fazla bulmuyorum, yeterli de 
bulmuyorum, ama, bu konuda Hükümetimiz üzerine düşeni yapmıştır. 

Bu beş yüz sayfalık raporda önemli tespitler var. Biz bütün bu tespitleri, özellikle yol gösteri
ci ve bizim için gerçekten son derece faydalı bilgiler olarak alıyoruz, uzman arkadaşlarımız bunla
rı satır satır okuyacaklar, notlarını alacaklar, değerlendirecekler ve yapılması gereken neyse yapa
cağız. 

Burada okul öncesi eğitimin artırılması isteniyor. Değerli arkadaşlarım, bakın, biz iktidara gel
diğimizde okul öncesi eğitim Türkiye'de yüzde 11'di, okullaşma oranı yüzde 11'di, şimdi yüzde 25'e 
çıktı, yüzde 25'i geçti, yüzde 120'lik bir artış sağlanmıştır bu alanda. Yeterli mi? Elbette yeterli değil. 

YILMAZ KAYA (İzmir) - Sabahçı öğlenci yaparak 2 katına çıkardığınız değil mi Sayın Bakan? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Bakın, bütün Türkiye çapında 800'e 

yakın müstakil anaokulu vardır, bunun 400 küsuru bu dönemde yapılmıştır. 
MUSTAFA GAZALCI (Denizli) - İkiye bölünme.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Bakın, ben o ikiye bölünmeden, sa

bahçı öğlenci eğitiminden söz etmiyorum, inşa edilen müstakil anaokulundan söz ediyorum. Top
lam 800 civarındadır, yarısından fazlası bu dönemde yapılmıştır. 

MUSTAFA GAZALCI (Denizli) - Çok iyi biliyorsunuz siz onu! 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Devamla) - Dolayısıyla, okul öncesi eğitimde 

gerekli şeyler yapılıyor. Rehber öğretmen artırılsın deniyor, her atama döneminde yine çok önemli 
sayıda... Bir de zaten çok fazla, rehber öğretmen açısından, kaynağımız da yok. Rehber öğretmen 
ve psikolojik danışma hizmetleri yapacak kaynaktan çok fazla öğretmen zaten yetişmiyor, ama biz 
yine her atama döneminde önemli miktarda atamalar yapıyoruz. 
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Okul-öğrenci-veli ilişkilerinin düzenlenmesi gerekiyor deniliyor. Burada da özellikle Okul Ai
le Birlikleri Yasası'yla ve peşinden çıkardığımız yönetmelikle bu konuda da çok önemli bir mesafe 
kat edilmiş. 

Kantinlerle ve kantincilerle ilgili, servis şoförleriyle ilgili, öğretmen- öğrenci-idareci ilişkile
riyle ilgili buralarda bazı tavsiyeler var ve bunların gereği yapılıyor değerli arkadaşlarım. Ama, de
diğim gibi, bu raporda üzerinde durulan özellikle yatılı okullardan tutun da bütün meslek okulları
na, genel liselere varıncaya kadar yapılan tespitler var. Bu tespitler bizim için değerli tespitlerdir. 

İnternet ortamında işlenen suçlar vardı. İnternet ortamında çocukları suça iten -malumunuz-
çok, gerçekten, öne alınması gereken yanlış şeyler vardı. Bildiğiniz gibi Resmî Gazete'de 23 Mayıs 
2007 tarihinde yayımlanan İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar 
Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun yine bizim Hükümetimiz dönemin
de hazırlanmış, Türkiye Büyük Millet Meclisine getirilmiş ve bu Yasa da çıkarılmıştır. Bu Yasa'nın 
çıkmasıyla birlikte, artık, İnternet'in bir suç ortamı haline gelmesi büyük çapta önlenecektir. Buna 
bağlı şüphesiz ki çıkarılması gereken bazı yönetmelikler var. Ulaştırma Bakanlığımız ve Sayın 
Ulaştırma Bakanımız da bu konuda büyük bir gayretle bu meselenin üstüne gitmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, ben çok fazla vaktinizi almayacağım, ama, bir şeyin özellikle altını çiz
mek istiyorum: Şüphesiz ki, suç işleme oranı, genç yaşlarda daha fazladır. Ben, suç işlemenin... El
bette, eğitim son derece önemlidir, insanımızı en iyi şekilde eğitmemiz lazım, ama, eğitimle, diplo
ma vermeyi birbirine karıştırmamamız lazım. Bugün, birçok, bakıyorsunuz, yanlış işin altından çı
kan insanlara bakıyorsunuz, bunların çifter çifter diplomaları var. Eğer, verdiğimiz eğitim insanları 
iyiden yana değiştirmiyorsa, onlarda bir ahlak telakkisi olarak ortaya çıkmıyorsa, eğer bir davranış 
modu olarak ortaya çıkmıyorsa, orada bir problem var demektir ve sosyal meselelerde... Bazı arka
daşlarım dediler ki, bu raporda "meli, malı" var. Sosyal problemler, sosyal meseleler, toplumsal me
seleler, bir şeyi boyacı küpüne batırıp çıkararak çözülmez. Sosyal problemlerle ilgili, bir anda ağrı 
kesici gibi bir çözüm söz konusu değildir. Bunlar, yıllarca üst üste gelen, kronikleşen problemler
dir. Bunların giderilmesi için de bir çok tedbirin alınması gerekiyor, bu da bir süreç meselesidir ve 
tedricen bunların çözülmesi gerekiyor. Bununla ilgili olarak da gerek fukaralığın önlenmesi gerek
se ortaokullardaki fiziki mekânın iyileştirilmesi gerekse öğretmenlerimizin durumlarının iyileştiril
mesi, daha fazla personel tayin edilmesi, atılması gereken, alınması gereken ne tedbir varsa bu ted
birlere başvurulmuştur, ama bu yeterli midir? Elbette, her alanda olduğu gibi eğitim alanının ve okul 
ortamının da eksiklikleri vardır. Bunları gidermek de Hükümet olarak boynumuzun borcudur, yap
maya çalıştığımız, yaptığımız da budur. 

Ben, bir kez daha, özellikle böyle bir önerge vererek, daha doğrusu önergeler vererek bu me
selenin Türkiye Büyük Millet Meclisinde tartışılmasını sağlayan ve bir komisyon oluştuktan sonra 
da bu komisyona başkanlık yapan Değerli Başkana, onun çalışma arkadaşlarına, iktidar ve muhale
fet partisi milletvekillerine, ben de teşekkür ediyorum. 

Başta, Meclis olmak üzere şiddetin bulunmadığı ortamların oluşması, şiddetin tamamen haya
tımızdan silindiği bir dönemin arzusuyla ve temennisiyle hepinize en derin saygılarımı, sevgilerimi 
sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Bakana teşekkür ediyoruz. 
Şimdi, şahsı adına, Denizli Milletvekili Sayın Mehmet Yüksektepe. 
Buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
MEHMET YÜKSEKTEPE (Denizli) - Sayın Başkan teşekkür ediyorum. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; çocuklarda ve gençlerde artan şiddet eğilimi ile okullarda 

meydana gelen olayların araştırılması ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kuru
lan Araştırma Komisyonunun raporu üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi say
gıyla selamlıyorum. 
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Değerli arkadaşlar, yaklaşık beş buçuk saattir, burada bu raporu görüşüyoruz. Gerçekten, tüm 
dünyada olduğu gibi, ülkemizde de şiddet olgusu, şiddet unsuru önemli bir kavram. Ben konuşma
mın hemen başında, özellikle, bu Araştırma Komisyonunun kurulması aşamasında önerge sahiple
rine, Komisyon Başkanına, Komisyon üyesi arkadaşlarımıza, Meclis Başkanımızın gayretine ve 
özellikle hem Meclis uzmanı olarak çalışan -Meclisimizdeki- hem de dışarıdan gelen arkadaşları
mıza özellikle teşekkür ediyorum. Gerçekten, çok önemli bir çalışmaya imza attılar. 

Bu rapor yaklaşık 500 sayfa. Şimdi, tabii ki, bu rapor içerisinde sihirli değnek yok. Sözcü ar
kadaşlarımızdan bir tanesi dedi ki: "Ya, meli, malı!" Tüm Meclis araştırması komisyonlarında oldu
ğu gibi, sonuç olarak, elbette bir rapor ortaya çıktı ve raporun sonunda "meli, malı." Evet, doğru; 
yani cümlelerin bitmesi böyle. Ama, Sayın Milletvekilimiz, eğer raporun iç kısmına birazcık zah
met edip bakarsa, araştırırsa, orada her kurumla ilgili -bakın, her kurumla ilgili- hem kamu kurumu 
hem her bakanlıkla ilgili neler yapılması gerektiğini teker teker, madde madde, "sorun 1, çözüm 1; 
sorun 2, çözüm 2" şeklinde, âdeta, ilgililere, sorumlulara, hep birlikte, Komisyon olarak, bir aspirin 
gibi, bu sıkıntıyı çözmesi yolunda bir yol gösterici olması noktasında, ışık tutması noktasında net 
ifadeler ortaya koyduk. Elbette ki bu sosyolojik bir süreçtir. 

Şimdi, yaklaşık, nüfusumuzun yüzde 40'ı sıfır ile 24 yaş arasında ve bu rakam 26 milyon arka
daşlar. Dolayısıyla, sürekli kullanıyoruz, ifade ediyoruz, bu rakam, birçok Avrupa ve dünya ülkesi
nin nüfusundan daha yoğun. 

Tabii, burada daha çok eğitim konusunu ele aldık, eğitim ve okulların, millî eğitimin sorunla
rını, çünkü, bu yavrularımızın büyük bir kısmı eğitim-öğretim çağında, ama, şiddetin önlenmesi, 
şiddetin engellenmesi, değerli arkadaşlar, uzmanlarımızın bize verdiği ifadelerde, anne rahminden 
başlıyor, anne karnından. Yani, uzmanlar şunu ifade ediyor arkadaşlar: Eğer hamile annenin psiko
lojisi, hamile annenin ruh sağlığı, onun beslenmesi, yaşam standardı, yaşam şartları, aile içinde iliş
kiler mutlu ise, huzurlu ise o bebeğin sağlıklı doğması ve sağlıklı bir birey olmasında büyük bir et
kisi olduğunu; hatta, dediler ki, annenin dinlediği müziğin ritmine göre bebeğin anne karnındaki 
tekmelerinin şekli değişiyor; eğer hareketli bir müzik dinliyorsa anne, çocuğun, anne karnındaki ço
cuğun tekmeleri daha hızlı; eğer biraz daha mistik, biraz daha ağır bir müzik dinliyorsa, daha yavaş 
olduğu gözlenmiştir. 

Tabii, tüm bunlar dikkate alındığında değerli arkadaşlar, bu sorun inşallah çözülecek. 
Yine, muhalefet milletvekili arkadaşlarımızdan Sayın Altay dedi ki: "Birçok şey yapılması la

zım." Arkadaşlar, bu raporun bundan önceki -bana göre- araştırma komisyonu raporlarından bir far
kı var. Bu Komisyon bilimsel olarak araziye çıkmıştır, yaklaşık ondan fazla ilimizi ziyaret etmişiz
dir ve bu süre içerisinde de yaklaşık 30 bin ortaöğretim çağındaki çocuklarımızla ilgili bire bir an
ket çalışması yapılmış, ayrıca, ceza ve tutukevlerindeki 2 bin civarındaki gençlerimizle de yüz yü
ze, uzmanlarımız aracılığıyla bu çalışma gerçekleştirilmiştir. 

Şimdi, bundan önce şiddet var mıydı yok muydu? Değerli arkadaşlar, bununla ilgili elimizde 
maalesef bilimsel bir veri yoktu. Üniversitelerimize yazılar yazdık. Dedik ki: "Çalışmalarınızı bize 
lütfen gönderin, bize ışık tutun." 100 kişi, 200 kişi, 500 kişi, 1.500 kişi üzerinde yapılan çalışmalar 
var. Ama, biz dedik ki: "Bu böyle olmamalı." Hatta, bu amaçla bir hocamızı bize yardımcı olması 
noktasında davet ettiğimizde "Biz, on gün içerisinde Türkiye çapında yaklaşık 30 bin öğrencimizle 
anket çalışması yapacağız." dediğimde hocam şaşırdı, dedi ki: "Sayın Vekilim, bu mümkün değil." 
Niye? "Biz, üniversitede bunu projelendireceğiz, bunu bölüm başkanımıza sunacağız, o, dekanımız
dan onay alacak, üniversitemiz bunu destekleyecek. Bu projenin onaylanması altı ay sürer." Dedik 
ki: "Biz öyle yapmayacağız." Biz ne yapacağız? Derhâl Sayın Komisyon Başkanımız Millî Eğitim 
Bakanımıza yazı yazdı, Sağlık Bakanımıza yazı yazdı ve ramları ortaya koyduk, TÜİK'le temasa 
geçtik ve bilimsel anlamda Türkiye örneklemesini ortaya koyacak bir çalışma gerçekleştirdik. Ben
ce bu raporda en çok önemsenmesi gereken yer burası. 
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Tabii, zaman da geçiyor. Arkadaşlar, biz toplum olarak erdemli insan olma noktasında, insani 
değerler noktasında ciddi bir aşınmanın var olduğunu tespit ettik. Elbette ki, şiddetle ilgili eğitim, 
göç, diğer olaylar, medya, aile içi, hepsi önemli, ama insani değer açısından bir değer aşınmasına 
sahip, mevcut. 

Yine, bakın, Amerika'da yapılan bir çalışmada, anne-baba eğer çocuğuyla daha çok zaman har-
camışsa, o ailede ve o çocuk üzerinde şiddetin en az olduğunu, hatta, hiç olmadığını görüyoruz, hat
ta, eğer, o aile çocuğuyla birlikte her hafta sonu kiliseye gidiyorsa, o ailelerde şiddet olayının olmadı
ğını görüyoruz. Şimdi, bu anlamda, mesleki eğitimin, sosyal ve sportif faaliyetin artırılması gerekiyor. 

Benim elimde bir kitapçık var, "Bu Benim Eserim" diye bir kitapçık ve ben, Millî Eğitim Ba
kanıma teşekkür ediyorum. Geçen hafta, Başkent Öğretmenevi'nde bir heyecan vardı: Türkiye'nin 
seksen bir ilinden gelen yavrularımız -yüz proje oraya seçilmiş; yaklaşık, bu projeler, seksen bir il
den 13.922 proje arasından seçilmiş, öyle ilginçti ki- öyle heyecanlıydılar ki, o heyecanı yaşamanız 
gerekiyordu 

MUSTAFA GAZALCI (Denizli) - Mehmet, şiddeti anlat, şiddeti; başka şeyleri anlatma! 
MEHMET YÜKSEKTEPE (Devamla) - Bunun içerisinde Denizli'den de proje vardı ve tüm il

lerden vardı. 
MUSTAFA GAZALCI (Denizli) - Millî Eğitim Bakanı kendini övdü zaten. 
MEHMET YÜKSEKTEPE (Devamla) - Şimdi bunu niye söylüyorum? Bugüne kadar yapılma

yan... Eğer Japonlar zekiyse, Amerikalı zekiyse, İngiliz zekiyse, ben inanıyorum ki, bizim yavru
larımız daha zeki, ama, o fırsatı o yavrularımıza mutlaka vermek zorundayız. İşte, Millî Eğitim Ba
kanımızın yaptığı çalışma bunun örneği. 

MUSTAFA GAZALCI (Denizli) - Bravo! 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Bravo, helal olsun! 
MEHMET YÜKSEKTEPE (Devamla) - Bakın, orada yüz projemiz vardı, elli tanesine ödül ve

rildi. Kaybeden de kazanan da öyle heyecanlıydı ki, işte, o heyecanı yaşamanız gerekiyordu. Yani, 
kaybeden çocuklarımızın projeleri burada arkadaşlar, çok ilginç projeler. Lütfen, buna bakın. Yeni 
mucitler, yeni icatlar, yeni projeler, yeni bilimsel çalışmaların temeli bu işte. İşte, bunu yapmak zo
rundayız, şiddeti bu şekilde önlemek zorundayız, o bireye, o gencimize, o yavrumuza kendine olan 
özgüveni vermek zorundayız ve bunu daha da yaygınlaştırmak zorundayız; hatta -ben ümit ediyo
rum ki- özellikle özel firmalar bu tür çalışmalara finansman sağlasınlar, proje desteği sağlasınlar ve 
sosyal sorumluluk anlayışı içerisinde. 

Bir diğer konu şu: Geçen akşam önemli bir televizyon kanalında bir uzman çıktı, Bilişim Der
neğinden, dedi ki: "Bu Hükümet İnternet kafeleri ve bilişimi sansürlüyor." Değerli arkadaşlar, biz, 
bu çalışmamız içerisinde İnternet kafeleri de ziyaret ettik. Eğer, her birimiz o İnternet kafeleri ziya
retinde gördüğümüz manzarayı aktarmış olsak, gerçekten tüyler ürpertici. Eğer, Sayın Bakanın ifa
de ettiği o çıkardığımız yasayla ilgili, yani elektronik ortamda işlenen suçlar... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MEHMET YÜKSEKTEPE (Devamla) - Bitiriyorum arkadaşlar. 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Eğer, o İnternet kafelerdeki ortamı görmüş olsaydık, bunu yadırgamazdık. Ben, Türkiye Bili

şim Derneğinin Genel Kurulunda da aynı konuşmayı yaptım. Dedim ki, biz, bilişime karşı değiliz 
ve özellikle, bizim dönemimizde bilişim noktasında gelinen noktayı gayet iyi biliyoruz. Özellikle, 
bu çağdaş dünyada bilginin paylaşımında en önemli unsurlardan bir tanesinin İnternet olduğunun 
da farkındayım. Ama, burada biz kendi yavrularımızı, kendi gençlerimizi, kendi çocuklarımızı, ar
kadaşlar, korumak zorundayız. 
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Japonya'da yeni çıkan bir hastalık var. Nedir biliyor musunuz arkadaşlar? İnternet'le uzun süre 
hemhal olup kendisini odaya kapatan, günlerce, aylarca, haftalarca kapatan insanlarla ilgili -şu an
da hastalığın adını söyleyemeyeceğim- bir hastalık ortaya çıkmış. Dolayısıyla, ben, bu anlamda, sö
zümü toparlamak istiyorum... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun, son cümlelerinizi... 
MEHMET YÜKSEKTEPE (Devamla) - Bu çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum ve inşallah, 

önümüzdeki süreçte daha huzurlu, daha mutlu, kendine güvenen bir gençliğe sahip olmamız ümi
diyle hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yüksektepe. 
Sayın milletvekilleri, çocuklarda ve gençlerde artan şiddet eğilimi ile okullarda meydana gelen 

olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İç 
Tüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca kurulmuş bulunan (10/337, 343, 356, 357) esas numa
ralı Meclis Araştırma Komisyonu Raporu üzerindeki genel görüşme tamamlanmıştır. 

Birleşime 21.30'a kadar ara veriyorum. 
Kapanma Saati: 20.28 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 21.37 

BAŞKAN : Başkan Vekili İsmail ALPTEKİN 
KÂTİP ÜYELER : Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 116'ncı Birleşiminin Üçün
cü Oturumunu açıyorum. 

Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 
VI. - SEÇİMLER 

/.- Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda boşalacak üyeliklere seçim 
BAŞKAN - Şimdi, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyelikleri için 3984 sayılı Kanun'un 6'ncı 

maddesi gereğince seçim yapacağız. 
Siyasi parti grupları tarafından gösterilen adayların adlarını soyadı sırasına göre okutuyorum: 
"Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda boşalacak 3 üyelik için Adalet ve Kalkınma Partisi Gru

bu aday listesi: A. Zahid Akman, Mahmut Beşirli, Sami Şener, İlhan Yerlikaya." 
"Cumhuriyet Halk Partisi Grubu aday listesi: Neyyir Hülya Alp, Özcan Karakuş Erdoğan." 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, RTÜK Kanunu'nun 6'ncı maddesi gereği, siyasi parti grupla

rı kendilerine düşen üyeliğin 2 katı aday göstermişlerdir. 
Adayların adları, soyadları sırasına göre birleşik oy pusulası şeklinde düzenlenmek suretiyle 

bastırılmıştır. 
Toplantı ve karar yeter sayısı mevcut olmak şartıyla, seçimde, Adalet ve Kalkınma Partisi aday 

listesinden en çok oyu alan 2 aday ile Cumhuriyet Halk Partisi aday listesinden en çok oyu alan 1 
aday seçilmiş olacaktır. 

Oylamanın ne şekilde yapılacağını arz ediyorum: Görevli arkadaşlar, mühürlü birleşik oy pu-
sulalarıyla zarfları, her sayın milletvekiline birer tane olmak üzere dağıtacaklardır. Birleşik oy pu
sulası ve zarfı alan sayın üye, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu aday listesinden 2 adayın, Cumhu
riyet Halk Partisi Grubu aday listesinden 1 adayın isimlerinin karşısındaki kareyi çarpı işaretiyle 
işaretleyerek ve birleşik oy pusulasını zarfa koyarak adının okunmasını bekleyecektir. Herhangi bir 
tereddüde mahal vermemek için, komisyon ve hükümet sıralarında yer alan kâtip üyelerden komis
yon sırasındaki kâtip üye Adana'dan başlayarak Denizli'ye kadar (Denizli dâhil) ve Diyarbakır'dan 
başlayarak İstanbul'a kadar (İstanbul dâhil), hükümet sırasındaki kâtip üye ise İzmir'den başlayarak 
Mardin'e kadar (Mardin dâhil) ve Mersin'den başlayarak Zonguldak'a kadar (Zonguldak dâhil) adı 
okunan milletvekilinin adını defterden işaretleyecektir. Adı işaretlenen milletvekili, daha sonra oy 
pusulasını içeren zarfı Başkanlık Divanı kürsüsünün önüne konulmuş olan oy kutusuna atacaktır. 

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu aday listesinden 2'den fazla, Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bu aday listesinden l'den fazla adayın işaretlendiği oy pusulaları geçersiz sayılacaktır. Bu hususlar, 
birleşik oy pusulalarında da dipnot olarak açıkça belirtilmiştir. 

Sayın kâtip üyelerin yerlerini almalarını oy pusulaları ile zarfların da görevli personel tarafın
dan sayın milletvekillerine dağıtılmasını rica ediyorum. 

Şimdi, oylamanın sayım ve dökümü için ad çekmek suretiyle 5 kişilik bir tasnif komisyonu tes
pit edeceğim. Seçilecek tasnif komisyonu üyeleri, oylama işlemi bittikten sonra komisyon sıraların
da yerlerini alacaklardır. 

Ad çekme işlemini başlatıyorum: 
Abdullah Gül, Kayseri? Yok. 

- 7 4 -



TBMM B: 116 29 . 5.2007 O: 3 

Göksal Küçükali, İstanbul? Yok. 
Faruk Koca, Ankara? Burada. 
Mustafa Demir, Samsun? Burada. 
Ali Aydın Dumanoğlu, Trabzon? Burada. 
Turhan Çömez, Balıkesir? Yok. 
M. Akif Hamzaçebi, Trabzon? Yok. 
Mehmet Aydın, İzmir? Yok. 
Nurettin Aktaş, Gaziantep? Burada. 
Nevzat Doğan, Kocaeli? Yok. 
Mehmet Asım Kulak, Bartın? Yok. 
Selami Yiğit, Kars? Yok. 
Fahri Keskin, Eskişehir? Burada. 
Şimdi, bir defa daha okuyorum: Samsun Milletvekili Sayın Mustafa Demir, Eskişehir Millet

vekili Sayın Fahri Keskin, Gaziantep Milletvekili Sayın Nurettin Aktaş, Trabzon Milletvekili Sayın 
Ali Aydın Dumanoğlu ve Ankara Milletvekili Sayın Faruk Koca buradan ayrılmayacaklar, sonunda 
tasnif heyeti olarak görev yapacaklar. Tebliğ ediyorum kendilerine. 

Şimdi, oylamaya Adana ilinden başlıyoruz. 
(Oylar toplandı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 
Oylama işlemi tamamlanmıştır. 
Kupalar kaldırılsın. 
Tasnif Komisyonu üyeleri Sayın Faruk Koca, Sayın Ali Aydın Dumanoğlu, Sayın Nurettin Ak

taş, Sayın Fahri Keskin, Sayın Mustafa Demir yerlerini aldılar. 
Tasnif işlemi başlamıştır. 
(Oyların ayırımı yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyelikleri için yapılan se

çime ilişkin Tasnif Komisyonu tutanağı gelmiştir. 
Şimdi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna düşen (2) üyelik ile 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna düşen (1) üyelik için yapılan seçime 298 üye katılmış, kullanılan 
oyların dağılımı aşağıda gösterilmiştir. 

Saygıyla arz olunur. 
Tasnif Komisyonu 

Üye Üye Üye 
Faruk Koca Ali Aydın Dumanoğlu Nurettin Aktaş 

Ankara Trabzon Gaziantep 
Üye Üye 

Fahri Keskin Mustafa Demir 
Eskişehir Samsun 
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A. Zahid Akman 
İlhan Yerlikaya 
Neyyir Hülya Alp 
Sami Şener 
Özcan Karakuş Erdoğan 
Mahmut Beşirli 
Geçersiz 
Boş 

274 
270 
267 
29 
16 
10 
2 
3 

BAŞKAN - Bu duruma göre, A. Zahid Akman, İlhan Yerlikaya ve Neyyir Hülya Alp seçilmiş
lerdir. Kendilerine hayırlı olsun diyorum. 

Sayın milletvekilleri, birleşime beş dakika ara veriyorum. 
Kapanma Saati: 22.43 

- 7 6 -



TBMM B: 116 29 . 5.2007 O: 4 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 22.51 

BAŞKAN : Başkan Vekili İsmail ALPTEKİN 
KÂTİP ÜYELER : Bayram Özçelik (Burdur), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 116'ncı Birleşiminin Dör
düncü Oturumunu açıyorum. 

Alman karar gereğince, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Di
ğer İşler" kısmına geçiyoruz. 

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

2.- Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin, Gelibolu Yarımadası Tarihi 
Milli Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (Kamu İhale Kanununa Geçi
ci Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sayısı: 305) 

BAŞKAN - Basılı gündemin 1 'inci sırasında yer alan kanun teklifinin geri alınan maddeleriy
le ilgili komisyon raporu gelmediğinden, teklifin görüşmeleri ertelenmiştir. 

2'nci sırada yer alan, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısı ile 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

3.- Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/1030) (S. Sayısı: 904) 

BAŞKAN - Komisyon? Yok. 
Ertelenmiştir. 
3'üncü sırada yer alan, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Bursa Milletvekili Faruk 

Çelik'in, İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm ile Adalet Komisyonları Raporlarının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

4.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, İmar Ka
nununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile 
Adalet Komisyonları Raporları (2/820) (S. Sayısı: 1337) 

BAŞKAN - Komisyon? Yok. 
Ertelenmiştir. 
4'üncü sırada yer alan, Afyonkarahisar Milletvekili Halil Aydoğan'ın; Büyükşehir Belediyesi 

Kanunu, İl Özel İdaresi Kanunu ve Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tek
lifi ve İçişleri Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

5.- Afyonkarahisar Milletvekili Halil Aydoğan'ın; Büyükşehir Belediyesi Kanunu, İl Özel İda
resi Kanunu ve Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komis
yonu Raporu (2/968) (S. Sayısı: 1416) 

BAŞKAN - Komisyon? Yok. 
Ertelenmiştir. 
Sayın milletvekilleri, komisyonların bulunamadığı anlaşıldığından, alınan karar gereğince ka

nun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için 30 Mayıs 2007 Çarşamba günü saat 11.00'de top
lanmak üzere birleşimi kapatıyorum, iyi geceler diliyorum. 

Kapanma Saati: 22.53 
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VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1.- izmir Milletvekili Enver OKTEM'in, TBMM Kreşine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Mil

let Meclisi Başkan Vekili İsmail ALPTEKİN'in cevabı (7/22944) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın TBMM Başkanı Sayın Bülent ARINÇ tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını talep ederim. 

Saygılarımla. 

< Enver OKTEM 
izmir Milletvekili 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı, TBMM Personeli çocuklarına 
hizmet veren TBMM Kreşinin 1 Temmuz 2007 tarihinde kapatılması, kreşte çalışan 17 
bakıcı anne, 9 öğretmen ve 1 psikologun ihtiyaç olan diğer birimlerde istihdam edilmesi 
kararını almıştır. Bu bağlamda; 

1. 160 çocuğun bulunduğu kreşin kapanma gerekçesi nedir? 
2. Gerekçe yeterli çocuk olmaması ise, sınıflarda neden 25 çocuk bulunmaktadır? 

TBMM Personelinin çocuklarını kreşe vermek istediklerinde alamıyoruz, sınıflar 
kalabalık gibi gerekçeler neden gösteriliyor? 

3. Kreşte çalışmakta olan personelin almış oldSuklar^.eğ&Öı've edinmiş oldukları 
tecrübe dikkate alındığında, bu personelin rîhtiyaç duyulan diğer birimlerde 
istihdam edilmesi nasıl mümkün olacaktır? Bakıcı anne, öğretmen ve psikologa 
TBMM'nin hangi biriminde ihtiyaç duyulmaktadır? 

4. Kreşin kapanması planlanırken neden ISO 9001 belgesi ve TSE'den TS HCCP 
130001 (Gıda Güvenliği Belgesi) alınmış ve bu yönde çalışmalar yürütülmüştür? 
Bu çalışmaların TBMM'ne maliyeti ne kadardır? 

5. Aile Eğitimi, 7 Çok Geç Kampanyaları yürütülürken TBMM Kreşinin 
kapatılmasını nasıl izah edeceksiniz? 

6. Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve 
Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik dikkate alınarak, kreş için bir bina tahsis 
edilecek midir? 

7. Bu karar alınırken çocukların yeni bir ortama alışmak için göstereceği çaba ve 
yaşayacakları psikolojik sıkıntılar dikkate alınmış mıdır? Alınmış plan bu karan 
bir de bu yönüyle yeniden gözden geçirmeyi düşünüyor musunuz? 

8. Kreşin kampus içinde olması, çocukların sağlığı açısından daha uygun değil 
midir? 

9. Her yıl 1 Ağustos'ta tatile giren TBMM Kreşinin bu yıl 1 Temmuzda kapatılma 
gerekçesi nedir? Neden acele edilmektedir? 

<t 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

KAN.KAR.MD: 

Sayı: A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/22944-32251/71566 9 ** Z 0 0 7 

Konu: 

Sayın Enver ÖKTEM 
izmir Milletvekili 

İlgi: T B M M Kreşine ilişkin 2/5/2007 tarihli yazılı soru önergeniz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphane-Araştırma Merkezi Arşiv Binası ve Genel 
Sekreterlik yapı kompleksi ile ziyaretçi kabul salonu inşasına başlanılmıştır. Bu proje 
doğrultusunda Baştabipliğin de bulunduğu bina yıkılacaktır. Bu nedenle, kreş olarak 
kullanılan binanın Baştabipliğe tahsisi konusunda teknik çalışma yapılmaktadır. T B M M 
Kreşinin ise kapatılması söz konusu olmayıp sadece yer değişikliği ihtimali bulunmaktadır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

^ ^ 
ismail ALPTEKİN 

T&ckiye'Büyük Millet Meclisi 
Başkan vekili 

2.- İzmir Milletvekili Canan ARITMAN'ın, TBMM Kreşine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkan Vekili İsmail ALPTEKİN'in cevabı (7/22945) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın TBMM Başkanı Sayın Bülent ARINÇ tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

CananARITMAN 
CHP izmir Milletvekili 

Medyada yer alan haberlere göre Başkanlığınızda toplanan TBMM Başkanlık 
Divanında Başkanlığın teklifi doğrultusunda CHP'li Divan Üyesi Ahmet Küçûk'ün itirazına 
rağmen TBMM bünyesindeki Kreşin kapatılarak, yerine sağlık merkezi yapılması karanmn 
alınmış olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. 
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TBMM B: 116 29 . 5 . 2007 

1. TBMM merkezinde bir kısmı 657'ye tabi hir (kısmı ..da işçi statüsünde 
olmak üzere 1223 kadın personel çalışmaktadjr.v48!57 Sayılı İş Yasasının 

. 88. maddesine ve 657 Sayılı Devlet Memurları "kanununun 191. maddesine 
ve ilgili yönetmeliklere göre TBMM Çocuk Bakımevi açma, çalışma 
yerlerinden ayrı ve işyerine yakın bir yurdun kurulması zorunluluğundadır. 
İlgili kanunlarla belirtilen zorunluluğa rağmen TBMM Kreşi nasıl 
kapatılabilmektedir? Yasal dayanağı var mıdır? 

2. Çocukları için TBMM kreşinden yararlanan kadın çalışanların zor durumda 
kaldıklarını düşünüyor musunuz? 

3. Kreş olanağı bulamayan kadın çalışanların işlerini bırakmak durumunda 
kalacaklarını biliyor musunuz? 

4. TBMM Başkanlığı bu kararıyla kadınların iş hayatından ayrılmasını mı 
amaçlamaktadır? 

5. AKP iktidarı döneminde pek çok kamu kurum ve kuruluşunda, SHÇEK'de 
olduğu gibi kreşlerin kapatıldığı, buna TBMM kreşinin de kapatılma 
kararının eklendiği de göz önüne alındığında bu bir parti politikası mıdır? 

6. Yasama görevi yapan TBMM'nin kendi çıkardığı yasaları uygulamada 
örnek olması gerektiğini düşünüyor musunuz? 

7. TBMM Başkanlığınca alman bu kararın kadının yasal haklarının ve 
çalışma hakkının ihlali olduğunu düşünüyor musunuz? 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK M İ L L E T M E C L İ S İ BAŞKANLIĞI 
G E N E L S E K R E T E R L İ Ğ İ 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

29 Mayıs 2007 
KAN.KAR.MD: 
Sayı: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/22945-32281/71653 

Konu: 

Sayın Canan ARITMAN 
İzmir Milletvekili 

İlgi: TBMM Kreşine ilişkin 3/5/2007 tarihli yazılı soru önergeniz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphane-Araştırma Merkezi Arşiv Binası ve Genel 
Sekreterlik yapı kompleksi ile ziyaretçi kabul salonu inşasına başlanılmıştır. Bu proje 
doğrultusunda Baştabipliğin de bulunduğu bina yıkılacaktır. Bu nedenle, kreş olarak 
kullanılan binanın Baştabipliğe tahsisi konusunda teknik çalışma yapılmaktadır. TBMM 
Kreşinin ise kapatılması söz konusu olmayıp sadece yer değişikliği ihtimali bulunmaktadır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. _^___^ y 

^ ^ ^ 
^şnıaü-ALPTEKİN 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanvekili 
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TBMM B: 116 29 . 5.2007 

3.- Afyonkarahisar Milletvekili Halil ÜNLÜTEPE'nin, TBMM Kreşine ilişkin sorusu ve Türki
ye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili İsmail ALPTEKİN'in cevabı (7/22946) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda belirtilen sorularımın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı sayın Bülent 
AR1NÇ tarafından yazılı olarak yanıtlanması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla 

OL t -& 
V Halil ÜNLÜTEPE { 
Afyonkarahisar Milletvekili 

Soru 1- Milletvekili ve TBMM personelinin çocuklarına hizmet vermekte olan TBMM 
Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin Başkanlık Divanı Kararı ile kapatılacağı ve yerine TBMM 
Baştabipliğinin taşınacağı doğru mudur? 

Soru 2- Doğru ise, anne ve babalarının çalışıyor olmaları nedeniyle mesai saatleri 
içerisinde çocukların bakımı, bedensel ve ruhsal sağlıklarının korunması, geliştirilmesi, temel 
değer ve alışkanlıkların kazandırılması gibi çok önemli bir görevi yerine getiren kreşin 
kapatılması ile bu alanda oluşan boşluk sağlıklı bir şekilde doldurulacak mıdır? 

Soru 3 -TBMM İç Hizmet Yönetmeliğine göre dışarıdan da sağlanabilen ve 
çoğunlukla da bu yol tercih edilen sağlık hizmetleri için kreşin kapatılarak binasının TBMM 
Baştabipliğine verilmesi gerekli midir? Bu sorun başka şekilde çözülemez mi? 

Soru 4-Burada bulunan yaşlan 2 ile 6 arasında değişen 160 çocuğun durumu ne 
olacaktır? 

Soru 5 - Ailelerinden ilk defa ayrılan, bulundukları kreş ortamına ve birbirlerine yeni 
yeni alışan ve ilk dostluklarını henüz edinmiş olan çocuklarda, kreşin kapatılması ile 
oluşabilecek sosyal gelişim ve psikolojik sorunların giderilebilmesi için bir çözüm belirlenmiş 
midir? 

Soru 6 - Okul öncesi eğitimin öneminin anlaşıldığı bir dönemde, özellikle çalışan 
anneleri zor durumda bırakan bu kararın, başkam bulunduğunuz TBMM' nin kurumsal 
kimliğine zarar vereceğini düşünüyor musunuz? 

Soru 7- Pek çok bakımdan yanlış olan bu uygulamanın yapılması için en azından tüm 
çocukların mezun olması beklenemez miydi? 
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TBMM B: 116 29 . 5.2007 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

KAN.KAR.MD: 
Sayı: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/22946-32549/72034 2 g Marıs 2007 
Konu: 

Sayın Halil ÜNLÜTEPE 
Afyonkarahisar Milletvekili 

İlgi: TBMM Kreşine ilişkin 9/5/2007 tarihli yazılı soru önergeniz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphane-Araştırma Merkezi Arşiv Binası ve Genel 
Sekreterlik yapı kompleksi ile ziyaretçi kabul salonu inşasına başlanılmıştır. Bu proje 
doğrultusunda Baştabipliğin de bulunduğu bina yıkılacaktır. Bu nedenle, kreş olarak 
kullanılan binanın Baştabipliğe tahsisi konusunda teknik çalışma yapılmaktadır. TBMM 
Kreşinin ise kapatılması söz konusu olmayıp sadece yer değişikliği ihtimali bulunmaktadır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. .— \ 

d 
V%,. 
cjsraail ALPTEKİN 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanvekili 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

GÜNDEMİ 
DÖNEM: 22 YASAMA YILI: 5 

116 NCI BİRLEŞİM 
29 MAYIS 2007 SALI 

SAAT: 15.00 

KISIMLAR 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

SEÇİM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

G E N E L G Ö R Ü Ş M E ve M E C L I S ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

SÖZLÜ SORULAR 

K A N U N TASARI ve TEKLIFLERİ İ L E 
KOMİSYONLARDAN GELEN D İ Ğ E R İŞLER 

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 Tasan ve Teklifleri ile Komis
yonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine aynlması, Salı ve Çarşamba günlerinde Birleşimin ba
şında bir saat süre ile sözlü sorulann görüşülmesi, sunuşlar ve işaret 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 29, 30, 31 Mayıs, 1, 2 ve 3 Haziran 2007 tarihlerinde 11.00 - 24.00 saat

leri arasında çalışması ve bu tarihlerdeki birleşimlerinde sözlü sorular ile diğer denetim konularının 
görüşülmeyerek kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesi; 

önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 22.5.2007 tarihli 109 uncu birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu * (10/351, 399, 417) Esas Numaralı Meclis 
29.5.2007 Sah - Saat: 15.00 Araştırması Komisyonu 
30.5.2007 Çarşamba - Saat: 11.00 29.5.2007 Salı - Saat: 16.00 
31.5.2007 Perşembe - Saat: 11.00 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
116 N C I BİRLEŞİM 2 9 MAY IS 2 0 0 7 SALI SAAT: 15 .00 

0 1 _ BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1.- Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü Bünyesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 5 Eylül 2007 
Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha UNIFIL Harekâtına İştirak Etmesine, Anayasanın 92 nci Madde
sine Göre, İzin Verilmesine İlişkin Başbakanlık Tezkeresi (3/1282) 

02 - Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1.- İstanbul Milletvekili Ömer Zülfü Livaneli ve 19 Milletvekili, Çorum Milletvekili Muzaf
fer Külcü ve 19 Milletvekili, Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 54 Milletvekili ile Anavatan 
Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Gaziantep Milletvekili Ömer Abuşoğlu ve Malatya Mil-
letveki Süleyman Sarıbaş'ın; Çocuklarda ve Gençlerde Artan Şiddet Eğilimi ile Okullarda Meyda
na Gelen Olayların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İliş
kin Önergeleri ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/337, 343, 356, 357) (S. Sayısı: 1413) 
(Dağıtma tarihi: 28/5/2007) 

03 - SEÇIM 

1.- Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda Boşalacak 3 Üyelik İçin Yapılacak Seçim 

0 4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

0 5 - MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

RP 

06 - GENEL GÖRÜŞME V E MECLIS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA D A İ R Ö N G Ö R Ü Ş M E L E R 

sCtk 

07 - SÖZLÜ SORULAR 



08 - KANUN TASARI VE 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. - Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, İmar 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
ile Adalet Komisyonları Raporları (2/820) (S. Sayısı: 1337) (Dağıtma tarihi: 31.1.2007) 

4. - Afyonkarahisar Milletvekili Halil Aydoğan'ın; Büyükşehir Belediyesi Kanunu, İl Özel 
İdaresi Kanunu ve Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (2/968) (S. Sayısı: 1416) (Dağıtma tarihi: 14.5.2007) 

5. - 10.5.2007 Tarihli ve 5660 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü 
Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi 
ile Anayasa Komisyonu Raporu (1/1368) (S. Sayısı: 1433) (Dağıtma tarihi: 27.5.2007) (Birinci 
görüşme 28.05.2007 günü saat 22.55'te tamamlanmıştır.) 

6. - Kayseri Milletvekili Taner Yıldız'ın; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/1016) (S. Sayısı: 
1412) (Dağıtma tarihi: 11.5.2007) 

7. - İstanbul Milletvekili Tayyar Altıkulaç ve Ankara Milletvekili Mustafa Said 
Yazıcıoğlu'nun; Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
(2/1036) (S. Sayısı: 1434) (Dağıtma tarihi: 27.5.2007) 

8. - Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü'nün; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1020) ( S. Sayısı: 1432) (Dağıtma 
tarihi: 26.5.2007) 

9. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Uzayın Araştırma 
ve Kullanımı Konularında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/491) (S. Sayısı: 1380) (Dağıtma tarihi: 29.3.2007) 

10. - Antalya Milletvekili Fikret Badazlı'nın; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/995) 
(S. Sayısı: 1406) (Dağıtma tarihi: 3.5.2007) 

11. 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) 

12. 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) 

13. 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) 

14. 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) 

- 4 - 116NCI BİRLEŞİM 



08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
15. 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) 

16. - 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) 

17. X - Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/1101) (S. Sayısı: 1037) (Dağıtma tarihi: 12.12.2005) (**) 

18. - Ağrı Milletvekili Mehmet Kerim Yıldız ve 11 Milletvekilinin; Sağlık Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/1013) (S. Sayısı: 
1418) (Dağıtma tarihi: 16.5.2007) 

19. - Mersin Milletvekili Ömer İnan ve Karaman Milletvekili Yüksel Çavuşoğlu'nun; 
Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kültür, 
Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (2/1022) (S. Sayısı: 1419) (Dağıtma tarihi: 16.5.2007) 

20. X - Kütahya Milletvekili Soner Aksoy ile 7 Milletvekilinin; Jeotermal Enerji Kaynakları 
ve Mineralli Sular Kanunu Teklifi, İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün; Jeotermal Kaynaklar ve 
Mineralli Sular Kanun Teklifi ve Denizli Milletvekili Mehmet Yüksektepe'nin; Jeotermal 
Kaynaklan ve Mineralli Sular Kanunu Teklifi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonu Raporu (2/454, 2/76, 2/579) (S. Sayısı: 1208) (Dağıtma tarihi: 20.6.2006) (**) 

21. X - Sigortacılık Kanunu Tasarısı ile Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun Sigorta 
Murakabe Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Avrupa Birliği Uyum ile 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları (1/1218, 2/87) 
(S. Sayısı: 1364) (Dağıtma tarihi: 19.3.2007) (**) 

22. - İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, 
Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/1349) (S. Sayısı: 1420) (Dağıtma tarihi: 
18.5.2007) (**) 

23. X - 9.11.2006 Tarihli ve 5555 Sayılı Vakıflar Kanunu ve Anayasanın 89 uncu ve 104 
üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme 
Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/1265) (S. Sayısı: 1370) (Dağıtma tarihi: 28.3.2007) 

24. X - Milli Arşiv Kanunu Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve 
Bütçe Komisyonları Raporları (1/1191) (S. Sayısı: 1363) (Dağıtma tarihi: 19.3.2007) (**) 

25. - Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili 
Gülseren Topuz'un; Kuru Sıkı Tabir Edilen Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/1319, 2/964) (S. Sayısı: 1415) (Dağıtma tarihi: 15.5.2007) 

26. X - Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun ile Hakimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/1198) (S. Sayısı: 1365) (Dağıtma tarihi: 22.3.2007) 

27. - 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) (**) 

28. - 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) 

29. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 3 Milletvekilinin; Mera Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Bolu Milletvekili Mehmet Güner ve 
2 Milletvekilinin; Mera Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Bursa 
Milletvekilleri Mehmet Emin Tutan ve Zafer Hıdıroğlu'nun Mera Kanununda Değişiklik 
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Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (2/779, 
2/791, 2/1014) (S. Sayısı: 1422) (Dağıtma tarihi: 21.5.2007) 

30. 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) 

31. 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) 

32. 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) 

33. 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) 

34. 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) 

35. 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) 

36. 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) 

37. 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) 

38. 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) 

39. 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) 

40. 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) 

41. 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) 
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42. 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) 

43. 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) 

44. 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) 

45. 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) 

46. 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) 

47. 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) 

48. X - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesinin Ayrıcalık ve Bağışıklık
larına Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/1014) (S. Sayısı: 935) (Dağıtma tarihi: 16.6.2005) 

49. 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) 

50. 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) 

51. 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) 

52. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 37 Milletvekilinin; Esnaf ve Sanatkarlar Meslek 
Kuruluşları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (2/907) (S. Sayısı: 1351) (Dağıtma tarihi: 28.2.2007) 

53. - Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/1300) (S. Sayısı: 1342) 
(Dağıtma tarihi: 5.2.2007) 

54. X - 17.1.2007 Tarihli ve 5574 Sayılı Türk Petrol Kanunu ve Anayasanın 89 uncu ve 
104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme 
Tezkeresi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu 
(1/1301) (S. Sayısı: 1352) (Dağıtma tarihi: 1.3.2007) 

55. X - Darülaceze Müessesesi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlan Raporları (1/988) (S. Sayısı: 922) (Dağıtma 
tarihi: 7.6.2005) (**) 
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56. - 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) 

57. - Düzce Milletvekili Yaşar Yakış ve 3 Milletvekilinin; Avrupa Birliği İşleri Komisyonu 
Kuruluş Kanunu Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/811) (S. Sayısı: 1272) (Dağıtma tarihi: 
29.11.2006) 

58. - Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/775) 
(S. Sayısı: 1209) (Dağıtma tarihi: 20.6.2006) 

59. 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) (*) 

60. 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) 

61. - Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/905) (S. Sayısı: 933 ve 933'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 16.6.2005 ve 
21.12.2005) (**) 

62. X - Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/1193) (S. Sayısı: 1211) (Dağıtma tarihi: 20.6.2006) 

63. - 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 Seyfi'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) (**) 

64. - 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 nci 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) 

65. - 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) 

66. - 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) 

67. - Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/621) (S. Sayısı: 633) (Dağıtma tarihi: 2.7.2004) 

68. - 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) 

69. - 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) 
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70. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan ve 22 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları 

Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/23) (S. Sayısı: 129) (Dağıtma tarihi: 1.5.2003) (*) 

71. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 53 Milletvekilinin; 3 Mart'in 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) (*) 

72. - 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) (*) 

73. - Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/114) 
(S. Sayısı: 176) (Dağıtma tarihi: 17.6.2003) 

74. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın; 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa "Geçici 
Ek Madde" Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/139) (S. Sayısı: 245) (Dağıtma tarihi: 24.7.2003) 

75. - 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) 

76. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın; Küçük Esnaf ve Sanatkârlar ile Küçük ve Orta 
Büyüklükteki İşletme Kredilerinde 1.1.2003 Tarihine Kadar Olan Senet Protestolarının ve 
Karşılıksız Çeklerin Nazara Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/110) (S. Sayısı: 278) (Dağıtma tarihi: 13.11.2003) 

77. - 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) 

78. - 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) 

79. - 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) 

80. - 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) 

81. - 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) 

82. - 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) 

83. - 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) 
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84. - Artvin Milletvekili Orhan Yıldız'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 (3/168) (S. Sayısı: 488'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

85. - 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) 

86. - 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) 

87. - 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) 

88. - 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) 

89. - 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) 

90. - 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) 

91. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'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 (3/91) (S. Sayısı: 468'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

92. - 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) 

93. - Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmm 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 (3/93) (S. Sayısı: 470'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

94. - 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) 

95. - 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) 

96. - 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 (3/96) (S. Sayısı: 473'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

97. - 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) 

98. - 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) 

99. - 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) 

100. - 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) 

101.- 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) 

102.- 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) 

103. - 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 
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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) 

104. - 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: 48l'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

105.- 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 (3/132) (S. Sayısı: 482'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

106. - 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) 

107. - 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 Ennesine 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) 

108.- 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) 

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 (3/211) (S. Sayısı: 494'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

110.- 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) 

111.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/214) (S. Sayısı: 497'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

112.- 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) 

113. - 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 
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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) 

114. - Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatmm 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) 

115.- Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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) 

116.- 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) 

117.- 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) 

118.- 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) 

119. - 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) 

120. - 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) 

121. - 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) 

122. - Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/249) (S. Sayısı: 510'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

123. - Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un 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 Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/250) (S. Sayısı: 511'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

124. - 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) 

125. - 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) 

126. - 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) 

127. - 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) 

128. - 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) 

129. - 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) 

130. - 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) 

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 (3/273) (S. Sayısı: 521'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

132. - 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 
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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) 

133. - 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) 

134. - 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) 

135. - 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) 

136. - 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) 

137. - 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) 

138. - 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) 

139. - 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) 

140. - 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) 

141.- Tokat Milletvekili Feramus Şahin'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 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) 

142. - 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) 

143. - 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) 

144. - 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) 

145. - 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) 

146. - 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) 

147. - 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) 

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 (3/279) (S. Sayısı: 526'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

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 
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) 

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 
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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) 

151.- 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) 

152. - 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) 

153. - 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) 

154. - 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) 

155. - Kars Milletvekili Selamı 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) 

156. - 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) 

157. - 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) 

158. - 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) 

159. - 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) 

160. - 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 
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Raporu ve Trabzon Milletvekili Şevket Arz'm İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/334) (S. Sayısı: 549'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

161.- 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) 

162. - 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) 

163. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/340) (S. Sayısı: 554'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

164. - 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) 

165.- 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) 

166. - 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) 

167. - 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) 

168. - 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) 

169. - 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) 

- 1 8 - 116NCI BİRLEŞİM 



08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
170. - 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) 

171. - 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) 

172. - 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) 

173. - 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) 

174. - İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa Açıkalın, İdris Naim Şahin, Kayseri 
Milletvekili Adem Baştürk, Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Sivas Milletvekili Selami Uzun 
ve Erzurum Milletvekili Mustafa Ihcalı'mn 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) 

175. - 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) 

176. - 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) 

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 (3/380) (S. Sayısı: 570'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

178. - 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) 

179. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün 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 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/390) (S. Sayısı: 572'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

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 (3/403) (S. Sayısı: 573'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

181. - 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) 

182. - 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) 

183. - 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) 

184. - 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) 

185. - 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) 

186.- 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) 

187. - 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) 

188. - 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 (3/308) (S. Sayısı: 542'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 
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189. - 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) 

190. - 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) 

191. - 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) 

192. - Erzincan Milletvekili Erol Tmastepe'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 Tmastepe'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/365) (S. Sayısı: 566'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

193. - 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) 

194.- 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) 

195. - 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) 

196. - 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) 

197. - 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) 

198. - 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 
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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) 

199. - Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'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 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) 

200. - 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) 

201. - 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) 

202. - 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) 

203. - 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) 

204. - 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) 

205. - 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 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) 

206. - 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) 

207. - 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) 
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208. - 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) 

209. - 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) 

210. - 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) 

211. - 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) 

212. - 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) 

213. - 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) 

214. - 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) 

215. - 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) 

216. - 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) 

217. - 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) 
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218. - Sıtma ve Frengi İlaçlan 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) 

219. - 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) 

220. - 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) 

221.- 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) 

222. - Polis Yüksek Öğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/932) (S. Sayısı: 844) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

223. - 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) 

224. - 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) 

225. - 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) 

226. - 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) 

227. - 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) 

228. - 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) 

229. - 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) 
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230. - 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) 

231.- 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) 

232. - Konya Milletvekilleri Hasan Angı, Remzi Çetin, Kerim Özkul, Mehmet Kılıç ve 
Muharrem Candan'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 
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) 

233. - 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 ve 3 üncü Ek) 
(Dağıtma tarihleri: 11.4.2005 ve 20.9.2006) 

234. - 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) 

235. - 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) 

236. - 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) 

237. - Afyonkarahisar Milletvekilleri Ahmet Koca ve Sait Açba'nın 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) 

238. - 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) 
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239. - 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) 

240. - 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 (3/631) (S. Sayısı: 773'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

241. - 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) 

242. - 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) 

243. - 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) 

244. - 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) 

245. - 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) 

246. - 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) 

247. - 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) 

248. - 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) 
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249. - 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 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) 

250. - 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) 

251.- 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) 

252. - 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) 

253. - 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) 

254. - 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) 

255. - 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) 

256. - 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) 

257. - 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 (3/213) (S. Sayısı: 496'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 16.5.2005) 

258. - Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları 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) 

259. - 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) 

260. - Çavuş ve Uzman Çavuş Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/795) (S. Sayısı: 923) (Dağıtma tarihi: 
7.6.2005) 

261.- 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) 
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262. - 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) 

263.- 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) 

264. 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) 

265. 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) 

266. 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) 

267. 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) 

268. - 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) 

269. - Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve 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) 

270. - 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) 

271. - 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) 

272. - 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) 

273. - 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 
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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) 

274. - 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) 

275. - 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) 

276. - 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) 

277. - 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) 

278. - 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) 

279. - 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) 

280.- 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 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) 

281.- 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) 

282. - 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) 

283. - 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 
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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) 

284. - 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) 

285. - 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) 

286. - Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile 
İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
(1/1061) (S. Sayısı: 1021) (Dağıtma tarihi: 28.11.2005) 

287. 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) 

288. 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) 

289. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Gümrük Konularmda 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) 

290. 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) 

291. 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) 

292. 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) 

293. - 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) 

294. 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) 

295. 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) 

296. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Demiryolu 
Taşımacılığı Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun 
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Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1091) 
(S. Sayısı: 1046) (Dağıtma tarihi: 21.12.2005) 

297. - 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) 

298. - 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) 

299. - 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) 

300. - 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) 

301. 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) 

302. - 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) 

303. - 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 Kararı, 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) 

304. 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) 

305. - 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) 

306. - 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) 

307. - 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) 

308. 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) 

309. - 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) 
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310.- 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) 

311.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) 

312. 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) 

313.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1152) 
(S. Sayısı: 1108) (Dağıtma tarihi: 7.3.2006) 

314.- 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) 

315.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) 

316.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) 

317. 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) 

318.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) 

319. 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) 

320. 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) 

321.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) 

322. - 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) 

323. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 21 Milletvekilinin; 4722 Sayılı Türk Medeni 
Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun Mal Rejimleri Başlıklı 10. 
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Maddesinin 1. Fıkrası ile 2. Fıkrasının Son Cümlesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/615) (S. Sayısı: 1124) 
(Dağıtma tarihi: 23.3.2006) 

324. 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) 

325. 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) 

326. 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) 

327. 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) 

328. - Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/344) (S. Sayısı: 1132) (Dağıtma tarihi: 29.3.2006) 

329. - 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) 

330. - 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) 

331. - 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 Kararı, Bu Karara Karşı İlgili İdari 
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 (5/23) (S. Sayısı: 1144) (Dağıtma tarihi: 28.4.2006) 

332. 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) 

333. 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) 

334. 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) 

335. 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) 
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336. X - Uluslararası Denizcilik Örgütü Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanma

sının 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) 

337. - 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) 

338. 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) 

339. 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) 

340. - 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) 

341.X - Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Devleti Arasında Telif 
Hakları 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) 

342. - 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) 

343. - 3046 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (1/1208) (S. Sayısı: 1188) (Dağıtma tarihi: 29.5.2006) 

344. - 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) 

345. - Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Malatya Milletvekili Süleyman Sarıbaş ile 
Gaziantep Milletvekili Ömer Abuşoğlu'nun; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/683) 
(S. Sayısı: 1213) (Dağıtma tarihi: 23.6.2006) 

346. X - Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Genel Komutanlığı ile Ukrayna İçişleri Bakanlığı İç 
Birlikler Ana Departmanı Arasında Güvenlik Alanında Personel Eğitimi ve Öğretimi İşbirliği 
Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1078) (S. Sayısı: 1218) (Dağıtma tarihi: 27.6.2006) 

347. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Federal Demokratik Etiyopya Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Denizcilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1113) (S. Sayısı: 1219) (Dağıtma tarihi: 27.6.2006) 

348. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Kişilerin 
Geri Kabulüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1123) (S. Sayısı: 1220) (Dağıtma tarihi: 27.6.2006) 

349. - İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek ve 17 Milletvekilinin; Devlet Memurları 
Kanununa Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonu Raporu (2/763) (S. Sayısı: 1224) (Dağıtma tarihi: 27.6.2006) 

350. X - Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile İçişleri Komisyonları 
Raporları (1/1192) (S. Sayısı: 1232) (Dağıtma tarihi: 5.9.2006) 
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351.- Konya Milletvekili Atilla Kart ve 45 Milletvekilinin; 6207 Sayılı Avukatlar 

Yardımlaşma Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile 
Adalet Komisyonu Raporu (2/753) (S. Sayısı: 1233) (Dağıtma tarihi: 5.9.2006) 

352. - Malatya Milletvekili Ahmet Münir Erkal'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 Hatay Milletvekili Gökhan Durgun ile 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/799) (S. Sayısı: 1161'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 

353. - İstanbul Milletvekili Yahya Baş'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 Hatay Milletvekili Gökhan Durgun ile 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/800) (S. Sayısı: 1162'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 

354. - 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 (3/820) (S. Sayısı: 1163'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 

355. - 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 Trabzon Milletvekili Şevket Arz ile 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/821) (S. Sayısı: 1164'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 

356. - 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 Hatay Milletvekili Gökhan Durgun ile 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/837) (S. Sayısı: 1165'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9. 2006) 

357. - Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan Balandı'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 Hatay Milletvekili Gökhan Durgun ile 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/838) (S. Sayısı: 1166'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 

358. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'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'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/878) (S. Sayısı: 1168'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 

359. - 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 
(3/879) (S. Sayısı: 1169'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 

360. - 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 
(3/899) (S. Sayısı: 1170'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 

361. - Ordu Milletvekilleri Eyüp Fatsa ile Enver Yılmaz'm Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
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Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporları ve Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz ile 5 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/914) (S. Sayısı: 1171 'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 

362. - 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 Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki ile 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/922) (S. Sayısı: 1172'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 

363. - 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 (3/932) (S. Sayısı: 1173'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 

364. - Konya Milletvekili Abdullah Çetinkaya'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 Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki ile 5 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/936) (S. Sayısı: 1174'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 

365. - Edirne Milletvekili Nejat Gencan'ın; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Edirne Milletvekili Nejat Gencan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/955) (S. Sayısı: 1175'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 

366. - Edirne Milletvekili Nejat Gencan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Edirne Milletvekili Nejat Gencan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/961) (S. Sayısı: 1176'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 

367. - Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'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 Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/982) (S. Sayısı: 1177'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 

368. - Samsun Milletvekili Haluk Koç'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/984) (S. Sayısı: 1179'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.9.2006) 

369. - Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/1187) (S. Sayısı: 1235) (Dağıtma tarihi: 5.10.2006) 

370. - 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 (3/979) (S. Sayısı: 
1196'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 9.10.2006) 

371.- 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 56Sıfatmın 
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Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Tokat Milletvekilleri Orhan Ziya Diren ile 
Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/980) (S. Sayısı: 
1197'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 9.10.2006) 

372. - Tokat Milletvekili Resul Tosun'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 ile Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/981) (S. Sayısı: 1198'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 9.10.2006) 

373. - Erzurum Milletvekili Muzaffer Gülyurt'un; Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli 
Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (2/787) (S. Sayısı: 1248) (Dağıtma tarihi: 27.10.2006) 

374. - Artvin İli Yusufeli İlçesinin Merkezinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/1250) (S. Sayısı: 1258) (Dağıtma tarihi: 13.11.2006) 

375. - Harp Akademileri Kanunu ile Harp Okulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/1241, 1/1186) (S. Sayısı: 1265) (Dağıtma tarihi: 22.11.2006) 

376. X - İstanbul Milletvekili Yaşar Nuri Öztürk'ün; Erzurum ve Sivas Kongrelerine Katılan 
Delegelerin Mezarları Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/802) (S. Sayısı: 1274) (Dağıtma tarihi: 5.12.2006) 

377. - İstanbul Milletvekili Gülseren Topuz ve 5 Milletvekilinin; Radyo ve Televizyonların 
Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Anayasa Komisyonları Raporları (2/831) (S. Sayısı: 1277) 
(Dağıtma tarihi: 13.12.2006) 

378. X - Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1253) 
(S. Sayısı: 1307) (Dağıtma tarihi: 22.12.2006) 

379. X - Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler 
Antlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/1238) (S. Sayısı: 1309) (Dağıtma tarihi: 22.12.2006) 

380. - Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun Tasarısı ile Adalet 
Komisyonu Raporu (1/1231) (S. Sayısı: 1324) (Dağıtma tarihi: 25.1.2007) 

381.- İl İdaresi Kanunu ile Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri Komisyonu Raporu (1/1200) (S. 
Sayısı: 1330) (Dağıtma tarihi: 31.1.2007) 

382. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili (Kotdivuar) Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1275) (S. Sayısı: 1331) (Dağıtma tarihi: 31.1.2007) 

383. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili (Kotdivuar) Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1276) (S. Sayısı: 1332) (Dağıtma tarihi: 31.1.2007) 

384. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Guyana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret 
ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1281) (S. Sayısı: 1333) (Dağıtma tarihi: 31.1.2007) 

385. X - Tanık Koruma Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/1290) (S. Sayısı: 
1343) (Dağıtma tarihi: 12.2.2007) 

386. - 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 Aydın Milletvekili Mehmet Boztaş ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/798) (S. Sayısı: 1279'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) 
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387. - İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/991) (S. Sayısı: 1280'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) 

388. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'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 Enver Öktem'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/992) (S. Sayısı: 1281'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) 

389. - Kocaeli Milletvekili Salih Gün'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 Kocaeli Milletvekili Salih Gün'ün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/993) (S. Sayısı: 1282'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) 

390. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Ali Arıkan'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 Eskişehir Milletvekili Mehmet Ali Arıkan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/1003) (S. Sayısı: 1283'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) 

391.- Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki'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 Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/1016) (S. Sayısı: 1284'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) 

392. - Samsun Milletvekili Haluk Koç'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/1023) (S. Sayısı: 1285'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) 

393. - 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 (3/1024) (S. Sayısı: 1286'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) 

394. - 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 Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/1025) (S. Sayısı: 1287'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) 

395. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'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 Enver Öktem'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/1026) (S. Sayısı: 1288'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) 

396. - 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 Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/1027) (S. Sayısı: 1289'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) 
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397. - Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 

Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/1055) (S. Sayısı: 1290'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) 

398. - Şırnak Milletvekili Mehmet Tatar'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 Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/1056) (S. Sayısı: 1291'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) 

399. - Hatay Milletvekili İsmail Soylu'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 Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/1057) (S. Sayısı: 1292'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) 

400. - Mersin Milletvekili Ali Oksal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Mersin Milletvekili Ali Oksal'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/1061) (S. Sayısı: 1293'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) 

401. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'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 Enver Öktem'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/1097) (S. Sayısı: 1294'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) 

402. - 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 Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/1098) (S. Sayısı: 1295'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) 

403. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/1099) (S. Sayısı: 1296'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) 

404. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin'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 Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/1100) (S. Sayısı: 1297'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) 

405. - Sinop Milletvekili Cahit Çan'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 Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/1101) (S. Sayısı: 1298'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) 

406. - 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 (3/1102) (S. Sayısı: 1299'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) 
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407. - Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan Balandı'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 Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/1103) (S. Sayısı: 1300'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) 

408. - Kırklareli Milletvekili Yavuz Altmorak'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 Altmorak'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/1106) (S. Sayısı: 1301'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) 

409. - 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 (3/1113) (S. Sayısı: 1302'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) 

410. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'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 Enver Öktem'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/1131) (S. Sayısı: 1303'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) 

411. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'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 Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/1110) (S. Sayısı: 1304'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 20.2.2007) 

412. X - Ankara Milletvekili Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu ve 72 Milletvekilinin; Refik 
Saydam Aşı Serum Enstitüsünün Kuruluşuna Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/67) (S. Sayısı: 1348) (Dağıtma tarihi: 26.2.2007) 

413. - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün; Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İstanbul Milletvekili Gülseren Topuz'un; 4077 
Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (2/917, 2/865) 
(S. Sayısı: 1349) (Dağıtma tarihi: 26.2.2007) 

414. - Uşak Milletvekili Alim Tunç ve 6 Milletvekilinin; Yerel Yönetim Kuruluşlarına Bağlı 
Hastanelerde Döner Sermaye Kurulması Hakkında Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Mehmet 
S. Tekelioğlu ve 11 Milletvekilinin; Büyükşehir Belediyesi Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi; Ankara Milletvekili Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu'nun; Büyükşehir 
Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanununa Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/834, 2/803, 2/950) (S. Sayısı: 1353) (Dağıtma tarihi: 1.3.2007) 

415. - Konya Milletvekili Kerim Özkul'un; Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/918) (S. Sayısı: 1355) 
(Dağıtma tarihi: 5.3.2007) 

416. - Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İstanbul 
Milletvekili Zeynep Karahan Uslu'nun; Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Teklifi ile İçişleri Komisyonu Raporu (1/1279, 2/879) (S. Sayısı: 1356) (Dağıtma tarihi: 5.3.2007) 

417. - Sakarya Milletvekili Recep Yıldırım ve 12 Milletvekilinin; Umumi Hayata Müessir 
Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ve İskan Kanununda 
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Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Raporu (2/938) (S. Sayısı: 1358) (Dağıtma tarihi: 8.3.2007) 

418.X - Dopingle Mücadele Kanunu Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonu Raporu (1/1311) (S. Sayısı: 1359) (Dağıtma tarihi: 12.3.2007) 

419. - Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve 18 Milletvekilinin Çocukların Uçucu Maddelerin 
Zararlarından Korunmasına Dair Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekilleri Gülseren Topuz ve Ünal 
Kaçır'in Uçucu, Çözücü ve Yapıştırıcı Maddelerin Zararlarından Çocukların Korunması Hakkında 
Kanun Teklifi; Samsun Milletvekili Mustafa Çakır'in Uçucu Maddelerin Kullanılmasının 
Denetlenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporları (2/903, 2/921, 2/922) (S. Sayısı: 
1362) (Dağıtma tarihi: 19.3.2007) 

420. - İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın; 357 sayılı Askeri Hakimler Kanununa Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/138) (S. Sayısı: 1367) (Dağıtma tarihi: 23.3.2007) 

421.- Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün; Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/862) (S. Sayısı: 1368) (Dağıtma tarihi: 23.3.2007) 

422. - Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/924) (S. Sayısı: 1372) (Dağıtma tarihi: 29.3.2007) 

423. - Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/1182) (S. Sayısı: 1373) (Dağıtma 
tarihi: 29.3.2007) 

424. - Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/1323) (S. Sayısı: 1374) (Dağıtma tarihi: 29.3.2007) 

425. X - Sporda Dopinge Karşı Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1302) (S. Sayısı: 1376) (Dağıtma tarihi: 29.3.2007) 

426. X - Irak'a Komşu Devletler Hükümetleri ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Terörizm, Sınırlardan Yasadışı Sızmalar ve Örgütlü Suçlarla Mücadele Konularında Güvenlik 
İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1296) (S. Sayısı: 1383) (Dağıtma tarihi: 29.3.2007) 

427.- Ankara Milletvekili Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu'nun; 3813 Sayılı Türkiye Futbol 
Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/192) (S. Sayısı: 
1385) (Dağıtma tarihi: 2.4.2007) 

428. - Şırnak Milletvekili Mehmet Tatar'ın; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/613) (S. Sayısı: 1386) (Dağıtma tarihi: 2.4.2007) 

429. - Batman İli Hasankeyf İlçesinin Merkezinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/1316) (S. Sayısı: 1387) (Dağıtma tarihi: 4.4.2007) 

430. X - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kaçakçılık ve Gümrük Suçları Veri Bankasının 
Kurulması ve İşletilmesine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1203) (S. Sayısı: 1388) (Dağıtma tarihi: 9.4.2007) 

431. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ticaret İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1256) (S. Sayısı: 1389) (Dağıtma tarihi: 9.4.2007) 

432. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1280) (S. Sayısı: 1390) 
(Dağıtma tarihi: 9.4.2007) 

- 4 1 - 116 NCI BİRLEŞİM 



08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
433. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malavi Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret, 

Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1289) (S. Sayısı: 1391) (Dağıtma tarihi: 9.4.2007) 

434. - Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/1286) (S. Sayısı: 1393) (Dağıtma tarihi: 17.4.2007) 

435. - İstanbul Milletvekili Zeynep Karahan Uslu ve 5 Milletvekilinin; Kasım Ayının 
Üçüncü Pazar Gününün Dünya Trafik Mağdurlarını Anma Günü İlan Edilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/973) (S. Sayısı: 1395) (Dağıtma tarihi: 17.4.2007) 

436. - Ankara Milletvekili Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu'nun; 4077 Sayılı Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanunun 4. Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/276) (S. Sayısı: 1396) 
(Dağıtma tarihi: 17.4.2007) 

437. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım ve 5 Milletvekilinin; İnebolu İlçesinin Adının 
Yiğit İnebolu Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/637) (S. Sayısı: 1401) (Dağıtma tarihi: 23.4.2007) 

438. - İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya'nın; Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/852) (S. Sayısı: 1403) (Dağıtma tarihi: 27.4.2007) 

439. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 46 Milletvekilinin; Köy Enstitüleri Sistemini 
Araştırma Enstitüsü Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/954) (S. Sayısı: 1404) (Dağıtma tarihi: 27.4.2007) 

440. - Tekirdağ Milletvekili Tevfık Ziyaeddin Akbulut'un; Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 
Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi; Erzurum 
Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut'un; 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler 
Hakkında Kanunun 4. Maddesinin 3. Fıkrasına Ek Yapılması ve 15. Maddesine Bir Fıkra 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi; Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu'nun; Ateşli 
Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi; Şanlıurfa Milletvekili Turan Tüysüz ve 10 Milletvekilinin 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve 
Bıçaklar Hakkındaki Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; 
İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 34 Milletvekilinin; 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar 
ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bir Geçici Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili Gülseren Topuz'un; Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer 
Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile İçişleri Komisyonu 
Raporu (2/936, 2/183, 2/576, 2/582, 2/612, 2/846) (S. Sayısı: 1421) (Dağıtma tarihi: 21.5.2007) 

441. X - Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonları Raporları 
(1/1287) ( S. Sayısı: 1423) (Dağıtma tarihi: 21.5.2007) 

442. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 8 Milletvekilinin; 17.7.1964 Tarihli ve 506 
Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa İki Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/702) (S. Sayısı: 1430) 
(Dağıtma tarihi: 27.5.2007) 

443. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ile 16 Milletvekilinin; 190 Sayılı Genel Kadro 
ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi 
(2/473) (S. Sayısı: 1431) (Dağıtma tarihi: 27.5.2007) 
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444. - Muğla Milletvekili Hasan Özyer ve 20 Milletvekilinin; Belediyelere ve İl Özel 

İdarelerine Genel Bütçe Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanuna Bir Ek Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/265) (S. Sayısı: 1435) (Dağıtma tarihi: 27.5.2007) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Hükümet bulunamadığından, görüşmeleri bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
(**) İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel Kanun olarak görüşülmesi kabul edilmiştir. 
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Dönem: 22 Yasama Yılı: 5 

TBMM (S. Sayısı: 1413) 

istanbul Milletvekili Ömer Zülfü Livaneli ve 19 Milletvekili, 
Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü ve 19 Milletvekili, Denizli 
Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 54 Milletvekili ile Anavatan 
Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Gaziantep Milletveküi 
Ömer Abuşoğlu ve Malatya Milletvekili Süleyman Sarıbaş'ın; 
Çocuklarda ve Gençlerde Artan Şiddet Eğilimi ile Okullarda 
Meydana Gelen Olayların Araştırılarak Alınması Gereken 
Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması 
Açılmasına İlişkin Önergeleri ve (10/337, 343, 356,357) Esas 

Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Son yıllarda gençler arasında şiddet eğiliminin arttığını üzülerek gözlemekteyiz. Sorunun cid

diyeti ve kapsamı sistematik ve bilimsel bir yaklaşımı gerekli kılıyor. Gençler arasındaki şiddet dav
ranışlarının hem istatistiki, hem de toplumsal ve ruhbilimsel yönden araştırılması sorunun boyutla
rının tespiti ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi yolunda atılacak önemli bir adım olacaktır. 

Bu sebeple; 
1) Gençler arasındaki şiddet davranışlarının özelliklerinin tespit edilmesi, 
2) Bu davranışların ne sıklıkta ortaya çıktığı ve yaş, eğitim durumu, sosyal statü gibi faktörler 

gözönünde bulundurulduğunda nasıl bir dağılım gösterdiği, 
3) Gençleri şiddete yönelten başlıca faktörlerin neler olduğu, 
4) Bu faktörleri etkisiz kılmak için ne gibi önlemlerin alınması gerektiği 
amacı ile Anayasamızın 98., İçtüzüğün 104. ve 105. Maddeleri gereğince "Gençlik ve Artan Şid

det" konusunun araştırılması için bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla, 

Ömer Zülfü Livaneli 
İstanbul 

Nejat Gencan 
Edirne 

İnal Batu 
Hatay 

Mehmet Tomanbay 
Ankara 

Yüksel Çorbacıoğlu 
Artvin 

Sıdıka Sanbekir 
İstanbul 

Fikret Ünlü 
Karaman 

Ersin Arıoğlu 
İstanbul 

Mehmet S. Kesimoğlu 
Kırklareli 

Bülent Tanla 
İstanbul 

Muharrem Toprak 
İzmir 

Ülkü Gökalp Güney 
Bayburt 
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7 ürkan Miçooğulları Yakup Kepenek Hakkı Ülkü 
İzmir Ankara İzmir 

Mustafa Gazalcı Mehmet Ziya Yergök Hasan Ören 
Denizli Adana Manisa 

Kemal Kılıçdaroğlu Zeynep Damla Gürel 
İstanbul İstanbul 

GEREKÇE 

Gençler gündelik hayatın bir çok alanında okulda, evde, sokakta, spor müsabakalarında, eğlen
ce yerlerinde, giderek artan oranda, şiddet dışa vuran davranışlar sergiliyorlar. Şiddet sıradanlaşı
yor, hayatımızın bir parçası haline geliyor. Yaşadığımız son olaylar gösteriyor ki, gençlerimiz çok 
kolay bir biçimde suç işlemeye yönelebiliyorlar. Bu durum sorunun çok tehlikeli bir boyut kazan
dığına işaret ediyor. 

Bütün bu gelişmelerde kültür-eğlence endüstrisinin payının büyük olduğu konusunda bir çok 
uzman fikir birliği içindeler. Bu endüstri tarafından üretilen ve hem ülke hem de dünya çapında do
laşıma sokulan ürünler yerel-ulusal kültürlerin çehresini hızla değiştiriyor, kültürel değerleri gün
den güne kemiriyor. Özünde yalnızca tüketimi artırmayı hedefleyen bu sözde sanat ürünleri hemen 
hemen her zaman güce, zenginliğe ve şiddete övgü düzüyorlar. Kişilikleri ve zihinleri bu mesajlar
la şekillenen, rol modellerini televizyondan ya da diğer medya starları arasından seçen gençler yü
zeysel ve bencil bir yaşam anlayışına kitlenip kalıyorlar. Daha da kötüsü doğru biçimde sosyalleşe-
memiş ve ruh sağlığı bozuk bireyler yetişiyor. 

Elbette, gençlerin giderek daha fazla şiddete yönelmelerinin faturasını tamamen medyaya ve 
kültür endüstrisine çıkaramayız. Bu toplumsal olguyu anlamak, açıklamak ve doğru önlemleri ala
bilmek için, aile ilişkilerini, eğitim-öğretim kurumlarını ve yaşadığımız hızlı sosyo-ekonomik dö
nüşümleri de sorgulamalıyız. Özellikle de eğitim kurumlarının gençlere barış, sevgi, hoşgörü ve 
merhamet gibi temel insani değerleri aşılamakta neden yetersiz kaldıkları cevaplanması gereken ya
kıcı bir soru olarak karşımızda duruyor. Bu amaçla, bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulması 
gerekmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1413) 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Gençlerimizin ve çocuklarımızın fiziksel ve ruhsal gelişimini en iyi şekilde sağlamak anayasal 
sorumluluğumuzdur. Ancak son dönemde gençlerimizde şiddet eğilimlerinin artışını kaygıyla izle
mekteyiz. Artan şiddet, sağlıklı bir nesil yetiştirmemizin önünde engel olarak belirmektedir. Genç
lerimiz ve çocuklarımız şiddetin uygulayıcısı ve aynı zamanda da kurbanlan haline gelmektedirler. 
Toplumumuzun geleceği için gençlerimizi ve çocuklarımızı etkileyen şiddet olgusunun tüm yönle
riyle incelenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. 

Bu nedenle; 

1) Gençlerimizi ve çocuklarımızı şiddete yönelten etkenlerin tespiti, 

2) Sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel yapıların şiddet üretimindeki rollerinin belirlenmesi, 

3) Yazılı ve görsel medyanın şiddetin oluşması ve kabulündeki etkisinin ortaya çıkarılması, 

4) Alkol, uyuşturucu ve benzeri bağımlılıkların şiddet histerisindeki rolü 
5) Çocuklarımızı ve gençlerimizi şiddet eğiliminden korumak için gerekli yasal tedbirlerin 

belirlenmesi 
için Anayasamızın 98., İçtüzüğün 104. ve 105. Maddeleri gereğince "Gençlerimiz ve Çocuk

larımızın Şiddete Yönelmesinin Nedenleri ve Çözüm Yollarının Tespiti" konusunda bir Meclis 
Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ve teklif ederiz. 

Muzaffer Külcü 
Çorum 

net Gökhan Sarıçam 
Kırklareli 

Recep Özel 
İsparta 

Metin Yılmaz 
Bolu 

Mehmet Soydan 
Hatay 

Halil Özyolcu 
Ağrı 

Metin Kaşıkoğlu 
Düzce 

Hakan Taşçı 
Manisa 

Sabri Varan 
Gümüşhane 

Sinan Özkan 
Kastamonu 

Mevlüt Çavuşoğlu 
Antalya 

Orhan Taş 
Sivas 

Adem Tatlı 
Giresun 

Mustafa Dündar 
Bursa 

Rıtvan Köybaşı 
Nevşehir 

Mehmet Yaşar Öztürk 
Yozgat 

Ömer Kulaksız 
Sivas 

Ruhi Açıkgöz 
Aksaray 

Ramazan Can 
Kırıkkale 

Hasan Kara 

Kilis 

GEREKÇE 
Şiddet gündelik hayatımızda gün geçtikçe daha görünür olmaktadır. Modern yaşamın dayatma

ları geleneksel olanı parçalarken, yerine yeterli derinliği olan bir kültürü de koymamakta, onun ye
rine kaba, şiddetle yoğunlaştırılmış, tüketime yönelik bir kültürü pompalamaktadır. Geleneksel de-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1413) 
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gederimiz ortadan kaldırılırken, gençlerimize ve çocuklarımıza medya aracılığıyla kolay tüketilir 
bir kültür sunulmaktadır. Genellikle de bu kültür yoğun bir şiddet içermektedir. Medya şiddet yo
ğun bir kültürün oluşturucusu ve taşıyıcısına dönüşmüştür. Gerçekle sanal arasındaki fark ortadan 
kaldırılmıştır. Gerçek ve sanal şiddet görüntüleri adeta bir bütün olarak verilmektedir. Günlük ha
yattaki şiddet ve medyadaki şiddet kol kola yürümektedir. 

Televizyonlarda en çok izlenen programlar yoğun şiddet görüntüleri içermektedir. Gençlerimiz 
kendilerine örnek olarak bu tip şiddeti olağanlaştırmış sahte kahramanları almaktadır. Şiddet eğlen
ce kültürünün bir parçası haline getirilmekte, eğlencenin aracına dönüştürülmektedir. Gençlerimiz 
hayatlarının bu en enerji dolu zamanlarını, çok güzel tabirimizle delikanlılık günlerini, şiddet bom
bardımanı altında geçirmektedirler. Yaratıcılığa aktarılması gereken enerji heba ettirilmekte, toplu
mumuz için atılım yaratacak güç boşa harcanmaktadır. 

Sahte kahramanların patlattığı sanal bombalar, sıktığı kurşunlar, gençlerimizin gelişiminde ger
çek etkiler yapmaktadır. Toplumu histerik bir şiddet sarmalına sokmak yapımcılara kâr getirdikçe 
bütün olarak topluma zarar vermektedir. 

Gençler arasındaki şiddetin yoğun görülmesi siyasetin de zararına olmaktadır. Birçok siyasi 
grup, gençlerimizin enerjisini kendi lehlerinde kullanmakta, zaman zaman yapılan provokasyonlar
dan en çok yine gençlerimiz zarar görmektedir. Şiddetin aktörleri ve mağdurları da çoğu zaman 
gençlerimiz ve çocuklarımız olmaktadır. Bu görüntünün sağlıklı olmadığı açıktır. 

Şiddet sıradanlaştıkça, gençler ve çocuklarca kabul gördükçe, toplumsal yapımız şüphesiz za
rar görmektedir. Şiddet bombardımanı altında gençlerimizin ve çocuklarımızın kişilikleri oluşmak
tadır. Bu geleceğimiz için bizi endişeye sürüklemektedir. Bu sağlıksız ortamın iyi tahlil edilmesi ge
rekmektedir. Bilimsel veriler ışığında yapılacak tahliller, çözüm yolunu da bize gösterecektir. Şüp
hesiz sağlıklı bir toplum, şiddetin kol gezdiği bir toplum değildir. Gençlerimizin ve çocuklarımızın 
maruz kaldığı şiddet her yönüyle aydınlatılmalıdır. Batı ülkelerinde çocukların ve gençlerin göster
diği şiddetin bizde de görülmemesi için şimdiden tedbirler almak zorundayız. 

Gençlerimizin ve çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için şiddetten korunması gerekmektedir. Ge
rek günlük hayatta karşılaşılan şiddet, gerekse medya kanalıyla sunulan şiddetin önlenmesi, genç
lerimizin ve çocuklarımızın bundan korunması için tedbirler alınmalıdır. Bunların yapılması için 
Meclisimize sorumluluk düşmektedir. Yüce Meclisimizin bu sorumluluğu yerine getirmesi için bir 
Meclis Araştırma Komisyonu kurulması gerekmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1413) 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Son zamanlarda yurdun her yerindeki, ilk ve ortaöğretim okullarında şiddet olayları yaşanmak
tadır. Olaylar sırasında disiplin olayları sınırını aşarak kaygı verici boyutlara tmnanmıştır. Yalnızca 
son iki ayda olaylar nedeniyle 9 öğrenci yaşamını yitirmiş, 35 öğretmen ve öğrenci yaralanmıştır. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün 2005 yılı verilerine göre İstanbul'da "0-11 yaş arası 868 kız 
ile 379 erkek çocuğun, 12-18 yaş arası 1369 kız ile 12 bin 656 erkek çocuğun suç işlediği saptan
dı. Suçlu çocukların yüzde 63'ü ilköğretim okulu ya da hala devam eden çocuklar. Çocukların yüz
de 12'si lise öğrencisi" olduğu açıklanmıştır. 

Öğrenciler arasındaki şiddet olayları zaman zaman okul sınırlarını aşarak sokaklara taşmıştır. 
Kimi okullarda çetelere rastlanmıştır. Bu yüzden normal eğitim öğretim aksamaktadır. 

Veliler, öğretmenler, kamuoyu bu şiddet olaylarından kaygı duyarken Millî Eğitim Bakanlığı 
"bir iki olayı fazla büyütmeyin" diyerek bir genelgeyle bu olayları geçiştirmeye çalışmaktadır. 

Geçen yıllarda öğretmen sendikalarının anketler ve araştırmalar sonucu yaptığı uyanlar dikka
te alınıp köklü önlemler alınmamıştır. 

Okullardaki ikili öğretim, birleştirilmiş, kalabalık sınıf öğretimi, eğitimin niteliğini düşürmek
tedir. Ayrıca okullarda yeterince rehberlik hizmeti de verilememektedir. Yine okullarda öğrencile
rin boş zamanlarını değerlendirebileceği, spor salonları, kütüphaneler, labaratuvarlar, oyun alanla
rı, çok amaçlı merkezler yeterince yoktur. Bu yüzden sosyal etkinlikler yapılamamaktadır. 

Okulların her zaman toplum yaşamına örnek olacağı yerde, şiddet olaylarına sahne olması ge
leceğimiz açısından kaygı vericidir. Okullar çocukların ve gençlerin nitelikli eğitim alarak yetişece
ği, iyi alışkanlıklar kazanacağı yerler olmalıdır. 

Çocuklar, gençler, ülkemizin geleceğidir. Onların okullarda sağlıklı ve güven içinde olması, ni
telikli eğitim almaları sağlanmalıdır. 

Okullardaki şiddet olaylarının toplumsal, ekonomik, kültürel boyutunun irdelenmesi ve gerek
li önlemlerin alınabilmesi için Anayasanın 98. maddesine, TBMM İç Tüzüğünün 104 ve 105. mad
desine göre Meclis araştırması açılmasını dileriz. 

Saygılarımızla. 

Mustafa Gazalcı 
Denizli 

Vezir Akdemir 
İzmir 

Mehmet Ziya Yergök 
Adana 

Mehmet Semerci 
Aydın 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 

Enver Öktetn 
İzmir 

Uğur Aks öz 
Adana 

Ali Oksal 
Mersin 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Erdal Karademir 
İzmir 

Abdurrezzak Erten 
İzmir 

Hüseyin Ekmekçioğlu 
Antalya 

Feridun Ayvazoğlu 
Çorum 

Yücel Artantaş 
İğdır 

Mehmet Yıldırım 
Kastamonu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1413) 
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Mevlüt Coşkuner 
İsparta 

Ali Kemal Deveciler 
Balıkesir 

Mehmet Küçükaşık 
Bursa 

Yavuz Altınorak 

Kırklareli 
Nail Kamacı 

Antalya 
Mehmet Vedat Yücesan 

Eskişehir 
Mehmet S. Kesimoğlu 

Kırklareli 

Mehmet Mesut Özakcan 
Aydın 

Bihlun Tamayhgil 
İstanbul 

Nuri Çilingir 
Manisa 

Türkan Miçooğulları 
İzmir 

Nurettin Sözen 
Sivas 

Abdulaziz Yazar 
Hatay 

Gürol Ergin 
Muğla 

Feridun Fikret Baloğlu 
Antalya 

Hasan Güyüldar 
Tunceli 

Mehmet Ali Arıkan 

Eskişehir 
Salih Gün 

Kocaeli 

Mehmet Işık 
Giresun 

Mehmet Nuri Soygun 
Tekirdağ 

Tuncay Ercenk 
Antalya 

Muharrem Kılıç 
Malatya 

N. Gaye Erbatur 
Adana 

Osman Özcan 
Antalya 

Ali Cumhur Yaka 
Muğla 

Vahit Çekmez 
Mersin 

Mehmet Vedat Melik 
Şanlıurfa 

Ali Kemal Kumkumoğlu 
İstanbul 

Nadir Saraç 
Zonguldak 

Ahmet Yılmazkaya 
Gaziantep 

Ali Arslan 
Muğla 

Ahmet Küçük 
Çanakkale 

Kazım Türkmen 
Ordu 

Hakkı Ülkü 
İzmir 

Özlem Çerçioğlu 
Aydın 

Ufuk Özkan 
Manisa 

Bülent Baratalı 
İzmir 

Mustafa Özyurt 
Bursa 

Yakup Kepenek 
Ankara 

Muharrem Toprak 
İzmir 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ülkemizde, son günlerde orta öğretim kurumlarında okuyan gençlerimizin birbirlerine uygula
dıkları şiddet olaylarında ciddi artışlar meydana geldiğini basın ve yayın organlarında çıkan şok edi
ci haberlerle izlemekteyiz. Orta öğretimde okuyan gençlerimiz arasında meydana gelen şiddet olay
larındaki olağanüstü artış, önceki yıllarda meydana gelen münferit şiddet olaylarının boyutunu aşa
rak toplumu dehşete düşüren bir boyuta ulaşmıştır. 

Okullarda meydana gelen şiddetin sebebini, sadece öğretmenler tarafından verilen eğitimin ye
tersizliğine dayandırmak mümkün değildir. Bunun yanında, hükümetin uyguladığı politikaların, ge
rekli inceleme ve tedbirlerin zamanında alınamamış olmasının, güvenlik güçlerinin okul çevrelerin
de yeterli önlemleri alamamış olmalarının ve ailelerin şiddetin bu boyuta gelmesinde ayrı ayrı so
rumlulukları bulunmaktadır. 

Ayrıca Millî Eğitim Bakanlığında, Millî Eğitim Müdürlüklerinde ve okullarda atamaların ob
jektif ölçülere göre oluşturulan, kıdem ve liyakat esaslarına göre değil, siyasi yakınlık ve patronaj 
ilişkileri esas alınarak yapılması da sorunun bu boyutlara gelmesinin en büyük nedenleri arasındadır. 

Açıklanan ve ayrıca gerekçede belirtilen nedenlerle; 
Yukarıda açıklanan sorunun ortaya çıkmasına neden olan sosyo-ekonomik ve psikolojik etmen

ler ile sorunun bu aşamaya gelmesine neden olan eğitimden, güvenlikten, medyadan ve aileden kay
naklanan sorunların; 

Son dönemlerde meydana gelen şiddet olaylarında, Millî Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile eği
timcilerin sorumluluklarının ve kusurlarının; 

Öğrencileri okul ortamından uzaklaştırıcı ve şiddete yönlendirici internet kafe, atari salonu ve 
sinema gibi yerlerin denetimindeki eksikliklerin ve okul çevresi ve okul içinde gerekli önlemlerin 
alınamamasındaki sorumluların; 

En nihayet gençliğimizi ve geleceğimizi tehdit eden bu sorunu giderecek önlemlerin araştırıl
ması amacıyla Anayasanın 98 inci ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105 inci 
maddeleri gereğince inceleme yapılması ve Meclis araştırması açılması için gereğini arz ederiz. 

Prof. Dr. Ömer Abuşoğlu Süleyman Sarıbaş 
Gaziantep Malatya 

Anavatan Grup Başkanvekili Anavatan Grup Başkanvekili 

GEREKÇE 

Bilindiği üzere bugünün gençleri geleceğimizin toplum önderleri haline geleceklerdir. Son 
günlerde birbirlerine amansızca şiddet uygulayan, şiddete maruz kalan veya bu endişe verici ortam
da eğitim görmek durumunda olan gençlerimiz, bir kuşak sonra bürokrat, sanayici, esnaf, siyasetçi 
veya çalışan olarak ülkemizin geleceğini elinde tutacak bir konuma geleceklerdir. 

Her insan gibi, çocuklarımız da insan hakları bildirgesi tarafından sunulan ve özellikle birey
leri aşağılama ve insanlık dışı tavırlara karşı koruyan garantiler ve korumadan yararlanabilmekte
dir. Uluslararası İnsan Hakları Bildirgesi ise çocukların özel yardım ve danışmanlık hizmetlerinden 
yararlandın İmalarını savunmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1413) 
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Okul çevrelerinde kümeleşen ve çocukların eve ve okula gitmelerinin önünde engel ve sorun 
halini alan internet kafeler maalesef çok büyük boyutlara ulaşmıştır. Çocukları okula yönlendirebi
lecek mekan oluşturmak ve onların okula gitmeleri yönünde tedbirler almak devletin her kademe
sinin esas görevleridir. 

Yapılan araştırmalara göre, atari salonu ya da internet kafelere giden öğrenciler arasında en çok 
oynanan oyun türü yüzde 66.5 ile savaş ve dövüş oyunları olarak gözlenmiştir. 

Ayrıca, öğrencilerin televizyon dizilerini seyretmede tercihlerinin yüzde 21 oranı ile mafya di
zileri ilk sırayı aldığı ortaya çıkmıştır. Yine öğrencilerin yarısı yani yüzde 44.8'i aksiyon/macera/ge
rilim/korku türünde filmleri izlemeyi tercih etmektedir. 

Halen okullardaki şiddet olaylarıyla ilgilenmeye odaklı kurulmuş ulusal bir organ ülkemizde 
bulunmamaktadır. 

Bugün okullardaki şiddet çok yönlü ve ciddi bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Öğren
cilerin birbirlerine uyguladığı şiddet önemlidir; ama bugüne kadar çok az konuşulan ve hakkında 
çalışma yapılmayan bu konunun, ivedilikle incelenmesi gereklidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1413) 
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GİRİŞ 

Çocuklarda ve Gençlerde Artan Şiddet Eğilimi ile Okullarda Meydana Gelen Olayların 
Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla 14.12.2006 tarihinde kurulan 
Meclis Araştırması Komisyonunun faaliyetlerini içeren rapor altı bölümden oluşmaktadır. 

Birinci bölümde; araştırma komisyonunun kuruluşu, komisyonun kurulma nedenleri ve 
milletvekillerinin verdiği önergelerin gerekçeleri, komisyonun görev, yetki, çalışma süresi ve 
komisyonun yaptığı çalışmaların nasıl yürütüldüğüne ilişkin bilgiler sunulmuştur. 

İkinci bölümde; şiddet ve saldırganlık konusu irdelenmiştir. Araştırma komisyonu; 
Türkiye'de çocuk ve gençler arasında şiddetin görülme sıklığını irdelerken öncelikle dünyada ve 
ülkemizde kullanılan tanımlar, şiddet türleri, şiddetin saldırganlık dürtüsü ile ilişkisi ve şiddetin 
değerlendirme tekniği konusunda dünya ve Türkiye'deki kaynakları araştırarak Komisyon üyeleri 
ve uzmanları arasmda ortak bir bakış açısı oluşması sağlanmıştır. Komisyonun çalışmalanna yön 
vermesi amacıyla şiddetin nedenlerinin sınıflandırılmasına ilişkin dünya kaynakları incelenmiştir. 
Dünyada şiddetin tanımı, sınıflandınlması ve nedenleri konusunda pek çok görüş bulunmaktadır. 
Araştırma komisyonu, komisyon çalışmaları sırasında kullanmak üzere dünyada bu konudaki en 
önemli kaynak kuruluş olan Dünya Sağlık Örgütünün yaklaşımını benimsemiştir. Şiddet 
nedenleri; bireysel ilişkiler, sosyal ve toplumsal etkenler başlıkları altında irdelenmiştir. Şiddet ve 
saldırganlık konusunda oluşturulan bu teorik çerçeve, Komisyonun yaptığı çalışmalarda izlenerek 
bulgular, sonuç ve öneriler kısmı aynı sistematik içinde incelenmiştir. Şiddet ve saldırganlık 
konusunda komisyonun yaklaşımı şiddet, saldırganlığın ve saldırganlığın şiddet ile olan ilgisi ve 
şiddetin nedenleri ana başlıklan hâlinde raporda yer almaktadır. 

Üçüncü bölüm; şiddet konusunda ulusal ve uluslararası mevzuatın irdelendiği bir 
bölümdür. Bu bölümün oluşturulma gerekçesi, yasalar, sözleşmeler ve uygulamaların 
toplumlardaki sosyal ve toplumsal düzenin belirleyicileri olması yaklaşımına dayandırılmıştır. 
"Uluslararası ve Ulusal Mevzuat" Bölümünde şiddetin önlenmesi ve kontrolü için oluşturulan 
"Konuyla İlgili Uluslararası Sözleşmeler", "Bazı Avrupa Birliği Ülkelerindeki Mevzuat" ve 
"Ulusal Mevzuat" irdelenmiştir. Ulusal mevzuat içinde Anayasa, kanunlar, yönetmelikler ve 
genelgeler ile ülkemizdeki yasal çerçeve sunulmuştur. 

Dördüncü bölüm; ülkemizde çocuk ve gençlerde şiddet ve nedenlerinin değerlendirildiği 
bölümdür. Bu bölüm Araştırma Komisyonunun yaptığı çalışmalar sonucunda Türkiye'de çocuk 
ve gençlerde şiddetin görülme sıklığı ve nedenlerinin irdelenmesine ilişkin durum analizini 
içermektedir. 

Dördüncü bölümün alt başlıklarından birincisi; "Türkiye'nin Sosyodemografık Yapısı" 
şeklinde belirlenmiştir. Bu alt başlık altında öncelikle Türkiye'nin demografik yapısı, gençlerin 
eğitim düzeyi, yoksulluğun genel durumu, gençlerin işsizlik boyutu, göç ve kentleşme gibi 
konular irdelenerek çocuk ve gençlerimizin demografik ve sosyal çevreleri tanımlanmıştır. 

Dördüncü bölümün ikinci alt başlığı; "Türkiye'de Çocuk ve Gençlerde Şiddetin Boyutu"dur. 
Bu bölümde çocuk ve gençlerde şiddete bağlı ölümler ve şiddetin toplumda görülme sıklığı 
irdelenmiştir. Ülkemizde çocuk ve gençler arasında şiddetin boyutlarının incelenmesinde Türkiye 
İstatistik Kurumu, Sağlık, Millî Eğitim, İçişleri, Adalet, Aile ve Sosyal Araştırma Kurumu Genel 
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Müdürlüğü kayıtlan, bu konuda hazırladıkları raporlar değerlendirilmiş ve yetkili kişiler ile 
görüşmeler yapılarak hazırlanmıştır. Bu bölümde ülkemizde daha önce yapılmış araştırmaların 
verileri değerlendirilmiş, ayrıca Araştırma Komisyonu tarafından Türkiye'de ortaöğretim 
kurumlarına devam eden öğrencilerde şiddet ve etkileyen etkenlerin saptanması araştırmasının 
sonuçları kullanılmıştır. 

Dördüncü bölümün üçüncü alt başlığı; "Türkiye'de Şiddetin Sosyal ve Ekonomik 
Maliyeti"dir. Şiddetin ve sonuçlarının, topluma hizmet sunumu sırasındaki ekonomik maliyeti 
konusundaki bulgular incelenmiş ve sunulmuştur. 

Dördüncü bölümün dördüncü alt başlığında; Türkiye'de çocuk ve gençler arasında 
şiddetin görülme nedenlerine ilişkin bulgular sunulmuştur. Bu bölümde şiddetin nedenleri 
konusunda kabul edilen teorik çerçeve kullanılarak Türkiye'deki durum ele alınmıştır. Çocuk ve 
gençlerde şiddetin boyutunun incelendiği sağlık, eğitim, emniyet, adalet ve aile alanında 
yürütülen çalışmalar değerlendirilerek bireysel ve kişiler arası ilişkilere yönelik nedenler 
irdelenmiştir. Ancak eldeki verinin karşılaştırılabilir olmaması nedeniyle Araştırma Komisyonu 
tarafından yapılan Türkiye'de ortaöğretim kurumlarına devam eden öğrencilerde ve 19 ilde 21 
ceza ve infaz kurumunda bulunan çocuklarda şiddet ve şiddeti etkileyen etkenlerin saptanması 
araştırmasının sonuçlan bu bölümde temel veri tabanı olarak kullanılmıştır. Bu bölümün 
oluşturulması sırasında bu konuda yapılan çalışmalar, ilgili kurumların raporları, bu kurumlardan 
komisyon toplantılarına katılan kişilerin görüş ve önerileri ile komisyon uzmanlarının 
hazırladıkları raporlar kullanılmıştır. 

Dördüncü bölümün beşinci alt başlığında; bazı güç koşullar altındaki çocuklar 
irdelenmiştir. Toplumsal ve sosyal olayların sonuçlarının toplumda yaşayan bireylere yansıması 
nedeniyle, çocuk ve gençler hem şiddetin kurbanı olmakta hem de şiddet olaylannın içinde yer 
alabilmektedirler. Bu kısım şiddetin nedenlerini de oluşturan sosyal ve toplumsal olarak 
dezavantajlı gruplar içinde yer alan çocuklann bazı güç koşullar altında yaşamak zorunda 
kaldıkları göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Sokakta yaşayan/çalışan çocuklar, tutuklu ve 
hükümlü çocuklar, korunma altına alman çocukların şiddet olaylannın içinde kalma şekilleri ve 
hâlen yaşam koşullarına ilişkin durum analizi yapılmıştır. Şiddet kurbanı olan bu çocukların 
topluma tekrar kazandırılmasının önemi vurgulanmak istenmiştir. 

Dördüncü bölümün altıncı alt başlığı; çocuk ve gençlik konulanyla ilgili kamu 
kuruluşlarının çalışmalarını içermektedir. Ülkemizde çocuk ve gençler arasında şiddet son 
yıllarda bütün sektörlerde önemli bir konu başlığı olarak tartışılmaktadır. Çocuk ve gençlere 
hizmet sunan kuruluşlar çocuk ve gençler arasında şiddetin önlenmesi, kontrol altına alınması, 
şiddet kurbanı olan çocuklann topluma kazandırılması için kurum içi pek çok program 
oluşturmakta ve yürütmektedir. Bu nedenle bu kısımda her bakanlığın görevleri ve teşkilat 
şeması, kurumsal faaliyetler ve tespitler, kurumsal sorunlar ve çözüm önerileri şeklinde 
çalışmalar özetlenmiştir. Çeşitli bakanlık ve bağlı teşkilatları başında, şiddetin önlenmesi ve 
azaltılması amacıyla işleyiş modeli oluşturmak için merkezde Millî Eğitim Bakanlığı, İçişleri 
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Aileden Sorumlu Devlet 
Bakanlığı, Medya Kuruluşları, Diyanet İşleri Başkanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna 
ilişkin durum analizleri raporda yer almıştır. Her kuruluşun raporunun sonunda Komisyon 
tarafından çocuk ve gençlerde şiddetin önlenmesi için kuruluş içinde tespit edilen sorunlar ve 
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sorunlara yönelik çözüm önerileri belirtilmiştir. Bu kısmın oluşturulması sırasında Komisyon, 
ilgili olduğunu düşündüğü, bu konuda çalışmaları olduğu bilmen ve koordineli çalışması gereken 
kurum ve kuruluşları komisyonda dinlemiş, il gezilerinde ziyaret etmiş, bilgi almış ve edindiği, 
gözlemlediği bilgileri raporda belirtmiştir. 

Beşinci bölümde; bilgilerine başvurulan kişilerle yapılan görüşmelerin tutanak özetleri, 
Komisyonun inceleme yaptığı illerdeki tespitleri ve durumu daha iyi irdeleyebilmek için yaptığı 
saha çalışmaları yer almaktadır. Araştırma Komisyonu çocuk ve gençlerde şiddetin boyutları ve 
nedenlerini daha iyi ortaya koyabilmek için ülke genelini temsil eden iki ayrı saha çalışması 
yürütmüştür. Araştırma Komisyonu tarafından yapılan Türkiye'de ortaöğretim kurumlarına 
devam eden öğrencilerde şiddet ve şiddeti etkileyen etkenlerin saptanması araştırmasının 
sonuçları ve Türkiye'de ceza ve infaz kurumlarında bulunan çocuklarda şiddet ve etkileyen 
etkenlerin saptanması araştırmasının sonuçları bu bölümde detaylı olarak sunulmuştur. 
Komisyon, çalışmalarını medya ve sanat çevreleri ile paylaşmak ve görüş almak amacıyla 
Dolmabahçe Saray'ında, sanat ve medya iş birliği ile "Şiddete Karşı Bilim, Sanat ve Medya 
İşbirliği Toplantısını gerçekleştirmiştir. Ayrıca, kamu ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve 
üniversite öğretim üyeleri davet edilerek Türkiye'de çocuk ve gençler arasında şiddetin 
nedenlerine yönelik yapılması gerekenlerin irdelendiği Bilkent Oteli Toplantısında "Kurumlar 
Arası Bilgi Paylaşımı ve İş Birliği Teşvik Toplantısının sonuçları ve önerileri raporda yer 
almaktadır. 

Raporun altıncı bölümü ise sonuç ve öneriler kısmından oluşmaktadır. Bu bölümde 
Araştırma Komisyonunun 14.12.2006 ve 14.04.2007 tarihleri arasında; 

Kurum, kuruluş rapor ve kayıtları; Millî Eğitim Bakanlığının ilk ve ortaöğretim 
kurumlarında yaptığı çalışmalar, İçişleri Bakanlığının kayıtları, Adalet Bakanlığının kayıtları, 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun sokakta yaşayan/çalışan çocuklar ve 
kurumlarda kalan çocuklar için yaptığı çalışma raporları, ilgili kurum ve kuruluşların çocuk ve 
gençlerde şiddet ile ilgili etkinliklerine ilişkin düzenledikleri raporlar, illerin çocuk ve gençlerde 
şiddete yönelik yaptığı faaliyetlere ait vali ve kurum raporları, 

Bilimsel araştırmaları; Türkiye'de ortaöğretim kurumlarına devam eden öğrencilerde 
şiddet ve şiddeti etkileyen etkenlerin saptanması araştırmasının sonuçlan, Türkiye'de 19 ilde 21 
ceza ve infaz kurumlarında bulunan çocuklarda şiddet ve şiddeti etkileyen etkenlerin saptanması 
araştırmasının sonuçlan, dünyada ve Türkiye'de çocuk ve gençlerde yapılmış bilimsel araştırma, 
makale ve rapor sonuçları, 

Uzman kişi, panel görüşleri ve incelemeleri; İnceleme yapılan illerdeki tespitler, 
Komisyonca bilgisine başvurulan uzman görüşleri, Dünya Sağlık Örgütü Yaralanma ve Şiddeti 
Önleme Bölüm Başkanı ve Avrupa Bölgesi Yaralanma ve Şiddeti Önleme Bölümü Teknik 
Danışmanının görüşleri, UNİCEF Türkiye Temsilciliği uzman görüşü, Dolmabahçe Saray'ında, 
sanat ve medya iş birliği ile şiddete karşı bilim toplantısı, Bilkent Otel'inde Kurumlar Arası Bilgi 
Paylaşımı ve İş Birliği Teşvik Toplantısı sonuçları ışığında çocuk ve gençlerde şiddet konusunda 
bir durum saptaması yapılmış, şiddetin önlenmesi ve kontrolü konusunda dünyadaki yaklaşımlar 
göz önünde tutularak sonuçlar irdelenmiş ve yapılan çalışmalar sırasında tespit edilen sorunlar ve 
öneriler sunulmuştur. 
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BÎRİNCt BÖLÜM 
KOMİSYONUN KURULUŞU ve FAALİYETLERİ 

I. ARAŞTIRMANIN KONUSU 
Çorum Milletvekili Muzaffer KÜLCÜ ve 19 milletvekili, Denizli Milletvekili Mustafa 

GAZALCI ve 54 milletvekili, Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Gaziantep Milletvekili 
Ömer ABUŞOĞLU ve Malatya Milletvekili Süleyman SARIBAŞ, İstanbul Milletvekili Ömer 
Zülfü LÎVANELİ ve 19 milletvekilinin (10/337, 343, 356, 357) esas numaralı Meclis Araştırması 
Önergelerinin gerekçelerinde; 

Modern yaşamm dayatmaları sonucu gelenekselin parçalandığı, yerine medya aracılığı ile 
kaba, şiddetle yoğunlaştırılmış tüketime yönelik bir kültürün pompalandığı, kişilikleri ve 
zenginliği televizyon starları arasından model olarak seçerek bencil bir yaşam anlayışına yönelen 
gençliğin günlük hayatın birçok alanında (evde, okulda, sokakta, spor müsabakalarında, eğlence 
mekânlarında) giderek artan oranlarda şiddeti dışa vuran davranışlar sergilediği, 

Sanal ve gerçek şiddetin medya aracılığı ile topluma sunulması sonucu şiddetin bir 
eğlence kültürüne dönüşerek hayatın bir parçası hâline geldiği ve sıradanlaştığı, bu haliyle 
toplumsal yapıya zarar verdiği, 

Gençlerin büyük çoğunluğunun atari salonu, İnternet kafe ve televizyonlarda dövüş ve 
şiddet içerikli oyunlar ile mafya dizileri ve şiddet, aksiyon, korku, macera filmlerini daha fazla 
izlediği, bunun sonucu toplum için faydalı atılımlar yapacak enerjinin boşa harcandığı, tüm bu 
olumsuzluklara karşın eğitim ve öğretim kurumlarının öğrencilere temel insani değerleri 
aşılamakta yetersiz kaldığı, bu nedenle medya kanalı ile sunulan şiddetin önlenmesi gençlerin ve 
çocukların bundan korunması için alınacak önlemlerin tespitinin gerektiği, 

Şiddetin kaynağının sadece medya ve kültür endüstrisi olarak gösterilmesinin yanlış 
olduğu, toplumsal olguyu anlayabilmek ve doğru önlemleri alabilmek için aile ilişkilerinin, 
eğitim ve öğretim kurumlarının, sosyoekonomik dönüşümlerin sorgulanmasının gerektiği, 

İlk ve ortaöğretim kurumlarında yaşanan şiddet olaylarının sıradan disiplin olaylarını 
aşarak kaygı verici boyutlara tırmandığı, zaman zaman okul sınırları dışına taşarak kimi okullarda 
çeteleşmelerin yaşandığı, bu nedenle de normal eğitim ve öğretimin aksadığı sınıfların kalabalık 
olması nedeniyle eğitim seviyesinin düştüğü, 

Okullarda rehberlik eğitiminin yetersizliği ve sosyal aktivite alanlarının (spor sahası, 
kütüphane, laboratuvar vb.) yok denecek kadar az olması nedeniyle gençlerin sosyal etkinliklere 
yönelemediği, ifade edilmiş 

"Çocuklarda ve gençlerde artan şiddet eğilimi ile okullarda meydana gelen olayların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması 
Komisyonu kurulması" istenmiştir. 

II. KOMİSYONUN KURULUŞU 
Çorum Milletvekili Muzaffer KÜLCÜ ve 19 milletvekili, Denizli Milletvekili Mustafa 

GAZALCI ve 54 milletvekili, Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Gaziantep Milletvekili 
Ömer ABUŞOĞLU ve Malatya Milletvekili Süleyman SARIBAŞ, İstanbul Milletvekili Ömer 
Zülfü LİVANELİ ve 19 milletvekilinin, Anayasa'nın 98 inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
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tçtüzüğü'nün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince verdikleri önergeler, konularının ortak olması 
nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin 22.11.2006 tarihli 22 nci Birleşiminde birleştirilerek 
görüşülmüş ve Genel Kurulun "882" sayılı kararı ile önergelerde belirtilen hususları araştırmak 
üzere bir Komisyon kurulması kararlaştırılmıştır. 

Söz konusu kararda, Komisyonun 14 üyeden oluşmasına, çalışma süresinin başkan, 
başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde 
Ankara dışında da çalışması hususlarına yer verilmiştir. 

Bu kararı takiben Genel Kurulun 14.12.2006 tarihli 32 nci Birleşiminde Komisyonun üye 
seçimi yapılmıştır. 

Komisyon 14.12.2006 tarihli ilk toplantısını, en yaşlı üye sıfatıyla Ankara Milletvekili 
Muzaffer R. KURTULMUŞOGLU başkanlığında yapmış, 11 üyenin katılımı ile gerçekleştirilen 
toplantıda yapılan gizli oylama sonucunda; 

Komisyon Başkanlığına, İstanbul Milletvekili Halide İNCEKARA, Başkanvekilliğine, 
Adana Milletvekili Recep GARİP, Sözcülüğüne tstanbul Milletvekili Mustafa ATAŞ, Kâtip 
Üyeliğe de Denizli Milletvekili Mehmet YÜKSEKTEPE seçilmişlerdir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu seçime ilişkin 14.12.2006 tarih "883" sayılı kararı 
28.12.2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. 

Bu şekilde oluşan Komisyon üyeleri aşağıda gösterilmiştir. 

ADI VE SOYADI 

Halide İNCEKARA 

Recep GARİP 

Mustafa ATAŞ 

Mehmet YÜKSEKTEPE 

Halil ÖZYOLCU 

Muzaffer R. KURTULMUŞOGLU 

Mustafa GAZALCI 

ÖmerÖZYILMAZ 

Hasan AYDIN 

Güldal OKUDUCU 

Hakau TAŞÇI 

Ali Cumhur YAKA 

Öner ERGENÇ 

Muharrem İNCE 

UNVANI 

BAŞKAN 

BAŞKANVEKİLİ 

SÖZCÜ 

KATİP 

ÜYE 

ÜYE 

ÜYE 

ÜYE 

ÜYE 

ÜYE 

ÜYE 

ÜYE 

ÜYE 

ÜYE 

PARTİSİ 

AK PARTt 

AK PARTİ 

AK PARTİ 

AK PARTİ 

AK PARTİ 

ANAVATAN 

CHP 

AK PARTt 

AK PARTİ 

CHP 

AK PARTİ 

CHP 

AK PARTİ 

CHP 

SEÇİM BÖLGESİ 

İSTANBUL 

ADANA 

İSTANBUL 

DENİZLİ 

AĞRI 

ANKARA 

DENİZLİ 

ERZURUM 

GİRESUN 

İSTANBUL 

MANİSA 

MUĞLA 

SİİRT 

YALOVA 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1413) 



- 2 2 — 

III. KOMİSYONUN GÖREV, YETKİ, SÜRE VE ÇALIŞMA USULÜ 
14.12.2006 tarihinde çalışmalarına başlayan Anayasa'nın 98 inci Türkiye Büyük Millet 

Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri ile diğer hükümleri çerçevesinde söz konusu 
araştırmayı TBMM adına yapmakla görevlendirilen Komisyonumuz; 

Genel Kurul tarafından İçtüzük gereği kendisine verilen 3 aylık çalışma süresi sonunda 
saha çalışmalarını tamamlayabilmek ve raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
sunabilmek için 26.02.2007 tarihli 17 nci toplantısında İçtüzüğün 105 inci maddesi gereğince 
14.03.2007 tarihinden geçerli olmak üzere bir aylık ek süre talep edilmesini kararlaştırmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu talebe ilişkin kararı Genel Kurulun 13.03.2007 tarihli 
74 üncü Birleşiminde kabul edilen "889" numaralı karar ile Komisyonumuza 14.3.2007 
tarihinden itibaren bir aylık ek süre verilmiş, bu karar 03 Nisan 2007 tarihli ve 26482 sayılı 
Resmî Gazete de yayımlanmıştır. 

Komisyon, 14.12.2006 tarihli 1 inci toplantısının ikinci oturumunda Komisyon Başkanı, 
İstanbul Milletvekili Halide İNCEKARA'nın başkanlığında toplanmış ve bu toplantıda; 

• Komisyon toplantılarında ve Ankara dışı çalışmalarında tam tutanak tutulmasına, 
• Komisyonun Genel Kurul çalışma saatlerinde de çalışma yapabilmesi için İçtüzüğün 35 inci 

maddesi uyarınca Başkanlık Divanından izin istenmesine, 
• Komisyon çalışmalarını kamuoyuna duyurabilmek, kurum ve kuruluşlar ile 

vatandaşlardan gelebilecek olan konuya ilişkin her türlü bilgiye çabuk ulaşabilmek 
amacıyla ağ (web) sitesi kurulmasına ve elektronik posta adresi alınmasına, 

• Komisyon çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla İçtüzüğün 105 inci maddesi uyarınca 
kamu kurum ve kuruluşlarından Komisyonda geçici olarak istihdam edilmek üzere uzman 
personel istenmesine, 

• Komisyonun gerektiğinde Ankara dışında çalışma yapmasına, 
• Komisyonun yapacağı çalışmalar ile ilgili alınan kararların uygulanmasında (Komisyona 

bilgi verilmek kaydıyla) Komisyon Başkanına yetki verilmesine, 
karar vermiştir. 

IV. KOMİSYON ÇALIŞMALARI 
Komisyonumuz, Türkiye Büyük Millet Meclisinin "882" sayılı kararı çerçevesinde 

Ankara ve Ankara dışında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 22.11.2006 tarihli 
22 nci Birleşiminde alınan Karar uyarınca çalışmalarda bulunmuştur. 

Komisyonumuz, 4 aylık çalışma süresi içerisinde 22 toplantı yapmış, bu toplantılarda 854 
sayfa tutanak tutulmuş, rapor yazımmda yararlanmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarla 
karşılıklı 550 yazışma yapılmış, kurum ve kuruluşlardan, üniversiteler ve diğer birimlerden 180 
adet bilgi, belge ve ekleri (1338 sayfa rapor, 93 kitap, 16 klasör doküman, 56 dosya, 50 CD) 
komisyonumuza gelmiştir. 
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Komisyonumuz, 14.12.2006 tarihli toplantısında Komisyon çalışmalarına ve rapor 
yazımına teknik katkı sağlamak amacıyla bazı kamu kurum ve kuruluşlarından TBMM 
İçtüzüğünün 105 inci maddesi uyarınca uzman personel istenmesine karar vermiştir. 

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarından; Başbakanlık; Devlet Planlama Teşkilatı, 
uzmanlarından Tuncer KOCAMAN ve Tülay DOĞAN ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumundan sosyal hizmet uzmanları Esra KABADAYI ve Ergin YAMAN; Türkiye İstatistik 
Kurumu Başkanlığından takım sorumluları Matematik Mühendisi Yılmaz ERŞAHİN ve 
İstatistikçi Nilay EROL; Diyanet İşleri Başkanlığından Süleyman YAVUZ; Adalet 
Bakanlığından Hâkim Zeki YILDIRIM; İçişleri Bakanhğmdan Emniyet Amiri Murat GÜLLER; 
Millî Eğitim Bakanlığından projeler uzmanı Murat GÜRKAN ve uzman Psikolojik danışman 
Hicran ÇETİN; Sağlık Bakanlığından uzman Dr.Toker ERGÜDER, uzman Dr. Uğur ERGÜN, 
uzman Dr. Özgür ÖNER, uzman Psikolog Şükrü PAMUKÇU, Dr. Psikolog Özden ALKAR; 
Kültür ve Turizm Bakanlığından uzman Sosyolog Nimet OKAN; Radyo ve Televizyon Üst 
Kurulu uzmanlarından Sevgi ÇOŞKUNSERÇE ve A. Murat TANYU; Hacettepe Üniversitesi, 
Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim görevlilerinden Prof Dr. Hilâl ÖZCEBE ve Doç. Dr. Banu 
ÇAKIR; Karadeniz Teknik Üniversitesinden öğretim görevlisi Sosyolog Adem SOLAK 
Komisyon çalışmalarını yürütmüşlerdir. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu 
Başkanlığı öğretmenlerinden Fatma AYGEN ve Fatma Evren ACAR tarafından Komisyon 
raporu üzerinde gerekli düzeltmeler yapılarak yayıma hazır hale getirilmiştir. 

Komisyon çalışmalarında Türkiye Büyük Millet Meclisinden; TBMM Müşaviri Gürsel 
ÖZTÜRK, Uzman Yardımcıları Erdin BAYRAM ve Hilmi Soner ERDOĞAN ile Basın Müşaviri 
Cenap KAYASU görevlendirilmişlerdir. 

Komisyonumuz, 26.12.2006 tarihli toplantısında Tunceli ili Mazgirt ilçesi Akpazar 
beldesi Hasan Âli Yücel Yatılı İlköğretim Bölge Okulunda meydana gelen "cinsel istismar" 
olayının mahallinde incelenmesine karar vermiştir. 

Komisyonumuz, 14.02.2007 tarihli toplantısında aldığı karar uyarınca, Çocuklarda ve 
gençlerde risk oluşturan etkenlerin ortaya çıkarılması amacıyla Türkiye genelinde Türkiye 
İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından örnekleme yöntemiyle belirlenen 60 ilde bulunan orta 
öğretim kurumlarındaki öğrenciler ile 19 ildeki çocuk ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve 
hükümlü çocuklarla ilgili araştırma yapılmasına, 

Uzmanlar tarafından hazırlanan anket soru kitapçıklarının basımının TBMM 
Basımevinde, optik okuyucu cevap formlarının Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri 
Genel Müdürlüğü matbaasında basılmasına, soru kitapçıkları ve optik okuyucu formlarının anket 
yapılacak illere dağıtılmasına, anket sonrası optik okuyucu formlarının Millî Eğitim Bakanlığı 
Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne ulaştırılmasına ve optik formların okunmasına, 

Anket çalışmalarında Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile anketlerin 
uygulanacağı illerdeki valiliklerin ve Türkiye İstatistik Kurumunun koordineli çalışmasına, 

Anket uygulama çalışmalarında Komisyonda geçici görevlendirilen uzman personel ile 
Millî Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarından görevlendirilecek diğer uzmanların da anket 
uygulamasının yapılacağı illerde görevlendirilmesine karar vermiştir. 
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Söz konusu anket çalışmalannı yürütmek için; Sağlık ve Millî Eğitim Bakanlıklarından 
görevlendirilen 55 uzmana, TBMM Grup toplantı salonunda illerde anket çalışmasını yürütecek 
anketörleri eğitmek üzere 1 günlük formatörlük eğitimi verilmiştir. Eğitimleri tamamlanan 
uzmanlar 60 ile dağılarak İl Millî Eğitim Müdürlüklerinde görevli özel eğitim, rehberlik ve 
danışma hizmetlerinden sorumlu şube müdürü, anket uygulanacak okul müdürleri ve illerde anket 
uygulanmada görevlendirilen rehber öğretmenleri eğitmişlerdir. 60 ilde eğitim alan yaklaşık 1500 
rehber öğretmen, 261 okulda anket çalışmalarını 26 Şubat- 02 Mart 2007 tarihleri arasında 
tamamlamış, doldurulan anket optik formlarının illerdeki sorumlu şube müdürleri tarafından 
Ankara'ya ulaştırılması sağlanmıştır. Anket uygulama çalışmaları 5 iş gününde tamamlanmıştır. 

Komisyonumuz, 21.02.2007 tarihli toplantısında; Komisyonun Ankara dışında İstanbul, 
İzmir, Trabzon, Kayseri, Adana, Konya, Antalya, Mersin, Erzurum, Ağrı, Diyarbakır, Gaziantep, 
Elâzığ ve (Komisyonun gerekli görmesi hâlinde) ülke genelinde diğer illerde Komisyon üyesi 
milletvekillerinden oluşturulacak alt komisyonlar marifeti ile mahallinde inceleme ve araştırma 
çalışmaları yapmasına, karar vermiştir. 

Komisyonumuz, 01.03.2007 tarihli toplantısında; İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda bilim, 
sanat ve medya camiasından değişik kesimlerin Komisyon çalışmaları hakkındaki görüş ve 
önerilerinin alınması amacıyla toplantı yapılmasına ve diğer etkinlikler düzenlenmesine ve 05-06 
Nisan 2007 tarihlerinde Bilkent Oteli'nde, Dünya Sağlık Örgütü danışmanlan, ilgili kamu 
kurumlarının üst düzey yöneticileri ile teknik personeli, Akademisyenler ve bazı sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcilerinin katılacağı "Panel ve Çalışma Toplantısı" düzenlenmesine karar 
vermiştir. 

1. Komisyon Toplantılarına Davet Edilen Kişiler: 
Komisyon toplantılarına, panel ve çalışma toplantıları ve etkinliklere bilgisine başvurmak 

üzere davet edilen kişiler; 

1. ve 2. TOPLANTILAR 
(14.12.2006) 
3. TOPLANTI (21.12.2006) 

4. TOPLANTI (22.12.2006) 

5. TOPLANTI (26.12.2006) 

6. TOPLANTI (10.01.2007) 

Komisyon Başkanlık Divanı seçilmiş, Komisyonun çalışma esas ve 
usulleri belirlenmiştir. 
1- Hüseyin ÇELİK 

Millî Eğitim Bakanı 
2- Dr. Ruhi KILIÇ 

MEB Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri 
Genel Müdürü 

3 Ö. Zülfü LİVANELİ 
İstanbul Milletvekili 

4- LilaPIETERS 
UNICEF Program Koordinatörü 

5- Fatma Özdemir ULUÇ 
UNICEF Eğitim Proje Sorumlusu 

6- F.Nurdan TORNACI 
SHÇEK Genel Müdürü Yardımcısı 

7- Aziz SÖĞÜTLÜOĞLU 
SHÇEK Gençlik Hizmetleri Daire Başkanı 

8- Osman DOĞAN 
Yeşilay Derneği Ankara Şube Başkanı 

9- ŞuayipÖZCAN 
Türk Eğitim Sendikası Genel Başkanı 
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7. TOPLANTI (11.01.2007) 

8. TOPLANTI (17.01.2007) 

9. TOPLANTI (18.01.2007) 

10. TOPLANTI (31.01.2007) 

11. TOPLANTI (01.02.2007) 

12. TOPLANTI (07.02.2007) 

13. TOPLANTI (08.02.2007) 

14. TOPLANTI (14.02.2007) 

15. TOPLANTI (15.02.2007) 

16. TOPLANTI (01.03.2007) 

17. TOPLANTI (29.03.2007) 
(İstanbul-Dolmabahçe) 

10- Alaaddin DINÇER 
Eğitim Sendikası Genel Başkanı 

11-Emirali ŞİMŞEK 
Eğitim Sendikası Genel Sekreteri 

12- Prof Dr. Necla Kurul TURAL 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 

13- Ahmet GÜNDOĞDU 
Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı 

14- Nimet ÇUBUKÇU 
Devlet Bakanı 

15- İsmail BARIŞ 
SHÇEK Genel Müdürü 

16- Doç.Dr.Ayşen GÜRCAN 
Aile ve Sosyal Araştırma Genel Müdür V. 

17- Prof.Dr.Ferhunde ÖKTEM 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı 
Hastanesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 

18ZahidAKMAN 
RTÜK Başkanı 

19-Prof. Dr. Tülin İÇLİ 
Polis Akademisi Güvenlik Bilimi Fakültesi Dekanı 

20- Prof. Dr. Nevzat TARHAN 
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı 

21-Mehmet ATALAY 
Gençlik ve Spor Genel Müdür V. 

22-UfukSabriATALAY 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Uzmanı 

23- Selahiddin OGULMUŞ 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı 

24-NadiTURKASLAN 
Ankara Basın Suçlan Cumhuriyet Savcısı 

25-AliVELİOĞLU 
Ankara Çocuk Bürosu Cumhuriyet Savcısı 

26- Sadi SARIYILDIZ 
Ankara 1 .Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 

27- Gökten KOÇOĞLU 
Ankara 2,Çocuk Mahkemesi Hakimi 

28- Türgen SAKARYA 
Ankara 6. Aile Mahkemesi Hâkimi 

29- Mûslûm SAYLI 
Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkan Yardımcısı 

30- Hakan UYANIK 
Reklam Verenler Derneği Başkanı 

31 - Prof.Dr.Hayati HÖKELEKLİ 
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi 

32- Nuri ÇOLAKOĞLU 
Televizyon Yayıncıları Derneği Başkanı 

33- Prof.Dr. Ferhunde ÖKTEM 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı 
Hastanesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
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34- Prof.Dr-Nevzat TARHAN 
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı 

35- Prof.Dr. Hilal ÖZCEBE 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi 

36- Sezen Cumhur ONAL 
Sanatçı 

37- Osman YAĞMURDERELİ 
Sanatçı 

38- Şaban DÖĞEN 
Gazeteci 

39- Mehmet AKBAY 
Gazeteci 

5-6 Nisan 2007 Tarihinde Bilkent Panel ve Çalışma Toplantısına Katılan Akademisyen, 
Bürokrat, Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri ve Komisyon Uzmanları 

18. ve 19. TOPLANTI 

(05-06 Nisan 2007) 

(Ankara-Bilkent Panel ve 
Çalışma Toplantısına 
Komisyon Üyesi 
Milletvekilleri ile Katılan 
Kamu Kurum ve Kuruluşları 
Üst Düzey Yöneticileri, 
Akademisyenler£TK 
Temsilcileri 

40- Dr.Cihanser EREL 
Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 

41- Ahmet HAMSİCİ 
Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 

42-Prof.Dr.Şevki AYDIN 
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı 

43-Kerem ALTUN 
MEB Ortaöğretim Genel Müdürü 

44-Ruhi KILIÇ 
MEB Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri 
Genel Müdürü 

45- Esat SAĞCAN 
MEB Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürü 

46- Prof.Dr.Yüksel ÖZDEN 
İlköğretim Genel Müdürü 

47- Nurdan TORNACI 
SHÇEK Genel Müdür Yardımcısı 

48- Doç.Dr.Ayşen GÜRCAN 
Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdür V. 

49- Nurullah ÖZTÜRK 
RTÜK İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı 

50- Müslüm SAYLİ 
Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkan Yrd. 

51 - Prof.Dr. Hilal ÖZCEBE 
Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı A.B.D. Öğretim Görevlisi 

52- Prof. Dr. Nazmi BİLİR 
Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı A.B.D. öğretim Görevlisi 

53- Prof.Dr.Zafer ÖZTEK 
Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı A.B.D. öğretim Görevlisi 

54- Prof.Dr. Münevver BERTAN 
ICC Başkanı 

55- Prof.Dr.Recep AKDUR 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.B.D. 
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(05-06 Nisan 2007) 

(Ankara-Bilkent Panel ve 
Çalışma Toplantısına 
Komisyon Üyesi Milletvekilleri 
ile Katılan Kamu Kurum ve 
Kuruluşları Üst Düzey 
Yöneticileri, 
Akademisyenler£TK 
Temsilcileri 

56- Prof.Dr. Nevzat TARHAN 
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı 

57- Prof.Dr.Hasan BACANLI 
YÖK'ü temsilen Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim.Üyesi 

58- Prof.Dr.SeIahattin ÖĞÜLMÜŞ 
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi 

59- Doc.Dr. Banu ÇAKIR 
Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı A.B.D. 

60- Doç.Dr.İbrahim CILGA 
Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilim Fakültesi 

61 - Prof.Dr.Nilüfer Voltan ACAR 
Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi 

62- Prof.Dr. Neşe EROL 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

63- Prof.Dr.Tülin İÇLİ 
Polis Akademisi G.B.F 

64- Prof.Dr. S.Songü! YAKAN 
Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı A.B.D. 

65- Yrd. Doc.Dr. Metin PİŞKİN 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 

66- Doc.Dr. M.Münir DEDEOĞLU 
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi 
Başkanlığı 

67- Yrd.Doc.Dr. Mustafa İLHAN 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.B.D. 

68- Yrd.Doç.Dr. Nüket PAKSOY 
Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı A.B.D. 

69- Dr. AIex Butchart 
DSÖ Şiddeti Önleme Danışmanı 

70- Dr.Dinesh SETHİ 
DSÖ Avrupa Bölgesi Şiddeti Önleme Program Başkanı 

71-Türgen SAKARYA 
Ankara 6. Aile Mahkemesi Hâkimi 

72- Av.Bülent AKÇAMETE 
Ankara Avukatlar Barosu Temsilcisi 

73- Ali Tanju ALTUNSU 
Ana Çocuk Sağlığı Genel Müdürlüğü Temsilcisi 

74- Murat CEVHER 
Adalet Bakanlığı Temsilcisi 

75- Seda YILMAZ 
Aile Çocuk Eğitim Fakültesi Temsilcisi 

76-Yusuf Solmaz BALO 
Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü.Daire Başkanı 

77-Adem ARKADAŞ 
ICC 

78- Ahmet BERKE 
Adalet Bakanlığı C.Başsavcı V. 

79- Baş Komiser Ali Osman ANILIR 
EGM Asayiş Daire Başkanlığı 

80-Dr. Alev YÜCEL 
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü 
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(05-06 Nisan 2007) 

(Ankara-Bükent Panel ve 
Çalışma Toplantısına 
Komisyon Üyesi 
Milletvekilleri ile Katılan 
Kamu Kurum ve Kuruluşları 
Üst Düzey Yöneticileri, 
Akademisyenler,STK 
Temsilcileri 

81- Dr. Ali Sait SEPTİOĞLU 
Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdür Yardımcısı 

82-A.MuratTANYU 
RTÜK Uzmanı 

83- Bergin LEVENT 
Milli Eğitim Bakanlığı 

84-Cengiz ÖZBESLER 
Yrd.Doç. Başkent Üniversitesi 

85- Dr.Çiğdem ŞİMŞEK 
Ankara İl Sağlık Müdür Yardımcısı 

86-D. Murat CEVHER 
Adalet Bakanlığı Eğit.Mrk. Başkanlığı 

87-Dilek ASLAN 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.B.D. 

88- Ergin YANAR 
SHÇEK Genel Müdürlüğü 

89- Esra KABADAYI 
SHÇEK Genel Müdürlüğü 

90- Halil ETYEMEZ 
Eğitim Bir-Sen 

91-Hayati BAYKAN 
Sağlık Bak. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı 

92- Hicran ÇETİN 
MEB Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü 

93- İbrahim BOY 
Gençlik Spor Genel Müdürlüğü 

94- Hakim İbrahim USTA 
Adalet Bakanlığı 

95- Dr. Latife ÖZAYDIN 
MEB Okul Öncesi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü 

96- Leyla CANOĞLU 
RTÜK 

97- Müslim BİLİR 
Devlet Personel Başkanlığı 

98- Murat GÜRKAN 
MEB özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü 

99- Murat GÜLLER 
Emniyet Genel Müdürlüğü 

100- Mehmet BEKAROĞLU 
Din Hizmetleri Daire Başkanı 

101-MustafaKIZIKLI 
Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri 

102-NadiTÜRKASLAN 
Ankara Cumhuriyet Savcısı 

103- NUay EROL 
TÜİK 

104-Nimet OKAN 
Kültür Bakanlığı 
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(05-06 Nisan 2007) 

(Ankara-Bilkent Panel ve 
Çalışma Toplantısına 
Komisyon Üyesi Milletvekilleri 
ile Katılan Kamu Kurum ve 
Kuruluşları Üst Düzey 
Yöneticileri, 
Akademisyenler,STK 
Temsilcileri 

105-Nazan CERRAH 
Milli Eğitim Bakanlığı 

106-Osman BİLGİN 
SHÇEK Genel Müdürlüğü Çocuk Hizmetleri Daire Başkanı 

107-Osman YANAR 
Pro-Judo Almanya 

108- Dr.Özcan KARS 
SHÇEK Genel Müdür Yardımcısı 

109- Uzm.Psk. Özden Y. ALKAR 
Sağlık Bakanlığı 

110-Dr. Özgür ÖNER 
Sağlık Bakanlığı 

111-Rahime BEDER ŞEN 
Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 

112-Revan ERGEZEN 
Reklam Verenler Derneği 

113-Seda Yılmaz İNAL 
AÇEV 

114- Prof.Dr.Seval AKGÜN 
Başkent Üniversitesi 

115- Sevgi COŞKUNSERÇE 
RTÜK 

116-S. Mehmet YAVUZ 
Devlet Personel Başkanlığı 

117- Hâkim Sadi SARIYILDIZ 
Ankara 1.Asliye Çocuk Mahkemesi 

118- Uzm.Psk. Şükrü PAMUKÇU 
Sağlık Bakanlığı 

119-Süleyman YAVUZ 
Diyanet İşleri Başkanlığı 

120-Dr.TokerERGÜDER 
Sağlık Bakanlığı 

121-TanseliİNCEBAKIR 
RTÜK Uluslar arası İlişkiler Dairesi Başkanlığı 

122- Dr. Tljen ŞENGEZER 
AMATEM 

123- Tuncer KOCAMAN 
Devlet Planlama Teşkilatı 

124-Dr.UğurERGÜN 
Sağlık Bakanlığı 

125- Yakut TEMÜROĞLU 
UNİCEF 

126- Yasemin AÇDX 
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.B.D. 

127-Yaşar ERTUĞRUL 
Ankara Millî Eğitim Müdürlüğü 

128-Yılmaz ERŞAHİN 
TÜİK 

129-Yüksel ERDOĞAN 
Adalet Bakanlığı 
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20. TOPLANTI (11.04.2007) 
21. TOPLANTI (12.04.2007) 
22. TOPLANTI (13.04.2007) 

130-Yücel AMİL 
Sağlık Bakanlığı 

131-Zeynep DEDE 
Eğitim Sendikası 

132-Adem SOLAK 
Karadeniz Teknik Üniversitesinden Öğretim Görevlisi 
Sosyolog 

Komisyon Çalışmalarını ve Taslak Raporu Değerlendirme 

2- Türkiye'de Ortaöğretim Kurumlarına Devam Eden Öğrencilerde ve Ceza 
İnfaz Kurumlarında Bulunan Tutuklu ve Hükümlü Çocuklarda Şiddet ve Şiddeti 
Etkileyen Etkenlerin Saptanması Çalışmaları (Şubat-M art 2007) 

Komisyon tarafından; "Çocuklarda ve gençlerde risk oluşturan etkenlerin ortaya 
çıkarılması amacıyla Türkiye genelinde 60 ilde resmî ve özel ortaöğretim kurumlarındaki 
öğrencilere ve 19 ildeki ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlü çocuklara 
yönelik anket araştırması gerçekleştirilmiştir. 

Bu araştırmanın amacı; Türkiye'de ortaöğretim kurumlarına devam eden öğrencilerin 
şiddet algısı, şiddetle karşılaşma ve şiddet davranışları, öğrencilerin şiddetin önlenmesi 
konusundaki görüşlerinin öğrenilmesidîr. 

Bu çalışmada; 9-10-11 ve 12. sınıflara devam eden öğrencilerde bazı sosyodemografîk 
özelliklerinin saptanması, bu öğrenciler arasmda şiddetin türlerine göre boyutunun 
saptanması, şiddetin, bireysel etkenler, aile özellikleri, okul ortamı, arkadaş özellikleri, sosyal 
çevre ve medya etkilenimi ile olan (varsa) ilişkilerinin ortaya çıkarılması amacıyla Türkiye'yi 
temsil eder nitelikte tanımlayıcı bir araştırma gerçekleştirilmiştir. 

Bu çalışma şiddet konusunda ülkeyi temsil eder nitelikte gerçekleştirilen ilk bilimsel 
araştırmada-. Araştırma sonuçlarının ileride yapılacak olan çalışmalara kaynak olması da 
hedeflenmektedir. 

Çalışmada sınıf, cinsiyet, özel ve resmî öğretim kurumlarını temsil edecek tarzda, 
şiddetin farklı türlerini (sözel, duygusal, fiziksel ve cinsel şiddet) çalışmak amacıyla 
Türkiye'yi temsil edebilecek yeterli örneklem büyüklüğü hesaplanmış ve çalışmaya katılan 
okullar ve sınıflar TÜİK tarafından Millî Eğitim Bakanlığının 2006-2007 öğretim dönemi için 
verdiği öğrenci sayılan üzerinden tamamen rastgele seçilmiştir. TÜİK tarafından seçilen 60 
ildeki 261 okulda (130 resmî, 131 özel) öğrenim gören 26.009 öğrenci anket çalışmasına 
katılmıştır. 

Çalışma verileri şubat ayı içerisinde, öğrencilerin sınıf ortamında, gözlem altında 
kendileri tarafından doldurulan, çalışma için özel olarak hazırlanmış bir anket formu 
kullanılarak toplanmıştır. Anketlere öğrencilerin isimleri yazılmamış ve kesinlikle kişisel 
bilgiler gizli kalmıştır. Verilerin analizleri ve raporlanması, Hacettepe Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı bilgisayar laboratuvarlannda halk sağlığı, 
epidemiyoloji, istatistik ve psikiyatri uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından 
gerçekleştirilmiştir. 
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13-18 yaşlarında olan tutuklu ve hükümlü çocuklara 122 sorudan oluşan anket "Ceza ve 
Tutukevlerinde Kalan Çocuk ve Gençlerle ilgili Durum ve Davranış Belirleme Anketi" 
15.02.2007-29.03.2007 tarihleri arasında uygulanmıştır. 

Anket, Adana, Antalya, Ankara, İstanbul, Elâzığ, İzmir, Diyarbakır, Şanlıurfa, 
Sivas, Aydın, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Konya, Kocaeli, Mersin, Samsun, Trabzon 
illerindeki kapalı çocuk ve gençlik ceza infaz kurumlarının çocuklara ayrılan bölümlerinde ve 
çocuk eğitim evlerinde bulunan toplam 2115 çocuktan 1545'i tarafından yanıtlanmıştır. 

Anket, Adalet Bakanlığının illerdeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına bağlı Denetimli 
Serbestlik Şube Müdürlüklerinde görev yapan sosyolog, psikolog ve sosyal çalışmacılarla, ti 
Millî Eğitim Müdürlüklerine bağlı Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüklerinin 
koordinasyonunda illerdeki okullarda görevli rehber öğretmenler olmak üzere toplam 330 kişi 
tarafından mülakat tekniği kullanılarak uygulanmıştır. 

Yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi raporda yer almaktadır. 

3- Kurumlar Arası Bilgi Paylaşımı ve İş Birliği Teşvik Toplantısı (5-6 Nisan 2007-
Bilkent, Ankara) 

Komisyonumuz; Dünyada çocuklarda şiddetin önlenmesinde kabul edilen yaklaşımlar, 
izlenmesi gereken stratejiler ve iyi uygulama örnekleri konularında ilgili sektörlerin şiddet 
önleme programları hakkında duyarlılıklarını, bilimsel kanıtlara dayalı program oluşturma 
gereksinimini arttırmak ve sektörler arası iş birliğinin öneminin farkına varılması, ülkemizde 
şiddetin boyutları, önleme programlan, izlenen strateji ve değerlendirmeler konularında ilgili 
sektörlerin karşılaştıkları şiddet boyutu ve uyguladıkları programlar hakkında bilgi vermeleri, 
sektörlerin şiddet önleme programlarmm uygulanması sırasında karşılaştıkları sorunları 
tanımlamaları ve karşılaştıkları sorunlara çözüm önerisi geliştirilmesi ve sektörler arası iş birliği 
için ortam oluşturulması amacıyla bir panel ve çalışma toplantısı düzenlemiştir. 

Toplantıya, Dünya Sağlık Örgütü Şiddeti Önleme Danışmanı Dr. Alex Butchart, Dünya 
Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Şiddet ve önlenmesi Programı Başkam Dr. Dinesh Sethi ile kamu 
kurum ve kuruluşlarının üst düzey yöneticileri ve teknik personel, akademisyenler ve sivil toplum 
örgütlerinin temsilcileri katılmışlardır. 

Çalışmada, Panel, Çalışma toplantısı ve Beyin Fırtınası yöntemleri kullanılmıştır. 
Toplantının açılış panelinde; 

Dr. Alex Butchart, "Dünya Şiddet ve Sağlık Raporu", Prof. Dr. Hilal özcebe ve Doç. Dr. 
Banu Çakır, "Türkiye'de Ortaöğretim Kurumlarına Devam Eden Öğrencilerde Şiddet ve 
Etkileyen Etkenlerin Saptanması Araştırması", Dr Dinesh Sethi, "Dünyada gençler arasında 
şiddeti önlemeye yönelik müdahale planlan ve iyi uygulamalar hakkında" sunum yapmışlardır. 

Yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi raporda yer almaktadır.' 

4-İstanbul Özelinde Şiddet ve Suç Eğilimi Araştırması 
Araştırma, İstanbul'daki çocuklarda ve gençlerde şiddet eğiliminin tespiti, nedenlerinin 

ortaya konması, okullarda ve iş yerlerinde görülen şiddet olaylarının değerlendirilmesi ve çözüm 
önerileri getirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma, öğrenim gören gençlerin yanı sıra, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1413) 



- 3 2 -

aynı yaş grubunda olup öğrenim görmeyen gençler ile şiddete bulaşmış gençler ve sokak 
çocuklarını da kapsamaktadır. 

Araştırma konusunun yapısı gereği olarak çalışma, hem nicel hem de nitel yöntemlerle 
gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırmada, Sosyal Hizmetler ti Müdürlüğüne bağlı çeşitli sosyal 
kurumlarda, gençlik merkezlerinde kalan ve ailelerin dışmda yaşamını sürdüren gençlerden 
seçilen 15 olay-vaka incelemesi gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmanın nicel bölümünde, herhangi bir eğitim-öğretim kurumuna devam eden 12-18 
yaş dilimi içerisinde bulunan 3468 kişiyle yüz yüze anket yöntemiyle gerçekleştirilmiş, bunun 
yanı sıra 15-18 yaş dilimi içerisinde olup herhangi bir eğitim öğretim kurumuna devam etmeyen 
819 kişi ile de aym yöntemle görüşme gerçekleştirilmiştir. 

Yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi raporda yer almaktadır. 

S- Komisyon Tarafından Ankara Dışında Yapılan İncelemeler 
Araştırma komisyonu, sorunları yerinde tespit etmek ve ilgililerle görüşmeler yaparak 

sorunun çözümüne yönelik önerileri almak üzere aşağıda isimleri belirtilen illerde yerinde 
incelemelerde bulunmuş, Komisyon üyeleri tarafından çocuk ve gençlerde şiddet olaylarına 
ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır. 

Ankara İli İnternet Kafe İnceleme Gezisi 
24 Ocak 2007 tarihinde Araştırma Komisyonu üyeleri, Ankara Çankaya ve Altmdağ 

ilçelerindeki İnternet kafelerde incelemelerde bulunmuşlardır. Komisyon Başkanvekili, Adana 
Milletvekili Recep GARİP, Komisyon Sözcüsü, İstanbul Milletvekili Mustafa ATAŞ, Komisyon 
Katibi, Denizli Milletvekili Mehmet YÜKSEKTEPE, Ağrı Milletvekili Halil ÖZYOLCU, 
Ankara Milletvekili Muzaffer KURTULMUŞOĞLU, Giresun Milletvekili Hasan AYDIN, 
Manisa Milletvekili Hakan TAŞÇI ve bazı Komisyon uzmanlan ile İçişleri Bakanlığı Emniyet 
Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda 
incelemelerde bulunmuştur. 

Tunceli İli Alt Komisyon İnceleme Gezisi 
25 - 26 Ocak 2007 tarihleri arasında Tunceli ili Mazgirt ilçesi Akpazar beldesinde 

bulunan Hasan Âli Yücel Yatılı İlköğretim Bölge Okulunda meydana gelen cinsel istismar 
olayım incelemek amacıyla alman Komisyon kararı gereğince; Ağrı Milletvekili Halil 
ÖZYOLCU, Siirt Milletvekili Öner ERGENÇ ve Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'den 
oluşturulan alt komisyon üyeleri, beraberindeki Komisyon uzmanlan; Mehmet DÜNŞEN, Murat 
GÜRKAN, Şükrü PAMUKÇU ve Erdin BAYRAM ile birlikte incelemelerde bulunmuşlardır. 

Trabzon İli Alt Komisyon İnceleme Gezisi 
21-24 Şubat 2007 tarihleri arasında Komisyonca alınan karar uyarınca, Komisyon 

Başkanı, İstanbul Milletvekili Halide İNCEKARA ve Komisyon Sözcüsü, İstanbul Milletvekili 
Mustafa ATAŞ ile Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'dan oluşan üç kişilik alt komisyon, 
incelemelerde bulunmak üzere beraberindeki Komisyon uzmanları Erdin BAYRAM, Hilmi 
Soner ERDOĞAN ve Murat GÜLLER ile birlikte Trabzon ilinde incelemelerde bulunmuşlardır. 
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Antalya İli Alt Komisyon İnceleme Gezisi 
06-09 Mart 2007 tarihleri arasında Komisyonca alınan karar uyarınca, Ağn Milletvekili 

Halil ÖZYOLCU ve Muğla Milletvekili Ali Cumhur YAKA'dan oluşan iki kişilik alt komisyon, 
incelemelerde bulunmak üzere, beraberindeki Komisyon uzmanları, Hilmi Soner ERDOĞAN, 
Tuncer KOCAMAN ve Murat GÜRKAN ile birlikte Antalya ilinde incelemelerde 
bulunmuşlardır. 

Diyarbakır İli Alt Komisyon İnceleme Gezisi 
06-09 Mart 2007 tarihleri arasmda Komisyonca alman karar uyarınca İstanbul 

Milletvekili ve Komisyon Başkanı Halide İNCEKARA ile İstanbul Milletvekili ve Komisyon 
Sözcüsü Mustafa ATAŞ' tan oluşan alt komisyon incelemelerde bulunmak üzere, beraberindeki 
Komisyon uzmanları, Gürsel ÖZTÜRK, Murat GÜLLER ve Toker ERGÜDER ile birlikte 
Diyarbakır ilinde incelemelerde bulunmuşlardır. 

İzmir İli Alt Komisyon İnceleme Gezisi 
07-08 Mart 2007 tarihleri arasında Komisyonca alınan karar uyarınca Denizli 

Milletvekilleri Mehmet YÜKSEKTEPE ve Mustafa GAZALCI, Giresun Milletvekili Hasan 
AYDIN ve Manisa Milletvekili Hakan TAŞÇFdan oluşan alt komisyon incelemelerde bulunmak 
üzere, beraberindeki Komisyon uzmanları, Erdin BAYRAM, Hicran ÇETİN ve Şükrü 
PAMUKÇU ile birlikte İzmir ilinde incelemelerde bulunmuşlardır. 

Konya İli Alt Komisyon İnceleme Gezisi 
13-15 Mart 2007 tarihleri arasında Komisyonca alman karar uyarınca İstanbul 

Milletvekili ve Komisyon Başkanı Halide İNCEKARA, İstanbul Milletvekili Mustafa ATAŞ'tan 
oluşan alt komisyon incelemelerde bulunmak üzere, beraberindeki Komisyon uzmanları, Hilmi 
Soner ERDOĞAN, Şükrü PAMUKÇU ile birlikte Konya İlinde incelemelerde bulunmuşlardır. 

Mersin İli Alt Komisyon İnceleme Gezisi 
14-15 Mart 2007 tarihleri arasmda Komisyonca alınan karar uyarınca Adana Milletvekili, 

Komisyon Başkanvekili Recep GARİP ve Muğla Milletvekili Ali Cumhur YAKA'dan oluşan alt 
komisyon üyeleri, incelemelerde bulunmak üzere, beraberindeki Komisyon uzmanları, Erdin 
BAYRAM, Hicran ÇETİN ile birlikte Mersin ilinde incelemelerde bulunmuşlardır. 

Erzurum ve Ağrı İlleri Alt Komisyon İnceleme Gezisi 
19-21 Mart 2007 tarihleri arasında Komisyonca alınan karar uyarınca Erzurum 

Milletvekili Ömer OZYILMAZ, Ağrı Milletvekili Halil ÖZYOLCU ve Denizli Milletvekili 
Mustafa GAZALCI'dan oluşan alt komisyon üyeleri, incelemelerde bulunmak üzere, 
beraberindeki Komisyon uzmanları, Erdin BAYRAM, Şükrü PAMUKÇU ve Murat GÜRKAN 
ile birlikte Ağrı ve Erzurum illerinde incelemelerde bulunmuşlardır. 

Kayseri İli Alt Komisyon İnceleme Gezisi 
21-22 Mart 2007 tarihleri arasında Komisyonca alınan karar uyarınca Erzurum 

Milletvekili Ömer OZYILMAZ ve Manisa Milletvekili Hakan TAŞÇI' dan oluşan alt komisyon 
üyeleri, incelemelerde bulunmak üzere, beraberindeki Komisyon uzmanları, Erdin BAYRAM, 
Şükrü PAMUKÇU ve Murat GÜRKAN ile birlikte Kayseri İlinde incelemelerde bulunmuşlardır. 
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Gaziantep İli Alt Komisyon İnceleme Gezisi 
20-23 Mart 2007 tarihleri arasında Komisyonca alınan karar uyarınca İstanbul 

Milletvekili ve Komisyon Başkanı Halide İNCEKARA, Giresun Milletvekili Hasan AYDIN, 
istanbul Milletvekili, Komisyon sözcüsü Mustafa ATAŞ ve Muğla Milletvekili Ali Cumhur 
YAKA'dan oluşan alt komisyon incelemelerde bulunmak üzere, beraberindeki Komisyon 
uzmanları, Hilmi Soner ERDOĞAN, Hicran ÇETİN ve Murat GÜLLER ile birlikte Gaziantep 
ilinde incelemelerde bulunmuşlardır. 

İstanbul İli İnceleme Gezisi 
27-30 Mart 2007 tarihleri arasında, Komisyonca alman karar uyarınca İstanbul 

Milletvekili ve Komisyon Başkanı Halide İNCEKARA, Adana Milletvekili, Başkanvekili Recep 
GARİP, İstanbul Milletvekili, Sözcü Mustafa ATAŞ, Denizli Milletvekili, Katip Üye Mehmet 
YÜKSEKTEPE, Ağrı Milletvekili Halil ÖZYOLCU, Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI, 
Giresun Milletvekili Hasan AYDİN, Manisa Milletvekili Hakan TAŞÇI, Muğla Milletvekili Ali 
Cumhur YAKA, Sürt Milletvekili Öner ERGENÇ ile birlikte beraberindeki Komisyon uzmanları, 
Gürsel ÖZTÜRK, Cenap KAYASÜ, Erdin BAYRAM, Murat GÜRKAN, Hicran ÇETİN, Toker 
ERGÜDER, Hilal ÖZCEBE, Banu ÇAKIR, Uğur ERGÜN, Şükrü PAMUKÇU, Özgür ÖNER, 
Murat GÜLLER, Tuncer KOCAMAN, Nimet OKAN, Yılmaz ERŞAHİN, Nilay EROL, Sevgi 
ÇOŞKUNSERÇE, A.Murat TANYU ile birlikte İstanbul ilinde incelemelerde bulunmuşlardır. 

Şiddete Karşı Bilim, Sanat ve Medya İş Birliği Toplantısı (29 Mart 2007-
Dolmabahçe Sarayı, İstanbul) 

Komisyon, İstanbul inceleme gezisinin üçüncü günü olan 29 Mart 2007 tarihinde 
Dolmabahçe Sarayı Metal Salonu'nda, milletvekilleri, akademisyenler, basın yayın kuruluşları 
temsilcileri, sanatçılar ve komisyon uzmanlarının katılımı ile değişik kesimlerin Komisyon 
çalışmaları hakkındaki görüş ve Önerilerinin alınması ve katkılarının sağlanması amacıyla bir 
toplantı düzenlemiştir. 

Toplantıda; Komisyon Başkanı Halide İNCEKARA, "Komisyonun Üç Aylık Çalışmaları 
ve Gelinen Nokta", Milletvekili Ömer Zülfü LİVANELİ, "Şiddet ve Medya " konularında 
konuşma yapmışlardır. 

Prof. Dr. Ferhunde ÖKTEM, "Çocuk Yaşamında Şiddet", Prof. Dr. Nevzat TARHAN, 
"Çocuk ve Gençlerde Madde Kullanımı ve Şiddet", Prof. Dr. Hilal ÖZCEBE ise "Türkiye'de 
Ortaöğretim Kurumlarına Devam Eden öğrencilerde Şiddet ve Etkileyen Etkenlerin 
Saptanması" başlıklı sunumlarını yapmışlardır. Daha sonra katılımcılarla konuyla ilişkin görüş 
paylaşımında bulunulmuştur. 

Komisyonun İletişim Çalışmaları 
Komisyon çalışmaları süresince, Komisyonu Başkanı Halide İncekara, 17 TV Kanalında 

29 programa katılmıştır. Bu programlarda, Komisyon çalışmaları ile ilgili ayrıntılı açıklamalarda 
bulunulmuş, çocuk ve gençlerimize yönelik şiddet olayları konusunda görüş ve öneriler kamuoyu 
ile paylaşılmıştır. Başkan, yerel radyolarda yayımlanan programlara da katılarak çocuk ve 
gençlerin artan şiddet olaylarından uzak kalmaları doğrultusunda uyan ve görüşlerini iletmiştir. 
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Aynca Komisyon üyeleri de yerel ve ulusal yayın yapan TV ve radyo kuruluşlarının 
çeşitli programlarına katılarak kamuoyunun dikkatinin artan şiddet eğilimleri konusuna 
çevrilmesini ve bu tür olaylara karşı uyanık olunmasını sağlamışlardır. 

Yazılı basında, Komisyon çalışmaları ile ilgili olarak 522 haber, yorum ve makale 
yayımlanmıştır. Ayrıca, Ankara ve İstanbul dışında ziyaret edilen 11 ilde yapılan çalışmalar, o 
ilde yayımlanan yerel gazetelerde de geniş bir şekilde yer bulmuş, yerel televizyonlarda 
düzenlenen tartışma programlarında, komisyon çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi verme olanağı 
bulunmuştur. 

İstanbul'da 29 mart tarihinde yapılan geniş çaplı toplantı, katılan sanatçıların da desteği 
ile büyük yankı yaratmış; toplantı 55 gazete, ajans ve TV muhabiri tarafından izlenmiş; konunun 
öneminin kamuoyuna anlatılmasına katkı sağlanmıştır. 

Bu iletişim çabaları ile, çocuk ve gençlerimize yönelik olarak giderek arttığı tespit edilen 
şiddet eğilimine karşı kamuoyu duyarlılığı sağlanmış; yapılan çalışmaların ailelere, eğitim-
öğretim görevlilerine ve mülki yöneticilere ulaşması sağlanmıştır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
ŞİDDET VE SALDIRGANLIK 

2.1. Şiddet 

2.1.1. Şiddetin Tanımı 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) şiddeti; "Kişinin bilinçli olarak, kendisine, başkasına, bir 

gruba veya bir topluluğa karşı, yaralama, ölüm, psikolojik zarar, gelişme geriliği ya da 
yoksunlukla sonuçlanan, ya da sonuçlanma olasılığı olan, tehdit ederek veya gerçekten, fiziksel 
zorlama ya da güç kullanılması" olarak tanımlamaktadır (2002). DSÖ tarafından kullanılan tanım 
bilinçli olarak harekete geçmeyi ve sonucunda oluşan durumu göz önüne almaktadır. 

Tanım içinde fiziksel zor kullanımının yanı sıra güç kavramının da kullanımı, şiddet 
içeren hareketin doğasını genişletmekte, tehdit ve aşağılamayı da içeren güç ilişkileri sonucu 
doğan şiddeti de kapsamaktadır. Güç kullanımı aynı zamanda bariz şiddet davranışının yanı sıra 
ihmal davranışını da içermektedir. Bu sebeple fiziksel zor ya da güç kullanımı denince intihar, 
kendine zarar verme davranışlarının yanı sıra ihmal, fiziksel, cinsel ve psikolojik kötüye 
kullanımının da tüm tipleri anlaşılmalıdır. 

Saldırganlık, şiddet ile sıklıkla beraber kullanılan bir kavramdır. Saldırganlık ve şiddet 
kavramları, etkilenen mağdurların yoğunluğu, ortaya çıkan sosyo-kültürel ve bireysel psikolojik 
etkiler ve mali sonuçları itibarıyla geniş bir tanımlamaya ve iyi bir sınır çizilmesine ihtiyaç 
göstermektedir. Bu kavramlar genellikle, başka bir insana (bazen kendisine de) zarar vermeye, 
acı çektirmeye ve yaralamaya yönelik davranışlar ve bunun için güç kullanmak, baskı 
uygulamak, korkutmak, maddi-manevi yoksun bırakmak vb. yollan kullanmak seklinde 
tanımlanabilir. Bütün dünyada şiddet ve özellikle de gençlerdeki ve çocuklarda gözlenen şiddet 
giderek artan sıklığı nedeniyle önemli bir toplumsal duyarlılığa yol açmış ve hemen bütün 
dünyada bu konu ile ilgili araştırma ve önleme çalışmaları yürütülmeye başlanmıştır. 

İnsan davranışları çok karmaşık olduğu için "saldırganlık" ya da "şiddet" terimleri ile ne 
kastedildiği, pek çok insan için her zaman açık değildir. Saldırganlıkla ilgili yüzyıllar boyunca 
birçok görüş öne sürülmüştür, Rousseau gibi bazı yazarlar insanların masum olarak dünyaya 
geldiğini ancak daha sonra toplum tarafından yozlaştığını öne sürerken, Hobbes gibi düşünürler 
insanların doğaları gereği saldırgan ve bencil olduklarını ve ancak sosyal kurallar ile 
dizginlenebildiklerini iddia etmiştir (Levvis, 1998). Hayvan davranışları daha basmakalıp olduğu 
için incelenmesi daha kolaydır. Hayvanlardaki saldırganlığın iki türü olduğu görülmüştür. 
Dürtüsel saldırganlık daha çok yaşam alanını korumaya yönelik ve korku tarafından tetiklenen bir 
davranıştır ve sempatik sinir sisteminde aktivasyon ile birlikte, korkutmaya yönelik tehdit edici 
davranışlara yol açar. Planlı ya da avcı türü saldırganlıkta ise yavaş, sessiz ve soğukkanlı bir 
şekilde av yakalanır ve öldürülür. Bu iki saldırganlık türünün farklı biyolojik kökenleri ve 
sonuçları olabilir. Bu ayrım kısmen insanlardaki saldırgan davranışlara da uygulanabilir. 

Her birey için kendi dürtülerini kontrol altında tuttuğu bir denge hali mevcuttur. Şiddet 
sadece bireysel düzeyde ele alınacak olursa bireyin artan saldırganlık dürtüleri ile içsel kontrol 
düzenekleri arasındaki dengenin bozulması ile ortaya çıktığı söylenebilir. Bireyin saldırganlık 
eğilimi ve şiddet içeren fantezileri olabilir, bireyler iç kontrollerini sürdürdükçe bunu eyleme 
dönüştürmezler. Saldırganlıkta rolü olan pek çok etken arasından örneğin beyin hastalıkları ve 
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çevresel uyaranlar saldırganlık dürtülerini arttırabilirken bazı ruhsal hastalıklar ve bu konudaki 
yetersiz kişilik özellikleri iç kontrolü azaltabilir. 

Bireysel açıdan bakınca insanlarda da aynen hayvanlarda olduğu gibi iki tür 
saldırganlıktan bahsedilebilir; birincisi, savunmaya yönelik olup korkunun ve yüksek kan kortizol 
(stres hormonu) seviyesinin eşlik ettiği tip; ikincisi ise saldırıya yönelik olup dürtüsel içeriktedir 
ve düşük serotoninerjik beyin aktivitesi, yüksek testosteron (erkeklik hormonu) seviyesi ve düşük 
kortizol seviyesi ile birliktedir. (Kalin, 1999) 

2.1.2. Şiddetin Türleri 
Şiddetin doğası fiziksel, cinsel, ekonomik, psikolojik ve yoksun bırakma ya da ihmal 

şeklinde olabilir. Türleri ise DSÖ tarafından yayınlanan Şiddet ve Sağlık Üzerine Dünya 
Raporu'nda (2002), şiddet davranışının karakteristiğine göre aşağıda sıralandığı şekilde üç ana 
kategoriye ayrılmıştır. 

2.1.2.1. Kendine Yöneltilmiş Şiddet 
Kendine yöneltilmiş şiddet, intihar davranışı ve kendini kötüye kullanma (kendine zarar 

verme) olmak üzere ikiye aynlmaktadır. întihar davranışı, intihara yönelik düşünceleri, intihar 
girişimlerini ve intiharları içermektedir. Kötüye kullanım ise kendini kesme, yaralama, ihmal vb. 
davranışlan içermektedir. Bir fikir vermesi açısından örneklemek gerekirse DSÖ verilerine göre 
bazı ülkelerin intihar hızları şu şekildedir; (100.000'de) Letonya 42,1; Macaristan 27,7; Japonya 
23,8; Kanada 11,9; İsrail 6,3. Türkiye için açıklanan resmî rakam ise 2003 yılı için 3,85'tir. 
Açıklanan resmi rakamlara göre 2003 senesinde Türkiye'de 2705 kişi intihar sonucu hayatini 
kaybetmiştir. Bunun 80'i 15 yaş altındadır (TÜÎK, 2007). 

2.1.2.2. Kişiler Arası Şiddet 
Kişiler arası şiddetin doğası fiziksel, cinsel ve psikolojik olabilir ve iki kategoride 

incelenebilir. İlki aile ve yakın kişilerle ilgili aile üyeleri arasında ve genellikle evde olan 
şiddettir. Çocuk kötüye kullanımı (istismarı), eş ya da yakın ilişkideki kişiyle ilgili şiddet ve 
yaşlıların kötüye kullanımı (istismarı) bu gruba örnek olarak verilebilir. İkincisi ise toplumda 
tanıdık ya da yabancılardan olan şiddettir. Herkese karşı olabilen bu şiddet biçimi, sokak, okul, iş 
yeri, hapishane ve yaşlı bakımevleri gibi her ortamda olabilir. Kişiler arası şiddetin bir türü olarak 
cinsel şiddeti düşündüğümüzde DSÖ'nün verilerine göre 2002 yılında 18 yaşın altında 150 
milyon kız çocuğu, 73 milyon erkek çocuğu zorla cinsel ilişki veya fiziksel temas içeren cinsel 
şiddete maruz kalmıştır (DSÖ, 2004). 

2.1.2.3. Kollektif Şiddet 
Kollektif şiddet de sosyal, politik ve ekonomik olmak üzere kendi içinde üçe 

aynlmaktadır. Yukanda belirtilen şiddet gruplannın aksine kollektif şiddet büyük grupların ya da 
devletlerin şiddet için olası motivasyonlarını da içermektedir. Planlı ve belirli sosyal amaç 
çerçevesinde oluşturulan şiddet kollektif şiddettir ve organize gruplarca yapılan nefret 
suçları, terörist saldırıları, suç örgütlerince yapılan şiddeti içerir. Politik şiddet, savaş ve 
bununla ilgili şiddet içeren anlaşmazlıkları, devlet şiddetini ve benzer büyük gruplarca yapılan 
davranıştan içerir. Ekonomik şiddet ise büyük gruplarca yapılan ekonomik kazanım amaçlı, 
ekonomik etkinliği bozma, gerekli hizmetlere ulaşımı engelleme ve ekonomik bölünme, 
ayrımcılık yaratma gibi saldınları içerir. 
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2.1.3 Şiddetin Değerlendirilmesi 
Şiddetle ilgili birçok farklı veri kaynağı ve veri tipi olması ve bunların ilişkisini kurmanın 

her zaman kolay olmaması nedeniyle şiddetin değerlendirilmesi kolay yapılamamaktadır. 
DSÖ'ne göre ölüm verilerinin yanı sıra elde edilen diğer veri türleri arasında: 

1. Hastalıklar, yaralanmalar ya da diğer sağlık durumları ile ilgili sağlık verileri, 
2. Davranışlar, inançlar, tutumlar, kültürel uygulamalar, şiddete maruz kalmaya 

ilişkin bireylerin kendilerinden elde edilen veriler, 
3. Toplumsal özelliklere, gelir, işsizlik, eğitim durumuna dair veriler, 
4. Şiddet olaylarının ve saldırganların özellikleri ve olayların gerçekleştiği durumlara 

dair suç verileri, 
5. Sosyal servislere ve tedavi masraflarına dair ekonomik veriler, 
6. Sağlık sistemi üzerine şiddet nedeniyle binen yük ve koruma programlarıyla 

yapılabilecek tasarrufa dair veriler, 
7. Politika ve yasalar üzerine olan veriler bulunmaktadır. 

Bu veriler bireylerden, kurumsal kayıtlardan, yerel programlardan, hükümet ve diğer 
kaynaklardan, toplum temelli ve diğer anketlerden ve özel çalışmalardan elde edilebilir (DSÖ, 
2002). Ancak bu veri kaynakları her zaman şiddeti tüm boyutlarıyla yansıtmayabilir. DSÖ 
verilerine göre Güney Afrika'da şiddetle ilişkili yaralanmalar sonucunda tıbbi tedavi görenlerin 
yaklaşık yüzde 50 ile 80'i olayı polise bildirmemektedir, ABD'de yapılan bir çalışmada ise bu 
yüzde 46 olarak bulunmuştur (DSÖ, 2002). 

Yukarıda belirtildiği gibi şiddete dair veriler farklı organizasyonlardan, birbirlerinden 
bağımsız olarak gelmektedir. Bu nedenle örneğin sağlık verileri her zaman polisten elde edilen 
verilerle ilişkili olmayabilir. Aynca bu verilerin toplamş şekli kurumdan kuruma farklılık 
gösterebilir. 

Bir diğer sorun da zaman içerisinde şiddet ile ilgili tanımların ve uygulamaların 
değişmesidir. Bu durum değişen oranların gerçek bir değişimi mi yoksa tanımlar ya da 
farkındalıkdaki değişimlere mi bağlı olduğunun değerlendirilmesini güçleştirmektedir. 

2.1.4. Dünyada Gençler Arasında Şiddet Görülme Sıklığı 
Bilinen tüm insan topluluklarında, en izole olanlarında bile, saldırgan davranışlar 

izlenmektedir. Genel görüş, 20. yüzyılda diğer dönemlere göre çok daha fazla şiddet içeren 
davranış olduğu yönünde olsa da, bu tam olarak gerçek olmayabilir. Tarihçilere göre Orta Çağ 
Avrupa'sında cinayet sıklığı 20. yüzyıldakinden 10 kat daha yüksektir. Ancak 16. yüzyılda 
merkezi devlet otoritesi kurulup kişisel intikam yerine yasal yollardan hak aranmaya 
başlanmasıyla cinayet sıkılığı azalmaya başlamıştır (Lewis, 1998). Daha yakın dönemlere 
baktığımızda ise II. Dünya Savaşı sonrası aile birliğine ve sosyalizasyona verilen önemin artması 
ile özellikle cana kast eden şiddet olaylarında ciddi bir azalma gözlenmiştir. Ancak 1980 sonrası 
gençlik içinde ortaya çıkan bireyselleşme, cinsel özgürlük, kolay boşanmalar, depolitizasyon vb. 
yeni akımlar ve makroekonomik seviyedeki ayrımcılığı besleyen politikalar neticesi ortaya çıkan 
hem küçük hem de büyük ölçekli sosyal dezorganizasyon bu tür şiddet olaylarının sayısının 
yeniden artması ile sonuçlanmıştır. 

DSÖ'nün 2000 yılı için yapılan bir değerlendirmesine göre her yıl yaklaşık 1,6 milyon 
insan şiddet sonucunda hayatını kaybetmektedir. Bu 1,6 milyon ölümün yaklaşık yarısı intihar, 
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üçte biri de cinayet sonucudur. 15-44 yaş arası erkeklerde cinayete kurban gitme oranı 
100.000'de 19 iken aynı yaş grubundaki kadınlarda 100.000'de 4,5'tir. Bu ölümlerin çok büyük 
kısmı yoksul ülkelerde gerçekleşmektedir, şiddetin sadece %10'u gelişmiş ülkelerde 
oluşmaktadır. 2000 yılında şiddete bağlı ölüm sıklığı düşük-orta gelir düzeyindeki ülkelerde 
100.000'de 32,1 iken bu sıklık gelişmiş ülkelerde 100.000'de 14,4 düzeyindedir (DSÖ, 2002). 
DSÖ'ne göre cinayet oranının 100.000'de 10 ve üzerinde olduğu tüm ülkeler (ABD haricinde) 
gelişmekte olan ya da sosyal ve ekonomik değişim içerisindeki ülkelerdir. 2000 yılında DSÖ 
tahminlerine göre dünyada 520.000 cinayet işlenmiştir ve tüm yaş gruplan için yaşa göre 
düzeltilmiş sıklık 100.000'de 8,8'dir. Bu cinayetlerin %77'si erkekleri hedef almıştır. 

Dünya ve bölgelerin istatistiklerine göre şiddet sonucu etkilenen dezavantajlı gruplar 
arasında gençler yer almaktadır. Gençlerin neden olduğu şiddet toplumda en çok göz önünde olan 
şiddet biçimlerinden birisidir. Halk sağlığı çalışmaları göstermektedir ki, gençlerde şiddet devam 
eden ve boyutları giderek artan bir sorundur. Dünyanın her tarafında gazeteler ve 
televizyonlardaki haber bültenleri her gün okullar ve sokaklardaki çeteler ve gençler tarafından 
gerçekleştirilen şiddet olaylarıyla doludur. 

Birçok gelişmekte olan ülkede şiddet sonucu olan ölümler gençlerin temel ölüm ve 
sakatlık nedenlerinin başında gelmektedir. Gençler şiddetin uygulayıcıları ve kurbanlarıdır. 
Gençlik şiddeti sadece şiddete maruz kalanları değil, aileleri, arkadaşları ve toplumu 
etkilemektedir. Ancak şiddetin tek sonucunun ölüm olmadığı unutulmamalıdır. Şiddet ölümden 
çok daha sık olarak yaralanmayla sonuçlanmaktadır. Şiddet, hastalık, ölüm ve sakatlık dışında 
yaşam kalitesini de olumsuz olarak etkilemektedir (DSÖ, 2002). 

Dünyada gençlerde şiddete bağlı ölüm hızlarının yüksek olduğu, 5-14 yaş grubunda hem 
intihar hem de şiddet nedeniyle ölen çocuklar olduğu ve 15-29 yaş grubunda hızın daha da 
yükseldiği görülmektedir. 

Cinsiyet ve yaş gruplarına göre kasıtlı yaralanma nedenlerinin ölüm hızları, 2000 
(100.000 kişide) 

Yaş Grupları 

0-4 
5-14 
15-29 
30-44 
45-59 
60-69 
70-79 
80,+ 
Toplam 

intihar 
E 
-
1,1 
14,6 
19,0 
28,8 
52,7 
89,2 
112,8 
19,6 

K 
-
1,1 
22,5 
23,2 
25,1 
39,0 
61,0 
84,2 
21,2 

T 
-
1,8 
13,9 
17,0 
20,5 
26,4 
36,6 
48,6 
13,5 

Kişiler 
E 
5,8 
2,1 
19,4 
18,7 
14,8 
12,9 
12,8 
13,3 
13,2 

Arası Şiddet 
K T 
4,8 5,3 
2,0 2,1 
4,4 12,1 
4,3 11,6 
4,5 9,6 
4,1 8,3 
4,6 8,1 
6,0 8,6 
4,0 8,6 

Dünyada gençlerde ölüme ve hastalıklara neden olan şiddet olaylarına ilişkin bazı 
değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur: 
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Cinayet: Dünyada 2000 yılında 199.000 gencin kasıtlı olarak öldürüldüğü tahmin 
edilmektedir (100.000'de 9,2). Başka bir deyişle, dünyada her gün 565 çocuk, ergen ve genç (10-
29 yaş grubunda) şiddet nedeniyle ölmektedir. Ülkeler ve bölgeler arasında farklılıklar 
bulunmaktadır. Gençlerin sokaklarda yaşadığı ülkelerde hızlan yükselmektedir. Genellikle her 
yerde erkeklerde cinayet hızı kadınlara göre daha yüksektir. Bu hız zengin Avrupa ülkeleri ve 
bazı Asya-Pasifik ülkelerinde 100.000'de 0,9 iken Afrika'da 100.000'de 17,6 ve Latin 
Amerika'da 100.000'de 36,4'tür (DSÖ, 2002). 

Ülkeler temelinde değerlendirme yapıldığında cinayet oranı Kolombiya'da 100.000'de 
84,4, El Salvador'da 100.000'de 50,2, Rusya Federasyonu'nda 100.000'de 18,0, Arnavutluk'ta 
100.000'de 28,2, ABD'de ise 100.000'de 1 l'dir (DSÖ, 2002). 

DSÖ verilerine göre 1985 ve 1994 arasında dünyanın birçok bölgesinde gençlerde cinayet 
oranlan özellikle 10-24 yaş aralığında artmıştır. 10-24 yaş aralığında ise 15-19 ve 20-24 yaş 
aralıklarındaki cinayet sıklığındaki artış 10-14 yaş aralığındakinden daha yüksektir ve tüm bu yaş 
aralıklarında erkeklerdeki artış daha fazladır. Cinayetlerdeki artış gelişmekte olan ve ekonomik 
geçiş dönemindeki ülkelerde daha yüksektir. 1980'lerin sonları ve 1990'lann başlannda 
Sovyetler Birliği'nin yıkılması ile doğu Avrupa ve eski Sovyetler Birliği'nde cinayet sayılan 
dramatik olarak artmıştır (DSÖ, 2002). 

Ülkeler değerlendirildiğinde, 10-24 yaşlan arasındaki cinayet sıklığı Birleşik Krallık'ta 
10 yıllık dönemde %37,5 artmıştır (100.000'de 0,8'den 100.000'de 1,1'e). Almanya'da ise 
1990-1994 arasında gençlerdeki cinayet oranlan %12,5 artmıştır (100.000'de 0,8'den 100.000'de 
0,9'a). Bu ülkelerde cinayet sıklığı artmasına karşın ateşli silahla işlenen olaylar %30 civarında 
sabit kalmıştır. Kanada'da gençlerdeki cinayet sıklığı %9,5 azalırken (100.000'de 2,1'den 
100.000'de 1,9'a), ABD'de tam tersi bir gelişme olmuş ve gençlerdeki cinayet sıklığı %77 
artmıştır (100.000'de 8,8'den 100.000'de 15,6'ya). Burada önemli olan etkenin cinayetlerde 
ateşli silahların kullanım sıklığı olduğu düşünülmüştür; ABD'de cinayetlerin %70'i ateşli 
silahlarla işlenirken bu oran Kanada'da üçte bire yakındır (DSÖ, 2002). 

İntihar: İntihar ve intihar girişimi gençler arasında önemli bir sorundur. İntihar hızı 
birçok ülkede kazaların hemen altmda yer almaktadır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde 
intihar hızlan yükselmektedir. İntiharlar birçok ülkede bildirilmemektedir; yasal ve dini olarak 
sorunlara neden olmaktadır. Genel olarak kızlarda intihar girişim hızı yüksek iken, erkeklerde 
intihara bağlı ölüm hızları daha yüksektir. Verilen intihar olaylan sadece ölümleri göstermekte 
olup, asıl büyük grubu yaklaşık 30-40 kat daha fazla olan intihar girişimleri oluşturmaktadır 
(DSÖ, 2002). 

Savaş: Gençler arasında şiddet nedenli ölümlerin önemli bir nedeni de savaştır. Kollektif 
şiddetin bir türü olan savaşlarda, ortaya konulan nedenler farklı olsa da temelde bütün savaşların 
altında ekonomik çıkarlar vardır. Bu çıkar kavgalarında en çok zarar, gören gruplar doğrudan 
savaşa katılan gençler ve orada telef olan çocuklardır (DSÖ, 2002). 

Ölümle Sonlanmayan Şiddet: Her bir ölümle sonuçlanan şiddet olayına karşılık 20-40 
kişinin şiddet nedeniyle hastanelerde tedavi olduğu bilinmektedir. Bu oran İsrail, Yeni Zelanda 
ve Nikaragua gibi ülkelerde daha da yüksektir (DSÖ, 2002). Yapılan geniş ölçekli bir çalışmada 
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liselerdeki erkek öğrenciler arasında fiziksel kavganın görülme sıklığı İsveç'te %22, ABD'de 
%44, İsrail'de ise %76 olarak tespit edilmiştir. 

Ölümle sonlanan şiddet olaylarında olduğu gibi, ölüme neden olmayan şiddet olaylarında 
da erkekler daha fazla risk altındadır. Ölümle sonuçlanmayan şiddet olayları orta ergenlik (14-16 
yaş) ve genç yetişkinlikte (18-25 yaş) belirgin olarak artış göstermektedir. Güney Afrika'da 
yapılan bir anket çalışmasında şiddet kurbanlarından sadece %3,5'i 13 yaş ve altındayken 
%21,9'unun 14-21 yaş, %52,3'ünün ise 22-35 yaş aralığında olduğu görülmüştür. Ölümle 
sonuçlanan ve sonuçlanmayan olaylar arasındaki en önemli farklardan birisi ölümle 
sonuçlanmayan olaylarda ateşli silahların daha az, yumruk, tekme, kesici ve delici araçlarm ise 
daha fazla kullanılmasıdır (DSÖ, 2002). Genç ergenler daha büyük ergenlere göre ölümcül 
olmayan şiddete daha fazla maruz kalmaktadırlar. 

Bütün bunların yanı sıra, kişiler arası şiddetin bildirilenin çok daha üstünde olduğu tahmin 
edilmektedir. Şiddete maruz kalan kişiler, eşler ve aileler genellikle saklamakta ve bildirim 
yapmamaktadırlar. Bu nedenle şiddetin gerçek sayıiarmın elde edilen sayılardan çok daha fazla 
olduğu tahmin edilmektedir. 

2.2. Saldırganlık ve Saldırganlığın Şiddet ile Olan İlişkisi 
Saldırganlık, düşüncelerini ve inançlarını genellikle dürüst olmayan uygunsuz yollarla ve 

diğer bireylerin haklarını çiğneyerek ifade etme şeklinde ortaya çıkan ve toplumca onaylanmayan 
davranış biçimleridir (Erdoğdu, 2005). Bu açıdan bakıldığında saldırganlık uyumsuz davranışlar 
kapsamına girmektedir. Ayrıca saldırganlığın insan ya da herhangi bir nesneyi tahrip etme, 
incitme ile sonuçlanan, birbiri ardına tekrarlanan davranışlar olabileceği ve çocuğun çevresindeki 
kişilerle olan sosyal ilişkilerinde görülebileceği belirtilmektedir. Çeşitli saldırgan davranışlara; 
tekmeleme, yumruk atma, küçültücü söz söyleme, evden kaçma, hayvanlara eziyet etme, eşyalara 
zarar verme gibi örnekler vermek mümkündür (Uluğtekin, 1991; Başar 1996). Tokat atma, saç 
çekme, bağırma, tehdit etme, kasıtlı olarak dalga geçme, isim takma, dedikodu yapma ve 
başkalarını reddetme ya da dışlama için cesaretlendirme de diğer saldırgan davranışlara örnek 
olarak verilebilir. Çağlar'a göre saldırganlık, düşmanlık, hücum etmek ve imha etmek anlamını 
taşımakta ancak uygun şekilde yönlendirildiği takdirde saldırganlık eğilimi toplum için yapıcı bir 
enerji ve kuvvet kaynağına dönüştürülebilmektedir (1981). Yörükoğlu (1983) ise cinsel dürtü gibi 
hayvanda ve insanda doğuştan var olan bir dürtü olarak tanımladığı saldırganlığın, bireyin yaşamı 
için gerekli olduğunu savunmaktadır. 

Öfke ve saldırganlık duygularının ifadesindeki bireysel farklılıklar biyolojik, gelişimsel 
ve kültürel temellere dayanır. Bazı bebekler doğumdan itibaren huzursuzdur. Erken doğum 
travmaları ve beyin anoksisi (oksijensiz kalma) gibi durumlar bazı kişilerin saldırganlığa 
yatkınlığını arttırabilir. Saldırganlıkla ilgili suç isleyenlerde sıklıkla silik nörolojik belirtiler tespit 
edilmiştir. Biyokimyasal olarak da bu kişilerin beyin omurilik sıvılarındaki düşük serotonin 
seviyelerinin değişik dürtüsel davranışlarla ilişkili olduğu gösterilmiştir. 

Saldırganlık şekline ve fonksiyonuna göre türlere ayrılabilir. Mesela, isim takma, alay 
etme, tehdit etme gibi davranışlar sözel saldırganlıkken, vurma, tekmeleme ve ısırma gibi 
davranışlar ise fiziksel saldırganlık olarak kabul edilir (Vasta, Haith & Miller, 1992). 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1413) 



- 4 2 — 

Fiziksel saldırganlık küçük çocuklarda oldukça yaygındır. Mesela, iki yaş civarındaki 
çocuklar kızdıklarında ya da hayal kırıklığı yaşadıklarında, itme, ısırma ve vurma davranışları 
gösterebilirler. Çoğu çocuk olgunlaştıkça, dil ve iletişim becerilerini geliştirdikçe fiziksel olarak 
daha az saldırgan olmaya başlarlar. Ancak erken yaşlarda başlayan ve devam eden saldırgan 
davranışlar daha sonraki dönemlerdeki saldırgan ve suçla ilgili davranışlarla ilişki göstermektedir 
(Loeber& Hay, 1997). 

Ergenlerde şiddet değişik sebeplerle oluşabilmektedir. Bazı çocuklar problem davranışını 
erken çocukluk döneminde gösterebilmekte ve bu durum zamanla artarak ergenlikte daha ciddi 
saldırganlık biçimlerine dönüşebilmektedir. ABD Sağlık ve İnsan Servisi (2006), 16-17 yaşında 
ciddi şiddet saldırısında bulunan erkeklerin %20-45'i, kızların ise %47-69'unun hayat boyu 
devam eden şiddetle ilgili gelişimsel bir yol izlediklerini belirtmiştir. Bu kategorideki gençlerin 
en ciddi şiddet eylemlerini gerçekleştirdikleri ve sıklıkla bu durumun yetişkinlikte de sürdüğü 
rapor edilmiştir (Moffıtt, 1993). İzlem çalışmaları, saldırganlığın çocukluktan ergenliğe ve 
ergenlikten yetişkinliğe nasıl bir şekilde devam ettiğini araştırmıştır. Sonuçlar çocukluktaki 
saldırganlığın ergenlik ve erken yetişkinlik dönemindeki şiddetin en önemli etkeni olduğunu 
göstermektedir. 

Saldırganlığın şiddet şeklinde ortaya çıkmasına ilişkin bazı mekanizmalar 
tanımlanmaktadır. Amerikan Psikologlar Birliği (2006) aşağıdaki sebeplerden bir ya da 
birkaçının kişilerin şiddete başvurmalarının sebepleri olabileceğini belirtilmektedir. 
İfade Tarzı Olarak Şiddet Kullanımı: Bazı kişiler kızgınlık ya da hayal kırıklığı gibi 
duygularını ifade etmek için şiddeti kullanırlar. Bu kişiler sorunlarının çözümü olmadığına 
inanırlar ve kontrolden çıkan duygularını ifade etmek için şiddete yönelirler. 
Manipulasyon Amacıyla Şiddet Kullanımı: Şiddet başkalarını kontrol etmek ya da istenen 
amaca ulaşmak amacıyla kullanılır. 
Misilleme Olarak Şiddet Kullanımı: Şiddet, kendine zarar veren ya da verdiren kişilere 
misilleme olarak gösterilir. 
Öğrenilmiş Davranış Olarak Şiddet: Diğer öğrenilen davranışlar gibi şiddet de öğrenilen bir 
davranış olabilmektedir. 

2.3. Şiddetin Nedenleri 
DSÖ şiddetin ortaya çıkmasına neden olan etkenlerin dört ayrı başlık halinde 

incelenmesini önermektedir. Bu şekilde sorunun tanımlanması ve çözüm önerileri 
geliştirilmesinin çok daha sistematik olarak yapılabileceğini savunmaktadır. Bu başlıklar bireysel 
etkenler, çocuğun etrafındaki kişilerle olan ilişkilerine ilişkin etkenler, sosyal etkenler ve 
toplumsal etkenler şeklindedir. 

2.3.1. Bireysel Etkenler 
DSÖ 2002 yılında şiddet ve sağlık konusundaki raporunda şiddetle ilgili risk etkenlerini 

aşağıdaki şekilde sıralamıştır. 
Bireysel düzeydeki etkenler şiddet içeren davranışı etkileyen biyolojik, psikolojik ve 

davranışsal özellikleri içerir. Bu özellikler çocukluk ya da ergenlik döneminde ortaya çıkabilir ya 
da değişen derecelerde kişinin ailesi, arkadaşları ya da diğer sosyal ve kültürel etkenlerden 
etkilenebilir. 
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2.3.1.1. Biyolojik Özellikler 
Biyolojik etkenlerin başında cinsiyet ve hormon farklılıkları gelir; hemen bütün 

toplumlarda erkekler kadınlara göre çok daha fazla saldırganlık gösterir. Çocuklukta bile erkek 
çocuklar şiddet içeren oyunları tercih ederler. Erkeklik hormonları (androjenler) ile saldırganlık 
arasında gösterilen doğrudan bağlantı daha anne karnındayken kendini göstermeye başlar. 
Kadınlık hormonları (östrojenler) ise bunun tersine saldırganlığı bastırır. 

Olası biyolojik etkenler arasında nörolojik sorunlara yol açabilen hamilelikte ya da doğum 
sırasında oluşan yaralanma ya da komplikasyonlar sayılabilir. Doğum komplikasyonları geçiren 
çocukların genç yetişkinlikte şiddet nedeniyle daha sık tutuklandığı görülmüştür. Ergenlik 
dönemindeki şiddet içeren saldırı nedeniyle tutuklanan gençlerin yüzde 80'inde doğum 
komplikasyonu görülürken, mala yönelik saldırıdan tutuklananların yüzde 30'unda, herhangi bir 
saldırı suçu olmayanların yüzde 47'sinde doğum komplikasyonu görülmüştür (Kandel & Mednick, 
1991). Başka bir çalışmada ise doğum komplikasyonlarının etkisinin ebeveynde psikiyatrik 
hastalık öyküsü varsa daha önemli olduğu gösterilmiştir (Brennan, Mednick, & Mednick, 1993). 

Erkeklerdeki düşük nabız sayısı, risk alma ve heyecan arama davranışıyla ilişkili 
bulunmuştur (Kağan, 1989). Risk alma ve heyecan arama davranışları erkek çocuklarında 
saldırganlık ve şiddete karşı eğilim oluşturabilir. Bu bağlamda düşünülünce yarışmalar, aşın 
egzersiz, provakatif filmler vb. uyaranlar saldırganlığı arttırabilir. 

Cinsellik ve saldırganlık dürtüleri birbiri ile yakın ilişkide olan iki dürtüdür, erkeklik 
hormonu olan androjenlerin hem cinsiyet hem de saldırganlığın üzerindeki belirleyiciliğin bu 
bağlantıya kanıt oluşturduğu kabul edilmektedir. Cinsel uyarımla saldırganlık arası bağlantı 
değişen oranlarda gösterilebilmiştir. Cinsel materyalin niteliğine ve yoğunluğuna göre değişik 
yoğunlukta tepkiler ortaya çıkar. Cinsel içerik yumuşak nitelikte bir materyal ise saldırganlık 
azalırken, açık cinsellik içeren özellikle de güç kullanmaya dayalı bir cinsel materyalin varlığında 
saldırganlık artacaktır. 

İlaçlar ve diğer maddelerin bireysel düzeyde saldırganlık-şiddet ile ilişkisi gösterilmiştir. 
Alkolün düşük miktarları saldırganlığı azaltırken doz arttıkça saldırganlık girişimleri artacaktır. 
Pek çok uçucu kimyasal madde alkolü bu anlamda taklit eder. Kaygı giderici ilaçlar saldırganlığı 
azaltırken, uyarıcı ve uyuşturucu maddeler saldırganlığı arttırmaktadır. Esrar ise değişen dozlarda 
bazen saldırganlığa yol açabilir. Ancak alkol, uçucu, uyarıcı ve uyuşturucu maddeler genelde 
giderek artan dozlarda kullanılır ve belli bir süre sonra özellikle ergenlerde bir gruba ait 
olabilmenin yolu olarak kendini kabul ettirme biçimi olarak benimsenir ve neredeyse bir yaşam 
tarzı haline gelir. Gelişen bağımlılık ise bireyleri bu tür maddelere ulaşabilmek için her tür yolu 
kullanabilir hale getirir ve şiddet bu yollar arasında sıklıkla rağbet gören bir yöntemdir. 

2.3.1.2. Psikolojik ve Davranışsal özellikler 
Çocuk ve gençlerde şiddete neden olan temel kişilik ve davranış özellikleri arasında 

hiperaktivite, dürtüsellik, zayıf davranış kontrolü ve dikkat problemleri yer alır. Öte yandan, 
endişe durumu şiddet ile ters ilişki göstermektedir. Yem Zelanda'da 1000'den fazla çocukla 
yapılan, izlem çalışmasında, 18 yaşından küçük ve şiddet nedeniyle gözaltına alınan çocuk ve 
gençlerin, diğer çocuklarla karşılaştırıldıklarında, 3 ile 5 yaşlarındayken belirgin olarak daha 
fazla davranış sorunları gösterdikleri bulunmuştur (Henry et al. 1996). Yine aynı çalışmada 
dikkatli olma ve aşırı heyecandan kaçınma gibi davranışları gösteren, kısıtlama ile sinirlilik ve 
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yabancılaşma gibi duygulan içeren olumsuz duygulanımın, şiddet suçundan gözaltına alınmayla 
negatif yönde ilişki gösterdiği rapor edilmiştir. İsveç'de yapılan çalışmada on üç yaşından önceki 
hiperaktivite, yüksek düzeydeki risk alma davranışı, zayıf konsantrasyon ve dikkat zorlukları 
erken yetişkinlik dönemindeki şiddetle ilişkili bulunmuştur. Kaygı düzeyi ve şiddet arasında ters 
bir ilişki olduğu gösterilmiştir (Klinteberg, et al., 1993). Düşük zekâ düzeyi ve okulda 
başarısızlık birçok çalışmada ergenlikteki şiddetle ilişkili bulunmuştur. Bir çalışmaya göre 4 ve 
7 yaşlarındaki sözel ve performans IQ değeri erindeki ve 13-14 yaşlarındaki standart okul başarısı 
değerlendirmelerinde düşüklük ile 22 yaşındaki şiddet nedeniyle tutuklanma riski ilişkili 
bulunmuştur. 

İngiltere'deki bir çalışmada ise, 20 yaşından önce şiddet nedeniyle hüküm giyen gençlerin 
üçte birinin 21-40 yaşlan arasında tekrar suç işlediği, bu oranın gençlik dönemlerinde suç 
işlemeyenlerde ise sadece %8 olduğu görülmüştür. Bu çalışmalar belli bir yaşta göreceli olarak 
daha saldırgan olanların daha sonra da göreceli olarak daha saldırgan olduğunu göstermektedir. 
Bir diğer çalışmada ise çocukluk döneminde saldırgan olanların ergenlik döneminde çetelere 
daha sık dâhil olduğu görülmüştür (DSÖ, 2002). Aslında, ömür boyu şiddet davranışı 
gösterenlerin sayısı şiddet gösterenlerin küçük bir kısmını oluşturur. Gençlerin büyük kısmı çok 
daha kısa sürelerde şiddet davramşı gösterir. Bu kişiler "ergenlikle sınırlı saldırganlar" olarak 
tanımlanırlar. ABD'de gerçekleştirilen Ulusal Gençlik Araştırması'nda 11-17 yaş gençlerin 
davranışları bu kişiler 27-33 yaşlarına gelene kadar izlenmiştir. Bu çalışmanın sonuçlarına göre 
gençlerin ancak küçük bir kısmında şiddet davramşı yetişkinlikte de devam eder. (ABD 2001). 
Bu sonuçlar şiddet davranışı gösteren gençlerin büyük kısmının "ergenlikle sınırlı saldırganlar" 
grubunda olduğunu ve bunların çocukluklarında saldırganlık ya da diğer davranış bozuklukları 
bulunmadığını göstermektedir. 

Avrupa Birliğinin (AB) şiddet üzerine olan dokümanlarında "yaşam boyu devam eden 
saldırganlar" ve "ergenlikle sınırlı saldırganların ayırıcı özellikleri önem sırasına göre 
belirtilmiştir. Buna göre en önemli ayırıcı etken, yaşam boyu devam eden saldırganlarda madde 
kötüye kullanımı olması, bunların daha düşük sosyoekonomik durumları olması, anne 
babalarında antisosyal özelliklere rastlanması, diğer davranım sorunlarının da görülmesi ve daha 
çok erkek olmalandır. Öte yandan "ergenlikle sınırlı saldırganlarda sorunlar 12-14 yaşlarında 
başlar ve bunlarda antisosyal arkadaşların varlığı daha önemlidir. Her iki grup için de zekâ 
bölümü (IQ) önemli bir değişkendir (AB, 2004). 

Gençlerdeki şiddet davranışının değerlendirilmesinde davranışın nerede ortaya çıktığı, 
alkol ve/veya silahların olup olmadığı, saldırgan ve kurban dışında başka insanlann şiddet 
davranışı sırasında bulunup bulunmadığı, şiddete yol açabilecek hırsızlık ya da diğer 
davranışlann olup olmadığı öğrenilmelidir (DSÖ, 2002). Kanada'da yapılan bir çalışmada 
saldu-gan ergen olduğunda şiddet davranışlarının yaklaşık yarısının genellikle diğer kişilerle 
beraber heyecan amaçlı olduğu yarısında da çıkar amaçlı olduğu gösterilmiştir. Ancak, tüm 
suçlarda saldırganın yaşı büyüdükçe ve yirmili yaşlara geldikçe amaç heyecandan daha çok çıkar 
elde etmek haline gelmektedir. ABD'deki bir çalışmada gençlerdeki şiddet davranışlarının genel 
olarak önceki saldırılara yanıt olarak, intikam amaçlı ya da provokasyon ve öfke sonucu olduğu 
ortaya konulmuştur. İngiltere'de yapılan bir çalışmada fiziksel kavgalann nedeninin kavgaların 
bireysel ya da grup şeklinde olup olmamasma göre değiştiği gösterilmiştir (Farrington, 1993). 
Bireysel kavgalarda genellikle bir erkek kışkırtılır, öfkelenir ve içsel gerilimini boşaltmak için 
karşıdakine vurur. Grup kavgalannda ise genelde gençler arkadaşlarına yardım etmek için 
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kavgaya girerler ve genelde öfkeli değildirler. Genel olarak grup şeklindeki kavgalar çok daha 
ciddidir. Alkol kullanımı ve sarhoşluk da şiddete zemin hazırlayan bir diğer faktördür (DSÖ, 
2002). 

Şiddet davranışı gösteren kişilerin genelde diğer alanlarda da sorunları vardır ve genç 
saldırganlar genelde birden fazla çeşit suç işlerler. Aslında, gençler tipik olarak şiddete yönelik 
olmayan suçları şiddete yönelik suçlardan daha fazla işlerler (DSÖ, 2002). 

Bireysel psikopatolojilerin de şiddetle ilişkisi bulunmaktadır. Özellikle psikotik 
hastalıklarda (şizofreni vb) ve antisosyal kişilik bozukluklarında ortaya çıkan etrafa ve kendine 
yönetebilen şiddet mutlak tedavi gerektiren bir durumdur. Diğer psikiyatrik hastalıklardan 
depresyon vb. duygulanım bozukluklarında ve bazı kişilik bozukluklarında (özellikle smırda 
kişilik bozukluğu) sıklıkla intihar ve kendine zarar verme şeklinde şiddet davranışı gözlenir. 

2.3.2. ilişkilerle İlgili Etkenler 
Aile, arkadaş ve akranlarla olan ilişkilerle ilgili etkenler gençlerin saldırgan ve şiddet 

davranışlarını güçlü bir biçimde etkileyerek kişiliklerini şekillendirebilir ve bu durum şiddet 
davranışına katkıda bulunabilir. Aile genellikle çocukluk döneminde en büyük öneme sahiptir 
ancak ergenlik döneminde arkadaş ve akranlar da giderek önem kazanır. 

2.3.2.1. Aile Etkisi 
Ebeveyn davranışları ve aile ortamı gençlerin şiddet davranışının gelişiminde temel 

etkendir. Çocukların aile tarafından gözetim altında tutulmaması ve rehberlik edilmemesi, sert 
davranılması, disiplin amaçlı fiziksel cezalar verilmesi, ergenlik ve yetişkinlik dönemindeki 
şiddetle ilişki göstermektedir (Smith, & Thornberry, 1995). 

Ergenlik dönemindeki şiddet, erken çocukluk dönemindeki ebeveyn anlaşmazlıkları, 
ebeveyn ve çocuk arasındaki bağlanmanın zayıf olması, ailedeki çocuk sayısının fazla olması, 
erken yaşta anne olunması ve aile üyelerinin birbirlerine bağlılıklarmm zayıf olmasıyla güçlü 
biçimde ilişkilidir (McCord, 1979). Bu etkenlerin çoğu, sosyal destek eksikliğinde çocuğun 
sosyal ve duygusal gelişimini ve davranışlarını etkileyebilmektedir. ABD'de düşük 
sosyoekonomik düzeydeki gençlerde saldırı ve hırsızlık orta gelir düzeyindeki gençlerden iki kat 
daha yüksektir (DSÖ, 2002). 

Saldırganlığı doğuran önemli psikolojik etkenlerden biri de "engellenmedir". Her 
engellenme elbette saldırganlığa yol açmaz ama yoğunluğunun artması durumunda saldırganlık 
ortaya çıkacaktır. Özellikle keyfi-haksız davranışlar saldırganlığı büyük oranda tetiklemektedir. 
Burada önem kazanan konulardan birisi çocuk yetiştirme-eğitimi ile ilgilidir. Aile içinde çocuk, 
yetiştirilme sırasında hiç bir engelleme ile karşılaşmaz ise, sorunlar karsısında nasıl olumlu 
tepkiler vereceğini öğrenemez ve daha sonra da karşılaştığı sorunları çözmekte zorlanır. 

Çocukluktaki istismar ve ihmal şiddetin en önemli belirleyicilerden biridir (Cicchetti and 
Carlson, 1999). Tam bir duygusal yoksunluk çocuklarda depresyona ve hatta ölüme bile yol 
açabilirken (Bowlby 1969, 1975), daha düşük seviyedeki ihmal ise zayıf akran ilişkilerine ve 
saldırgan davranışlara yol açmaktadır (Mueller ve Silverman 1989). Araştırmalar ihmalin 
saldırganlık gelişimi üzerine fiziksel istismar kadar güçlü etkisi olduğunu göstermiştir (Feldman 
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ve ark. 1986). Yani aile içi şiddet, şiddeti besler ve örselenmiş çocuklar ilerde örseleyen 
erişkinler haline dönüşürler. 

Özellikle, evde şiddete tanık olan çocuklar kendileri şiddete maruz kalmasalar bile model 
alma, sorun çözme yolu olarak şiddeti öğrenme ve bu tür davranışların sonuçlarına karsı 
duyarsızlaşma yoluyla saldırganlığa eğilimli hale gelmektedirler. 

2.3.2.2.Arkadaş Etkisi 
Ergenlik döneminde arkadaş etkisi genellikle kişiler arası ilişkileri etkileyen olumlu ve 

önemli bir etkendir ancak, olumsuz etkileri de olabilir. Gençlerin suç işleyen ya da madde 
kullanımı olan arkadaşlarının olması, şiddetle ilişkilidir. Ancak şiddetin mi bu arkadaşlıklara 
sebep olduğunu yoksa bu arkadaşlıkların mı şiddete sebep olduğunu belirlemek mümkün değildir 
(Reiss & Farrington, 1991). Yine özellikle arkadaş çevresindeki doğrudan kışkırtmalar da 
(fiziksel zarar, alay, hakaret vb.) saldırgan davranışları ortaya çıkarabilir. 

2.3.3. Toplumsal Etkenler 
Toplumun silah, çete, madde kullanımı gibi şiddet ortamlarını- getirecek olan etkenlere 

bakış açısı, risk alma davranışlarına ilişkin tutumu gibi etkenler de ilişkiler ve kişisel davranışları 
etkileyerek şiddet davranışlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

2.3.3.1. Küreselleşmenin Etkisi 
Küreselleşmenin getirdiği giderek artan ekonomik bütünleşme süreci kimileri için yeni 

büyüme olanakları anlamına gelir. Ancak küreselleşme dünyadaki var olan sermaye birikiminin 
gitgide daha daralan bir grubun elinde tekelleşmesine yol açarak dünya nüfusunun büyük bir 
kesiminin yoksullaşmasına, gelir dağılımının bozulmasına ve sosyal adaletin yok olmasma neden 
olmaktadır. Bütün bu etkenler dünyada paylaşım için daha fazla şiddet uygulanmasına, 
toplumlarda kolay para kazanma eğiliminin güçlenmesine ve yerel sosyal değerlerin 
kaybolmasına yol açmaktadır. Bu nedenle ekonomik temelli adaletsizlikler devam ettiği süre 
içinde küreselleşmenin olumsuz etkileri düzeltilemez. 

2.3.3.2. Çeteler, Silahlar ve Madde Kullanımı 
Çete üyesi olma, silah taşıma ve madde kullanma, gençler arasında şiddetin artmasına 

neden olan önemli etkenlerdir (Howell, 1997). Toplumun silaha bakış açısı şiddet olaylarını 
etkilemektedir. Dünyada şiddet ölümlerinde önemli bir risk etkeni "ateşli silah" sahibi olmadır. 
Dünyada ateşli ve küçük silahlarla olan ölüm sayısı yılda 2,3 milyondur. Dünyada küçük 
silahlarla olan ölümlerin %68'i cinayet, %26'sı intihar ve %2'si kaza şeklindedir. Bu yüzdeler 
göstermektedir ki, ateşli silahlar şiddet nedeniyle olan ölümlere neden olmaktadır. 

Gençlik döneminde şiddet nedenli yaralanmaların ateşli silah, tekme ve yumruk ve bıçak 
ya da çakı gibi diğer silahlarla olduğu bilinmektedir. Bugün ülkemizde özellikle sivil toplumun 
bireysel silahsızlanma konusunda duyarlılığının artırılması, yasaların uygulanması ve 
gençlerin silahlardan uzaklaştırılmasına yönelik aile içi yaklaşımlara gereksinim vardır. 

Bazı sosyoekonomik ve etnik gruplarda saldırgan çeteler pek çok gencin enerjisini 
organize hale getiren, gencin kendisini ait ve güvende hissedebileceği oluşumlar olup, doğaları 
gereği kendini ifade ve sorun çözme aracı olarak şiddeti benimsemişlerdir. Bu tür gruplar içinde 
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başka bir davranış biçimi kabul görmeyeceği için de gruba dâhil gençler otomatik olarak benzer 
şiddet davranışlarını benimserler. 

23.33. Sosyal Uyum Düzeyi 
Topluma uyumum ölçümü, sosyal ilişkilerde ve sosyal kurumlardaki kuralların, 

normların, zorunlulukların, karşılıklılık ve güvenin varlığı gibi kavramlarla ölçülmeye 
çalışılmaktadır (Lederman, Loayza, & Mene'ndez, 1999). Sosyal bütünleşme açısından bakınca 
özellikle göçün bu alandaki etkisi genel kabul görmüş bir kavramdır; bu göç özellikle ülkemiz 
perspektifinden bakılınca hem köyden kente hem az gelişmiş kentten daha gelişmiş kente hem de 
kent içinde gerçekleşmektedir. Her göç kendi içinde bir uyum sürecini taşımakla birlikte, 
özellikle yeterli güvencesi olmayan ve ekonomik koşullan yetersiz kişilerde daha ciddi ve 
sıklıkla bir psikolojik kriz ile birlikte olan uyum sorunlarına yol açar. 

Göç kavramı sadece göçen kişi için bir sorun yaratmakla kalmaz, aynı zamanda, göçülen 
yerin yerleşik toplumunda da dışlama, güvensizlik, kaynakların paylaşımı ile ilgili öfke vb. 
duygu ve tutumlarla giden bir sıkıntılı dönem yaratır ki eğer bu toplumsal ikilem aşılamaz ise 
sorun bireysel düzeyden toplumsal düzeye kayma eğilimi gösterir. 

2.3.4. Sosyal Etkenler 
Toplumun sosyal yapısının içinde demografik yapı ve bunun değişimi, toplumdaki 

sosyoekonomik eşitsizlikler, çocuk ve aile politikaları, koruyucu sağlık hizmetlerinin varlığı, 
sosyal yardım sisteminin varlığı ve etkinliği ve adalet sisteminin işleyişi gibi temel konular 
şiddetin görülme sıklığım etkilemektedir (DSÖ,2002). 

Gençlerin yaşadığı toplumun, aileler, arkadaş gruplarının doğası ve şiddete neden 
olabilecek durumlarla karşılaşmaları üzerine etkisi vardır. Mesela, şehirde kırsal alana göre şiddet 
daha sık karşılaşılan bir olgudur. Şehrin şiddet olaylarının yoğun olduğu bölgelerinde de, diğer 
bölgelere göre erkeklerde şiddet davranışının görülme olasılığı daha fazladır (Farrington, 1998). 
Büyük şehirlerde oturmak önemli bir risk etkenidir. Semtlerde çetelerin, silahların ve yasa dışı 
maddelerin bulunması şiddeti belirgin bir şekilde arttırmaktadır. 

2.3.4.1. Demografik ve Sosyal Değişimler 
Genç nüfusta ani demografik değişikliklerin, modernizasyonun, göçün, şehirleşmenin ve 

sosyal politikalardaki değişikliklerin gençlerdeki şiddetle ilişkili olabileceği belirtilmektedir 
(Schneidman, 1996). Toplumsal çelişkiler, farklılıklar, adaletsizlik ve toplumsal desteğin 
azaldığı durumlarda saldırganlık ve benzeri zarar verici davranışlar artış göstermektedir. Aynı 
şekilde toplumsal baskının da bir şekilde tepkiyi etkilediği görülmektedir. İlk başta baskının 
olduğu yerde toplumsal tepki ortaya çıkarken baskı yoğunluğu arttıkça tepki azalır ancak baskı 
şiddetini çok yoğunlaştırınca bu sefer daha ciddi bir toplumsal tepki ortaya çıkaracaktır. 

Bireysel düzeydeki etkenler arasında önemi vurgulanan haksızlık kavramı aynı şekilde 
toplumsal etkenler arasında da yer bulmaktadır. Adaletsiz dağılım, hukuk devleti ilkesinin 
zedelenmesi, fırsat eşitsizliği bir kısım grubun marjinalleşmesine ve kendi hakkım alma ve 
hukukunu sağlama yollarım oluşturmalarına yol açabilir. 

2.3.4.2. Gelir Dağılımındaki Eşitsizlik 
Araştırma sonuçlan ekonomik büyüme ve gelir dağılımındaki eşitsizlik ile şiddet arasında 

ilişki olduğunu göstermektedir. Kırkbeş gelişmiş ve gelişmekte olan ülke üzerinde 1965 ile 1995 
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yılları arasında yapılan araştırmada gelir dağılımındaki eşitsizliğin cinayet oranlan üzerinde 
anlamlı ve pozitif etkisinin olduğu rapor edilmiştir (Fajnzylber, Lederman, & Loayza, 1999). 
Ekonomik durgunluk ya da çöküş dönemleri, özellikle gruplar arası (yatay eşitsizlik) ve bireyler 
arasındaki (dikey eşitsizlik) büyük dağılım dengesizliği olunca siyasi hoşnutsuzluk pekişecek ve 
sonrasında kaçınılmaz olarak toplumsal huzursuzluk ortaya çıkacaktır. Böylesi ortamlar ise 
kişilerin daha gergin, güvensiz ve mutsuz olmalarına yol açarak hakkını aramaya yönelik 
saldırganlık-şiddet gibi bir takım istenmeyen tutumlara yönelmelerine yol açacaktır. DSÖ' nün 
tahminlerine göre 2002 yılında çocuk cinayetlerinin oranı düşük gelirli ülkelerde yüksek gelirli 
ülkelerin iki katıdır. (DSÖ,2006) 

2.3.4.3. Politik Yapılar (Yargı, Güvenlik vb.) 
Fajnzylber, Lederman ve Loayza (1999) suçluların cinayet nedeniyle yakalanma sıklığı 

arttıkça cinayet sıklığında belirgin bir düşme olduğunu göstermiştir. Bu çalışmada kamuoyunun 
yargı süreci ve sonucundan çok suçlunun yakalanıp yakalanmaması ile ilgili olduğu 
gösterilmiştir. Brezilya'daki farklı etnik gruplardaki şiddeti inceledikleri araştırmalarında polis, 
adalet ve hapishane sistemlerinden tatmin olunmadığı ortamlarda gayri-meşru hak arama 
şekillerinin arttığını göstermişlerdir. Irk ayrımı sonrasında Güney Afrika'da daha önce insan 
hakları ihlali yapan suçluların cezalandırılamaması ve polisin yöntemlerini belirgin olarak 
değiştirmemesinin genel güvensizlik hissini ve yargı dışı şiddet olaylarını arttırdığı sonucuna 
varmıştır (DSÖ 2002). Kollektif sosyal yardımdan sorumlu kurumların gelişmişlik düzeyine dair 
bir ölçüm geliştirmişler ve güçlü sosyal yardım kurumlan olan ülkelerde nüfus artışına karşın 
şiddet oranı daha az artmaktadır. 

Sonuç olarak, şiddet sadece bir nedenle ortaya çıkan bir olgu olmayıp pek çok bireysel, 
ilişkiler, sosyal ve toplumsal etkenlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkmaktadır. Amerikan Sağlık 
ve İnsan Servisleri Bölümü de (2006), çocukların şiddet gösterme riskini artıran en önemli 
etkenin akranlannm davranışlan olduğunu belirtmekte, sağlıklı akran ilişkilerinin 
desteklenmesinin önemi vurgulanmaktadır. Ayrıca şiddet içermese de çocukluk dönemindeki en 
önemli etkenler de ciddi davranış sorunlarının bulunması, madde kullanımı, erkek olması, fiziksel 
saldırganlık göstermesi, düşük sosyoekonomik durum ve fakirlik, antisosyal ebeveyn davranışlan 
olarak sıralanmaktadır. Ergenlik döneminde ise en büyük risk etkeninin makul ve olumlu arkadaş 
çevreleriyle zayıf, antisosyal ya da suçlu arkadaşlarla güçlü ilişkilerin varlığı, çeteye üyelik ve 
diğer suçlarla ilgili davranışların bulunması olarak belirtilmektedir. 

2.3.4.4. Medyada Şiddet 
Medyada şiddete şahit olan çocuklar kendileri şiddete maruz kalmasalar bile model alma 

yoluyla, sorun çözme yolu olarak şiddeti öğrenme aracılığıyla ve de bu tür davranışların 
sonuçlanna karşı duyarsızlaşma yoluyla saldırganlığa eğilimli hale gelmektedirler. Bu kaynakları 
izleme süreleri arttıkça şiddet davranışı da artmaktadır. Buna karşı olan bir diğer çalışma grubu 
ise, birçok çalışma televizyon yayınlarının başlaması ile şiddetin artığını gösterse de, bu 
çalışmalann bir kısmında şiddeti etkileyen diğer etkenlerin değerlendirilmediğini savunmaktadır 
(ABD Sağlık ve însan Servisleri Bölümü, 1999; DSÖ, 2002). 

Ancak, şimdiye kadar yapılan tüm çalışmalann sonucu medyanın saldırganlığı kısa sürede 
arttırdığım göstermektedir; bu çalışmalarda medyanın uzun dönemde ciddi şiddet davranışlannı 
ne derecede etkilediği açık değildir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
ULUSLARARASI VE ULUSAL MEVZUAT 

3.1. Uluslararası ve Ulusal Mevzuat 
Aile, insan toplumlarının temeli ve devletin çekirdeğidir. Aileler ekonomik, sosyal ve 

kültürel bakımdan ne kadar güçlü olursa devlet de o kadar güçlü ve düzenli olacaktır. Devletin 
insan, vatan ve istiklal gibi üç unsurundan en önemlisi olan insan unsuru ailenin kendisidir. 
Ailenin en önemli bireyi insan orada yaşamaktadır (Yamakoğlu 1996). Çocuk ise ailenin varlık 
sebebi ve en önemli bireyidir. 

Toplumun sağlam temeller üzerinde gelişimi, onu oluşturan çocukların gelişimi, eğitimi 
ve korunması ile doğrudan ilgilidir. Toplumun çocuklara yaklaşımı, Toplumun yalnızca koruyucu 
değerlerini yansıtmakla kalmamakta aynı zamanda toplumdaki adalet anlayışını, geleceğe nasıl 
yöneldiğinin ve gelecek kuşaklar için bu günden nelere sahip çıkıldığının da bir göstergesidir. 
Çocuk haklarına duyulan saygı, çocuk suçluluğunun önlenmesi ve kontrolünün toplum yaşamı 
içinde biçimlendirilme şekli, suça sürüklenen çocuklara yaklaşımı toplumun gelişim düzeyini 
yansıtmaktadır (Balo, 2005). 

Çağdaş uygarlığın ve toplumun önemli bir unsuru olan çocuğun yetişmesi, bedensel, 
zihinsel, duygusal, sosyal ve ahlaksal gelişimi ile ilgili önlemlerin alınması yanında onun aile ve 
toplum içindeki yerini düzenleyen hukuk kurallarına da bağlıdır. Bu kuralların insan onuru, 
saygınlığı ve özgürlüklerine uygun olmasında, çocuğun olduğu kadar toplumunda yararı vardır. İşte 
bu nedenledir ki çocuk eski devirlerden beri hukukun ilgilendiği bir varlık olmuştur (İnan. 1968). 

Hukukun ilgilendiği bir varlık olan çocuğun birtakım haklara sahip olduğu zaman içinde 
toplum tarafından kabul edilmiştir. Bu çerçevede çocuk hakları; çocuğun bedensel, zihinsel, 
duygusal, sosyal ve ahlaki bakımlardan özgürlük ve saygınlık içinde, sağlıklı ve normal biçimde 
gelişebilmesi için hukuk kuralları ile korunan yararlan (Akyüz, 2000) olarak tanımlanmaktadır. 

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde, Birleşmiş Milletlerin, çocukların özel ilgi ve 
yardıma hakkı olduğu, toplumun temel birimi olan ve tüm üyelerinin ve özellikle çocukların 
gelişmeleri ve esenlikleri için doğal ortamı oluşturan ailenin toplum içinde kendisinden beklenen 
sorumlulukları tam olarak yerine getirebilmesi için gerekli koruma ve yardımı görmesinin 
zorunlu olduğu, çocuğun kişiliğinin tam ve uyumlu olarak gelişebilmesi için mutluluk, sevgi ve 
anlayış havası içindeki bir aile ortamında yetişmesinin gerekliliği kabul edilmiş ve bu çerçevede 
çocuk haklarının güvenceye alınması hususu uluslararası belgelerde çocuklara özgü kanun, usul 
ve makamların oluşturulması gerektiğinden bahisle güvence altına alınmıştır. 

Dünya toplumunun bir parçası olan ülkemiz aynı zamanda bu toplumun hukuki 
örgütlenmesini gerçekleştiren Birleşmiş Milletlere de üyedir. Birleşmiş Milletler tüm dünyayı 
etkileyen savaş, insan haklan, çocuk hakları, silahlanma, küresel ısınma gibi önemli sorunlar 
üzerinde üye ülkeleri ile bu sorunların çözümü konusunda tartışmakta ve sorunların üzerine 
uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmeye çalışmaktadır. Bu tartışma ve çalışmalar sonucunda 
üyelerce kabul edilebilecek temel ilkeler ortaya konulmakta ve problemlerin çözümünü 
sağlayacağı düşüncesiyle bu ilkelere uyulması beklenmektedir. Bu ilkeler problemlerin türüne 
göre uluslararası hukukta sözleşme (antlaşma), şart, protokol ve bildiri şeklinde 
belgelendirilmektedir. 
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Uluslararası hukukta antlaşma, şart ve protokol gibi adlarla anılan belgeler kendilerini 
bağlı sayan devletleri hukuken bağlayıcı nitelikte sözleşmelerdir. Uluslararası hukukta bir de 
sözleşme dışı belgeler vardır ki bunlar genellikle bildiri, ilke, kural ve benzeri biçimde 
adlandırılırlar. Sözleşme dışı belgeler teknik olarak sözleşmelerin hukuki gücüne sahip olmasalar 
da hükümetlerce uzun yıllar boyunca müzakere edilmenin ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 
gibi siyasal bir organ tarafından genellikle bir konsensusla kabul edilmenin ikna edici gücüne 
sahiptirler. Söz konusu siyasal güç nedeniyle bu belgelerin devletler üzerindeki genellikle 
sözleşmeler gibi bağlayıcılığa sahip oldukları kabul edilmektedir.(l) 

Ülkemiz ve toplumumuz açısmdan yararlı olduğu düşünülen bazı uluslararası sözleşme, 
şart, protokol ve bildirileri kabul etmiştir. Anayasa'mızın 90. maddesine göre, Türkiye 
Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak andlaşmalarm 
onaylanması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlı 
olduğu, usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalarm ise kanun hükmünde 
olduğu ve bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine 
başvurulamayacağı hususu belirtilmiştir. 

Ayrıca ülkemiz Avrupa Birliğine üye olmayı istemekte ve tam üyelikle ilgili müzakereler 
ise hâlen devam etmektedir. Avrupa Birliği, diğer ülkeler ile ilişkilerinde birliğin oluşturduğu 
değerleri ve çıkarlarım savunan ve destekleyen, barışa ve güvenliğe, dünyanın sürdürülebilir 
kalkınmasına, kişiler arasındaki karşılıklı saygı ve dayanışmaya, özgür ve adil ticarete, 
yoksulluğun ortadan kaldırılmasına, özellikle çocuk haklan başta olmak üzere insan haklarının 
korunmasına ve Birleşmiş Milletler Antlaşmasının ilkelerine saygı gösterilmesi de dahil olmak 
üzere uluslararası hukuka uyulmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. 
Başka bir deyişle Birlik, insan onuruna saygı esası üzerine kurulu olup bu değerler çoğulcu, 
hoşgörülü, adil, dayanışmacı ve ayırım gözetmeyen bir toplum oluşturmayı amaçlamaktadır. 
Böyle bir toplumun parçası olmayı amaçlayan ülkemizden diğer tüm üyeler tarafından kabul 
edilen Birlik ilkelerine kendi mevzuatını uyumlaştırması istenmektedir. 

Bu doğrultuda Birleşmiş Milletlere üye olan ve Avrupa Birliğine üyelik müzakereleri 
devam eden ülkemizde çocuk haklan ile ilgili uluslararası mevzuata uygun olarak mevzuatımızda 
çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. 

Raporda çocuklar hakkında ülkemizce benimsenen aşağıdaki uluslararası sözleşmelerin ve 
ulusal düzenlemelerin konumuzla ilgili olan bölümleri ele alınıp incelenmiştir. 

3.1.1. Konuyla İlgili Uluslararası Sözleşmeler 
3.1.1.1. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme1 

Sözleşme; Birleşmiş Milletler Antlaşmasında ilan edilen ilkeler uyarınca insanlık ailesinin 
tüm üyelerinin, doğuştan varlıklarına özgü bulunan haysiyetle birlikte eşit ve devredilemez 

1 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilmiştir. Türkiye tarafından 14.09.1990 tarihinde 
imzalanan ve 09.12.1994 tarihli ve 4058 sayılı Kanun'la onaylanması uygun bulunan "Çocuk Haklarına Dair Sözleşme"nm ekli 
ihtirazı kayıtla onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nıu 15.12.1994 tarihli ve UKBM-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 

(1) Uluslararası Af Örgütü Adıl Yargılanma Hakkı. TAMER Fadıl Ahmet-KAPLAN Erol 32,33, İletişim Yayınları 1. Baskı 2000, 
İstanbul 
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haklara sahip olmalarının tanınmasının, özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğu, Uluslararası 
İnsan Haklan Evrensel Bildirisinde, Birleşmiş Milletlerin, çocukların özel ilgi ve yardıma hakkı 
olduğu, toplumun temel birimi olan ve tüm üyelerinin ve özellikle çocukların gelişmeleri ve 
esenlikleri için doğal ortamı oluşturan ailenin toplum içinde kendisinden beklenen sorumlulukları 
tam olarak yerine getirebilmesi için gerekli koruma ve yardımı görmesinin zorunlu olduğu, 
çocuğun kişiliğinin tam ve uyumlu olarak gelişebilmesi için mutluluk, sevgi ve anlayış havasının 
içindeki bir aile ortamında yetişmesinin gerekliliğini kabul etmiştir. 

Çocuğa özel bir ilgi gösterme gerekliliğinin, 1924 tarihli, Cenevre Çocuk Hakları 
Bildirgesinde ve 20 Kasım 1959 tarihinde Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Kurulunca kabul 
edilen Çocuk Hakları Bildirgesinde belirtildiğini ve İnsan Haklan Evrensel Bildirgesinde, 
Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesinde2 ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara 
İlişkin Uluslararası Sözleşmede3 ve çocuklann esenliği ile ilgili uzman kuruluşların ve 
uluslararası örgütlerin kurucu ve ilgili belgelerinde tanındığından hareketle tüm ülkelerdeki 
özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki çocukların yaşama koşullannın iyileştirilmesi için 
uluslararası işbirliğinin taşıdığı önemin bilincinde olarak sözleşmede belirlenen ilkeler 
konusunda anlaşmaya varılarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilmiştir. 

Sözleşme ile, her çocuğun temel yaşama hakkına sahip olduğu ve çocuğun hayatta 
kalması ve gelişmesi için mümkün olan azami çabanın gösterilmesi gerektiği, 
kamusal yada özel sosyal yardım kuruluşlan, mahkemeler, idari makamlar veya yasama organlan 
tarafından yapılan ve çocukları ilgilendiren bütün faaliyetlerde, çocuğun yarannın temel düşünce 
olarak gözetilmesi ve esenliği için gerekli bakım ve korumayı sağlayıcı ve bu amaçla tüm uygun 
yasal ve idari önlemlerin alınması gerektiği5 hususu belirtilmiştir. 

Ayrıca, hiçbir çocuğun özel yaşantısına aile, konut ve iletişimine keyfi yada haksız 
bir biçimde müdahale yapılamayacağı gibi, onur ve itibarına da haksız olarak 
saldırılamayacağı, çocuğun bu tûr müdahale ve saldırılara karşı yasa tarafından korunma 
hakkı bulunduğu6, kitle iletişim araçlarının önemini kabul edilerek çocuğun; özellikle 
toplumsal, ruhsal ve ahlaki esenliği ile bedensel ve zihinsel sağlığını belirlenen ilkeler göz 
önünde tutularak çocuğun esenliğine zarar verebilecek bilgi ve belgelere karşı korunması için 
uygun yönlendirici ilkelerin geliştirilmesi7, ihmal ve suiistimalden korumak için çocuğun ana-
babasının yada onlardan yalnızca birinin, yasal vasi veya vasilerinin yada bakımını üstlenen 
herhangi bir kişinin yanında iken bedensel veya zihinsel saldırı, şiddet veya suiistimale, ihmal 
yada ihmalkar muameleye, uza geçme dahil her türlü istismar ve kötü muameleye karşı 
korunması için; yasal, idari, toplumsal, eğitsel olayların belirlenmesi, bildirilmesi, yetkili 
makama havale edilmesi, soruşturulması, tedavisi ve izlenmesi için gerekli başkaca yöntemleri ve 
uygun olduğu takdirde adliyenin işe el koyması olduğu kadar durumun gereklerine göre çocuğa 

2 Özellikle 23 ve 24. maddelerde 
3 10. maddesinde. 
4 Madde 6. 
5 Madde 4,5. 
6 Madde 16. 
7 Madde 17 
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ve onun bakımım üstlenen kişilere, gereken desteği sağlamak amacı ile sosyal programları da 
içeren gerekli tüm koruyucu önlemlerin alınması gerektiği hususu da özellikle vurgulanmıştır8. 

Eğitim hakkı ile ilgili olarak, çocuğun eğitim hakkı olduğu ve bu hakkın fırsat eşitliği 
temeli üzerinde tedricen gerçekleştirilmesi görüşüyle özellikle İlköğretimin herkes için zorunlu 
ve parasız olması, orta öğretim sistemlerinin genel olduğu kadar mesleki nitelikte de olmak üzere 
çeşitli biçimlerde örgütlenmesinin teşvik edilmesi ve bunların tüm çocuklara açık olmasının 
sağlanması ve gerekli durumlarda mali yardım yapılması ve öğretimi parasız kılmak gibi uygun 
önlemlerin alınması, uygun bütün araçları kullanarak yüksek öğretimin yetenekleri doğrultusunda 
herkese açık hale getirilmesi, eğitim ve meslek seçimine ilişkin bilgi ve rehberliğin bütün 
çocuklar için elde edilir hale getirilmesi, okul disiplininin çocuğun insan olarak taşıdığı 
saygınlıkla bağdaşır biçimde ve Sözleşmeye uygun olarak yürütülmesinin sağlanması amacıyla 
gerekli olan tüm önlemlerin alınması, eğitim alanında, özellikle cehaletin ve okuma yazma 
bilmemenin dünyadan kaldırılmasına katkıda bulunmak ve çağdaş eğitim yöntemlerine, bilimsel 
ve teknik bilgilere sahip olunmasını kolaylaştırmak amacıyla uluslararası işbirliğinin 
güçlendirilmesinin teşvik edilmesinin gereği ifade edilmiştir. 

Çocukların çalışmalarına yönelik ilkeler belirlenerek çocukların, ekonomik sömürüye 
ve her türlü tehlikeli işte yada eğitimine zarar verecek yada sağlığı veya bedensel, zihinsel, 
ruhsal, ahlaksal yada toplumsal gelişmesi için zararlı olabilecek nitelikte çalıştırılmasına karşı 
korunması ve bunun sağlanması için de yasal, idari, toplumsal ve eğitsel her türlü önlemin 
alınması gerektiği belirtilmiştir.,0 

Çocukların uyuşturucudan ve cinsel sömürüden korunması amacıyla, uluslararası 
anlaşmalarda tanımladığı biçimde uyuşturucu ve psikotrop maddelerin yasadışı kullanımına karşı 
korunması ve çocukların bu tür maddelerin yasadışı üretimi ve kaçakçılığı alanında 
kullanılmasının önlenmesi amacıyla, yasal, sosyal ve eğitsel niteliktekiler de dahil olmak üzere, 
ayrıca çocuğu her türlü cinsel sömürüye ve cinsel suiistimale karşı koruma güvencesi sağlamak 
amacıyla çocuğun yasadışı bir cinsel faaliyete girişmek üzere kandırılması veya zorlanmasını, 
çocukların, fuhuş, yada diğer yasadışı cinsel faaliyette bulundurularak sömürülmesini çocukların 
pornografik nitelikli gösterilerde ve malzemede kullanılarak sömürülmesini veya esenliğine 
herhangi bir biçimde zarar verebilecek başka her türlü sömürüye karşı her türlü önlemin alınması 
gereğine işaret etmiştir.11 

Çocuklann işkence ve özgürlükten yoksun bırakmaya karşı korunma haklarının 
bulunduğu ve bu çerçevede hiçbir çocuğun işkence veya diğer zalimce, insanlık dışı veya 
aşağılayıcı muamele ve cezaya tabi tutulmayacağı, onsekiz yaşından küçük olanlara, işledikleri 
suçlar nedeniyle idam cezası verilemeyeceği gibi salıverilme koşulu bulunmayan ömür boyu 
hapis cezasının da verilemeyeceği, hiçbir çocuğun yasadışı ya da keyfi biçimde özgürlüğünden 
yoksun bırakılmayacağı, bir çocuğun tutuklanması, alıkonulması veya hapsinin yasa gereği 
olması ve ancak en son başvurulacak bir önlem olarak düşünülüp, uygun olabilecek en kısa süre 
ile sınırlı tutulması gerektiği, özgürlüğünden yoksun bırakılan her çocuğa insancıl biçimde ve 
insan kişiliğinin özünde bulunan saygınlık ve kendi yaşındaki kişilerin gereksinimleri göz önünde 
tutularak davranılması, özgürlüğünden yoksun olan her çocuğun kendi yüksek yararı aksini 
gerektirmedikçe, özellikle yetişkinlerden ayrı tutulacak ve olağanüstü durumlar dışında ailesi ile 

8 Madde 19. 
9 Madde 28. 
10 Madde 32. 
11 Madde 33, 34, 35, 36. 
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yazışma ve görüşme yoluyla ilişki kurma hakkına sahip olması gerektiği, özgürlüğünden yoksun 
bırakılan her çocuğun, kısa zamanda yasal ve uygun olan diğer yardımlardan yararlanma hakkına 
sahip olduğu gibi özgürlüğünden yoksun bırakılmasının yasaya aykırılığını bir mahkeme veya 
diğer yetkili, bağımsız ve tarafsız makam önünde iddia etme ve böylesi bir işlemle ilgili olarak 
ivedi karar verilmesini isteme hakkına da sahip olması gerektiği belirtilmiştir.12 

Adil yargılanma hakkı ve çocuğa özgü adalet sisteminin ilkeleri belirlenerek, hakkında 
ceza yasasmı ihlal ettiği iddia edilen ve bu nedenle itham edilen ya da ihlal ettiği kabul edilen her 
çocuğun; yaşı ve yeniden topluma kazandırılmasının ve toplumda yapıcı rol üstlenmesinin arzu 
edilir olduğu hususları göz önünde bulundurularak, taşıdığı saygınlık ve değer duygusunu 
geliştirecek ve başkalarının da insan haklarına ve temel özgürlüklerine saygı duymasını 
pekiştirecek nitelikte muamele görme hakkı bulunduğu, bu amaçla ve uluslararası belgelerin ilgili 
hükümleri de göz önünde tutularak, işlendiği 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 bulunduğunun da kabul 
edilemeyeceği, hakkında ceza kanununu ihlal iddiası veya ithamı bulunan her çocuğun 
hakkındaki suçlama yasal olarak sabit oluncaya kadar masum sayılması, hakkındaki 
suçlamalardan kendilerinin hemen ve doğrudan doğruya; ya da uygun düşen durumlarda ana-
babalan ya da yasal vasileri kanalı ile haberdar etmek ve savunmalarının hazırlanıp sunulmasında 
gerekli yasal ya da uygun olan başka yardımdan yararlanması, yetkili, bağımsız ve yansız bir 
makam ya da mahkeme önünde adli ya da başkaca uygun yardımdan yararlanarak ve özellikle 
çocuğun yaşı ve durumu göz önüne alınmak suretiyle kendisinin yüksek yararına aykırı olduğu 
saptanmadığı sürece, ana-babası veya yasal vasisi de hazır bulundurularak yasaya uygun biçimde 
adil bir duruşma ile konunun gecikmeksizin karara bağlanmasının sağlanması, tanıklık etmek ya 
da suç ikrarında bulunmak için zorlanmamak; aleyhine olan tanıkları sorguya çekmek veya 
sorguya çekmiş olmak ve lehine olan tanıkların hazır bulunmasının ve sorgulanmasının eşit 
koşullarda sağlanması, ceza yasasını ihlal ettiği sonucuna varılması halinde, bu kararın ve bunun 
sonucu olarak alman önlemlerin daha yüksek yetkili, bağımsız ve yansız bir makam ya da 
mahkeme önünde yasaya uygun olarak incelenmesi, kullanılan dili anlamaması veya 
konuşamaması halinde çocuğun parasız çevirmen yardımından yararlanması, kovuşturmanın her 
aşamasında özel hayatınm gizliliğine tam saygı gösterilmesi, 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 şekilde Ceza Yasasını ihlal konusunda asgari bir yaş sının 
belirleyerek, bu yaş sınırının altındaki çocuğun ceza ehliyetinin olmadığının kabul edilmesi, 
uygun bulunduğu ve istenilir olduğu takdirde, insan haklan ve yasal güvencelere tam saygı 
gösterilmesi koşulu ile bu tür çocuklar için adli kovuşturma olmaksızın önlemlerin alınması, 
koruma tedbiri, yönlendirme ve gözetim kararları, danışmanlık, şartlı salıverme, bakım için 
yerleştirme, eğitim ve meslek öğretme programlan ve diğer kurumsal bakım seçenekleri gibi 
çeşitli düzenlemelerin uygulanmasında, çocuklara durumları ve suçları ile orantılı ve kendi 
esenliklerine olacak biçimde muamele edilmesi gerektiği ifade edilmiştir.13 

12 Madde 37. 
13 Madde 40. 
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3.1.1.2. Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi14 

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesini ve özellikle, bu Sözleşme'nin Taraf 
Devletlerin yasal, idari ve Sözleşme ile tanınan diğer hakları uygulamaya geçirilmesi amacıyla, 
çocukların haklarının ve yüksek çıkarlarının geliştirilmesi gerektiğine ve bu vesileyle çocukların 
özellikle kendilerini ilgilendiren ailevi işlemlerde olmak üzere, bu hakları kullanma olanağına 
sahip olmaları gereğine inanılarak ailelerin çocuklarının hakları ile yüksek çıkarlarının 
korunmasında ve geliştirilmesindeki rolünün önemini teslim ederek ve lüzumu halinde 
Devletlerin de bu koruma ve geliştirmeye iştirak etmeleri gerektiğini göz önüne alarak, bununla 
birlikte, anlaşmazlık durumunda, ailelerin sorunu bir adli merciinin önüne getirmeden çözüm 
bulmayı denemelerinin uygun olacağını göz önünde tutulması ve çocukların yüksek çıkarları için, 
haklarını geliştirmek, onlara usule ilişkin haklar tanımak ve bu hakların, çocukların doğrudan ve 
diğer kişiler veya organlar tarafından bir adli merci önündeki, kendilerini ilgilendiren davalardan 
bilgilendirilmelerini ve bu davalara katılmalarına izin verilmesini teminen kullanılmasını 
kolaylaştu-mak amacıyla Sözleşme kabul edilmiştir.'5 

Sözleşme, özellikle çocuklarla ilgili görülen davalarda adli mercilerin karar almadan önce 
çocuğun yüksek çıkarına uygun karar almak için yeterli bilgiye sahip olup olmadığım kontrol 
edilmesi ve gerektiğinde özellikle velayet sorumluluğunu elinde bulunduranlardan ek bilgi 
sağlanması gerektiği, çocuğun iç hukuk tarafından yeterli idrak gücüne sahip olduğunun kabul 
edildiği durumlarda, çocuğun bütün gerekli bilgiyi edindiğinden emin olması, çocuğun yüksek 
çıkarına açıkça ters düşmediği takdirde, gerekirse kendine veya diğer şahıs ve kurumlar 
vasıtasıyla, çocuk için elverişli durumlarda ve onun kavrayışına uygun bir tarzda çocuğa 
danışması, çocuğun görüşünü ifade etmesine izin ve gereken önemin verilmesi çocuğu 
ilgilendiren davalarda, adli merci gereksiz gecikmeyi engellemek için çabuk hareket etmesi, 
kararlarının süratle uygulanmasını garanti edecek düzenlemelerin sağlanmış olması,, adli merciin 
acil durumlarda gerektiğinde derhal uygulanabilir kararlar alma yetkisine sahip olması, çocuğu 
ilgilendiren davalarda, çocuğun esenliğinin ağır bir tehlike altında olduğunun iç hukuk tarafından 
belirlendiği durumlarda, adli merciin re'sen hareket etme yetkisinin olması, davalarda çocuğu 
temsilen bir temsilci atanması gerekliliğine işaret edilmiştir.16 

3.1.1.3. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'ye Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve 
Çocuk Pornografisi ile İlgili İhtiyari Protokol17 

Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin amaçlarını daha fazla gerçekleştirmek, Sözleşmenin 
konu ilgili hükümlerinin daha iyi uygulanmasını sağlayabilmek amacıyla, çocuk satışı, çocuk 

14 25.1.1996 tarihinde Fransa'nın Strazburg şehrinde Avrupa Konseyine üye devletler tarafından kabul edilmiştir. Bu Sözleşme 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından, 18.01.2001 tarih ve 4620 sayılı Çocuk Haklarının Kullanılmasına ilişkin Avrupa 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun'la (RG. 01.02.2001, S. 24305) kabul edilmiştir. 

15 Sözleşmenin önsözü ve 1 .maddede ifade edilmiştir. 
16 Madde 6,7,8,9. 
" BM Genel Kurulunun 25 Mayıs 2000 tarih ve 54/263 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 08 Eylül 2000 tarihinde Ncw 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 sureliyle onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 
14.05.2002 tarihli ve UKGY/178450 sayılı yazısı üzerine, 31.05.1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3'iincü maddesine göre; Bakanlar 
Kunılu'nuu 28.05.2002 tarih ve 2002/4241 'sayılı karan ile kabul edilmiştir. Resmi Gazete 28.06.2003. Sayı 24799. 
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fahişeliği ve çocuk pornografisinden çocukların korunmasını güvence altına almak için alınması 
gereken önlemlerin artırılmasının uygun olacağı düşünülmüştür. 

Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin, çocukları ekonomik istismardan ve çocuk açısından 
tehlike arz edebilecek veya çocuğun eğitimini aksatabilecek, çocuk sağlığına veya fiziksel, 
zihinsel, ruhsal, ahlaki ya da sosyal gelişimine zarar verebilecek herhangi bir işte çalışmaktan 
korunma hakkını tanıdığı hususu da göz önünde bulundurularak, çocuk satışı, çocuk fahişeliği ve 
çocuk pornografisi amacıyla yapılan kayda değer ve giderek artan uluslararası çocuk ticaretinden 
ciddi endişe duyulmaktadır. 

Çocuk pornografisinin İnternette ve diğer gelişen teknolojiler üzerinde artan 
erişilebilirliğinden endişe duyularak ve internet üzerinde Çocuk Pornografisiyle Mücadele 
Uluslararası Konferansını (Viyana, 1999) ve özellikle de, bu konferansın çocuk pornografisinin 
üretiminin, dağıtımının, ihracatının, naklinin, ithalatının, kasıtlı zilyetliğinin ve reklamının tüm 
dünyada suç olarak kabul edilmesi için çağrıda bulunan sonuç kararı ve çocuk satışı, çocuk 
fahişeliği ve çocuk pornografisinin ortadan kaldırılmasının, az gelişmişlik, yoksulluk, ekonomik 
eşitsizlikler, adil olmayan sosyo-ekonomik yapı, gereği gibi işlemeyen aile yapısı, eğitim 
eksikliği, kır-kent arası göç, cinsiyet ayrımcılığı, yetişkinlerin sorumsuz cinsel davranışları, 
zararlı geleneksel uygulamalar, silahlı çatışmalar ve çocuk ticareti dahil, bu durumu ağırlaştıran 
etkenleri ele alan bütüncül bir yaklaşım benimsenmiştir. 

Çocuk satışına, çocuk fahişeliğine ve çocuk pornografisine olan tüketici talebini azaltmak 
amacıyla kamuoyundaki bilinci artırmak için çaba göstermek gerektiğine ve tüm taraflar 
arasındaki küresel ortaklığın güçlendirilmesinin ve ulusal düzeyde hukukun uygulanmasının 
geliştirilmesinin de önemine inanılarak Protokol, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul 
edilmiştir.. 

Protokol ile, herhangi bir şahıs veya bir grup şahıs tarafından, ücret yada başka herhangi 
bir şey karşılığında bir çocuğun başka birine devredildiği herhangi bir fiil veya işlemler, çocuğun 
ücret veya başka herhangi bir şey karşılığında cinsel faaliyetlerde kullanılması, çocuğun gerçekte 
veya taklit suretiyle bariz cinsel faaliyetlerde bulunur şekilde herhangi bir yolla teşhir edilmesi 
veya çocuğun cinsel uzuvlannın, ağırlıklı olarak cinsel amaç güden bir şekilde gösterilmesi olan 
çocuk satışı, çocuk fahişeliği ve çocuk pornografisi yasaklama yükümlülüğünü ve ayrıca 
Protokol'de belirtilen suçlan önlemek için gerekli kanunları, idari önlemleri, sosyal politikaları 
ve programları kabul ederek veya güçlendirerek, uygulayıp ve yaymayı, bu fiillere karşı özellikle 
çocukların korunmasına özel dikkat gösterilmesi gerektiği hususu belirtilmiştir.18 

3.1.1.4. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'ye Ek Çocukların Silahlı Çatışmalara Dahil 
Olmaları Konusundaki İhtiyari Protokol19 

Protokol, Çocuk haklarının geliştirilmesi ve korunması için çaba gösterilmesi konusunda 
mevcut yaygın taahhüdün göstergesi olan Çocuk Haklarma Dair Sözleşmece belirlenen ilkeler 
doğrultusunda, silahlı çatışmanın çocuklar üzerindeki zararlı ve yaygın etkisinden ve bunun kalıcı 
barış, güvenlik ve kalkınmaya yönelik uzun vadeli sonuçlarından duyulan rahatsızlık sonucu 
silahlı çatışma durumlarında çocukların hedef alınmasını ve genellikle çok sayıda çocuğun 

18 Madde 1,2. 
8 Eylül 2000 tarihinde New York'ta imzalanan "Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'ye Ek Çocukların Silahlı Çatışmalara Dahil 

Olmaları Konusundaki İhtiyari Protokol" ekli beyanlar yapılmak suretiyle 16/10/2003 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
kabul edilerek 4991 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunmuştur. 
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bulunduğu okullar ve hastaneler gibi yerler dahil, uluslararası hukuk tarafından korunan hedeflere 
yönelik doğrudan saldırıların kınanması amacıyla uluslararası Ceza Divanı Statüsü'nün kabul 
edilmesini ve Statü'nün, özellikle 15 yaşın altındaki çocukların askere yazılmasını yada 
alınmasını veya uluslararası yada uluslararası olmayan silahlı çatışmalarda faal olarak 
muhasamata katılım için kullanılmalarını savaş suçlan kapsama alınması, dolayısıyla, Çocuk 
Haklarına Dair Sözleşme ile tanınan hakların kullanılmasının daha da güçlendirilmesi için, 
çocukların silahlı çatışmaya dahil olmalarına karşı daha fazla korunmalarına ihtiyaç 
duyulduğunu, devletlerin silahlı kuvvetlerinin 18 yaşına erişmemiş mensuplarının hasmane 
davranışlara doğrudan doğruya katılmalarının önlenmesi için mümkün olan tüm önlemlerin 
alınması amacıyla kabul edilmiştir. 

3.1.1.5. Birleşmiş Milletler Çocuk Ceza Adaleti Sisteminin Uygulanması Hakkında 
Asgari Standart Kurallar (Pekin Kuralları)21 

Belirlenen kurallar, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Uluslararası Kişisel ve Siyasal 
Haklar Sözleşmesi ve Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi ile genç 
insanların haklarına ilişkin diğer uluslararası insan hakları belgelerini dikkate alarak, 1985 yılının 
Uluslararası Gençlik Yılı: Katılım, Kalkınma ve Barış Yılı ilan edildiğini; uluslararası 
topluluğun, Çocuk Hakları Bildirgesi'ne tanınan önemin de gösterdiği gibi genç insanların 
haklarının korunmasına ve geliştirilmesine önem verdiğini dikkate alarak, üye Devletler için 
model teşkil edecek olan, çocuk ceza adaleti sisteminin yönetimi ve çocuk suçluların bakımı için 
asgari standart kuralların geliştirilmesi çağrısında bulunan ve Suçların Önlenmesi ve Suçlulara 
Muamele 6. Birleşmiş Milletler Kongresi tarafından kabul edilen çözüm 4'ü anımsatarak, 
gençlerin, insani gelişme sürecinin erken aşamalarında bulunmaları nedeniyle, fiziksel, zihinsel 
ve sosyal gelişme açısından özel bakıma ve yardıma; banş, özgürlük, değer ve güvenlik 
koşullarında yasal korumaya gereksinimleri olduğunu kabul ederek, Ayrıca, mevcut sosyal, 
ekonomik, kültürel, siyasal ve hukuki koşullarda bu tür standartların yerleştirilmesinin güç 
olabileceğini kabul etmekle birlikte, aynı standartların en azından asgari bir sınır olacak 
hedeflenebileceğim kabul ederek, üye Devletleri, gerektiği durumlarda, kendi ulusal yasalarını, 
politikalarını ve uygulamalarını, bu arada özellikle çocuk ceza adaleti sisteminde görev yapan 
kişilerin eğitilmelerine ilişkin uygulamaları Pekin Kurallan'na uygun hale getirmeye ve bu 
Kuralları ilgili yetkililere ve genel kamuoyuna sunmaya davet etmektedir. 

Üye ülkelerin, kendi temel çıkarları dairesinde, çocukların ve ailelerin daha iyiye 
yönlendirilmelerini sağlamalan, çocukların doğru yoldan saptırılmaya müsait yaşlarda olmalan 
nedeniyle, bu dönemlerinde onlara toplum içinde yararlı bir yaşam sağlamak için çaba 
göstermeleri ve suçtan ve kabahatlerden uzak bir yaşam için çocukların içinde bulunduklan 
koşullan iyileştirmeleri, çocukların refahını arttırmak amacı ile aile, gönüllüler ve öteki toplumsal 
gruplar yanında okullar ile diğer kurumlar da dahil olmak üzere her kaynağın harekete geçirilerek 
elbirliği ile çalışmalarım sağlamak için gerekli özen göstermeleri, böylece hukukun araya girmesi 
olabildiğince aza indirilerek hukuka aykırı davranışta bulunan çocuklara etkili, hakkaniyetli ve 
insanca davranılmasının sağlanması, gençliğin korunması ve toplumda barış düzenin 
sürdürülmesi amacı ile tüm çocuklara ayrıntılı bir sosyal adalet çerçevesi içinde uygulanacak 

M Madde 1. 
"' Birleşmiş Milletler Gene] Kumlunun 29 Kasım 1985 tarih ve 40/33 sayılı kararıyla kabul edilmiştir 
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adaletin her ülkenin ulusal kalkınma sürecinin bir parçası olarak görülmesi gerektiği, çocuk ceza 
adaleti hizmetleri, hizmetteki personelin çalışma yöntemleri, yaklaşımları ve bilgileri de dahil 
olmak üzere sistematik olarak geliştirilmesi, çocuk ceza adaleti sisteminde daima çocuğun 
iyileştirilmesi ön plana alınması gerektiği ve çocuk suçlulara gösterilecek tepkinin hem suçun 
hem de suçlunun içinde bulunduğu koşullarla orantılı olması gerektiği belirtilmiştir. 

Ayrıca çocuk haklarının güvenceye alınması, özel yaşamın gizliliğinin korunması, suçla 
ilişkili olan çocuklarla ilgili inceleme ve sorgulamanın belirlenen ilkeler doğrultusunda yapılması, 
çocuklarla ilgili olan kişilerin bu konu ile ilgili uzmanlaşmalarının sağlanması, çocuklarla ilgili 
yapılan yargılamanın tutuklu olarak yapılmasına en son çare olarak başvurulması ve bu sürenin 
mümkün olduğu kadar kısa tutulması gerektiği, tutukluluk yerine mümkün olduğu kadar yakın 
gözetim, yoğun bakım veya bir aile yanına yahut eğitim kurumuna yerleştirme gibi alternatif 
önlemler getirilmesi gerektiği, tutukluluk sırasında bütün çocukların yaşlarının, cinsiyetlerinin ve 
kişiliklerinin gerektirdiği bütün sosyal, kültürel, eğitim, psikolojik ve tıbbi yardım ve bakımlardan 
yararlandırılmasının gerekliliği, yargılama ve hükümde uyulması gereken ilkeler, çocuğun ıslah ve 
iyileştirilmesi için yapılması gerekli çalışmaların standartları belirlenmiştir. 

3.1.1.6. Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Çocukların Korunmasına tlişkin 
Birleşmiş Milletler Kuralları (Havana Kuralları)22 

Genel Kurul, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ni, Herkesin İşkenceye ve Diğer Zalimce, 
İnsanlıkdışı veya Onur Kırıcı Muamele veya Cezaya Karşı Korunmasına Dair Bildirge'yi, Çocuk 
Haklarına Dair Sözleşme'yi ve gençlerin haklarının ve esenliklerinin korunmasına ilişkin diğer 
uluslararası belgeleri göz önünde bulundurarak, suçların Önlenmesi ve Suçlulara Muamele ile ilgili 
Birinci Birleşmiş Milletler Kongresi tarafından kabul edilen Mahkumlara Yönelik Tretman 
Programlarına İlişkin Asgari Standart Kuralları göz önünde bulundurarak, Birleşmiş Milletler Çocuk 
Ceza Adaleti Sisteminin Uygulanmasına İlişkin Asgari Standart Kuralları (Pekin Kuralları) 
anımsatarak, özgürlüklerinden yoksun bırakılan çocukların istismara, zararlı davranışlara ve 
haklarının ihlaline son derece açık olduklarının bilinciyle, Bir çocuğun belirli bir kuruma 
yerleştirilmesinin her durumda en son ve en kısa süre için başvurulacak bir yöntem olması 
gerektiğini teyit ederek, özgürlüğünden yoksun bırakılan çocukların, güçsüz ve savunmasız 
durumları nedeniyle özel bakıma ve korumaya gereksinimleri olduğunu, haklarının ve esenliklerinin 
özgürlüklerinden yoksun bırakıldıkları süre içinde ve sonrasında güvence altına alınması gerektiğini, 
belirlenen kuralların başvurulabilecek uygun standartlar olarak işlev görmesi ve çocuk ceza adaleti 
sistemi işleyişiyle meşgul olan meslek adamlarına yardım etmesi ve yön göstermesi için 
özgürlüğünden yoksun bırakılmış çocukların korunması için birtakım kuralları benimsemiştir. 

3.1.1.7. Çocuk Suçluluğunun Önlenmesine İlişkin Birleşmiş Milletler Yönlendirici 
İlkeleri (Riyad İlkeleri)23 

Genel Kurul, İnsan Haklan Evrensel Bildirgesi, Uluslararası Kişisel ve Siyasal Haklar 
Sözleşmesi ve Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi ile genç nisanların 
haklarına ve esenliklerine ilişkin, Uluslararası Çalışma Örgütü standartları dahil diğer uluslararası 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 14 Aralık 1990 tarih ve 45/113 sayılı kararıyla kabul edilmiştir 

« Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 14 Aralık 1990 tarih ve 45/112 sayılı kararıyla kabul ve ilan 
edilmiştir. 
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belgeleri dikkate alarak, ayrıca, Çocuk Hakları Bildirgesi'ni, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'yi 
ve Birleşmiş Milletler Çocuk Ceza Adaleti Sisteminin Uygulanması Hakkında Asgari Standart 
Kurallar'ı (Beijing Kuralları) dikkate alarak, çocuk suçluluğunun önlenmesi için ulusal, bölgesel 
ve uluslararası nitelikte yaklaşımlara ve stratejilere gerek duyulduğunu belirleyerek, yasalarla 
herhangi bir sorun yaşasınlar ya da yaşamasınlar, kendi basma bırakılan, ihmale uğrayan, istismar 
edilen, uyuşturucu kullanımına sürüklenen, marjinal koşullarda yaşayan ve genel olarak sosyal 
risklerle karşılaşan çok sayıda çocuk olduğunu bilerek, suçluluğun önlenmesi ve toplumun 
esenliği yönünde benimsenen ilerici politikaların sağladığı yararları dikkate alarak çocukların, 
aile, eğitim, yerel toplum, kitle iletişim araçlarıyla toplumsallaştırmaları, bu konudaki 
düzenlemeler ve çocuk ceza adaleti sisteminin yönetimine ilişkin yönlendirici ilkeler 
belirlenmiştir. 

3.1.1.8. En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan 
Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi24 

Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansının 1 Haziran 1999 tarihinde yapılan 87 nci 
oturumunda en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinin yasaklanması ve ortadan kaldırılması ile ilgili 
yeni belgeler kabul edilmesi gerektiği göz önünde bulundurularak ve en kötü biçimlerdeki çocuk 
işçiliğinin aynı zamanda ailelerin ihtiyaçlarına cevap vererek ücretsiz temel eğitimin önemine ve 
buna maruz çocukların bütün bu işlerden uzaklaştırılmaları gereğini ve onların 
rehabilitasyonlarını ve sosyal uyumlarının sağlanmasını dikkate almak suretiyle derhal ve 
kapsamlı bir eylem yapılmasını gerekli kıldığı göz önünde bulundurularak ve çocuk işçiliğinin 
büyük ölçüde yoksulluktan kaynaklandığını ve uzun vadeli çözümünün sosyal gelişmeye ve 
özellikle yoksulluğun azaltılmasına ve evrensel eğitime imkân tamyan sürekli ekonomik 
büyümede yattığı kabul edilerek ve 20 Kasun 1989 tarihinde yapılan Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulunda kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Uluslararası Çalışma Konferansının 1998 
yılında yapılan 86 ncı Oturumunda kabul edilen Çalışmaya İlişkin Temel Haklar ve İlkeler ILO 
Bildirgesi, en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğine diğer uluslararası belgelerde ve özellikle 1930 
tarihli Zorla Çalışma Sözleşmesi, 1956 tarihli Birleşmiş Milletler Kölelik ve Köle Ticareti ile 
Kölelik Benzeri Kurumların ve Uygulamaların Ortadan Kaldırılması Ek Sözleşmesi ilkeleri 
çerçevesinde belirlenen sözleşme metni 17 Haziran 1999 tarihinde taraflarca kabul edilerek 
imzalanmıştır. 

Sözleşme ile; Çocukların alım-satımı ve ticareti, borç karşılığı veya bağımlı olarak 
çalıştırılması ve askerî çatışmalarda çocukların zorla yada zorunlu tutularak kullanılmasını da 
içerecek şekilde zorla yada mecburî çalıştırılmaları gibi kölelik ve kölelik benzeri uygulamalar, 
çocuğun fahişelikte, pornografik yayınların üretiminde veya pornografik gösterilerde 
kullanılması, çocuğun özellikle ilgili uluslararası anlaşmalarda belirtilen uyuşturucu maddelerin 
üretimi ve ticareti gibi yasal olmayan faaliyetlerde kullanılması, doğası veya gerçekleştirildiği 
koşullar itibariyle çocukların sağlık, güvenlik veya ahlakî gelişimleri açısından zararlı olan işler 
"en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliği" olarak kabul edilmiş ve sözleşmeye taraf olan ülkelerin acil 
bir sorun olarak en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinin yasaklanmasını ve ortadan kaldırılmasını 
teinin edecek ivedi ve etkin önlemler almaları gerektiği belirtilmiştir.25 

Uluslararası Çalışma örgütünün 1999 yılında Cenevre'de yapılan 87 nci Genel Konferansında kabul edilen 182 sayılı "Kötü 
Şartlardaki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Önlemler Sözleşmesi'' Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tarafından 25.1.2001 talihinde kabul edilerek 4623 sayılı Kanun'la onaylanması uygun bulunmuştur 

25 Madde 1,3. 
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3.1.1.9. Birleşmiş Milletler Siyasi ve Medeni Haklar Sözleşmesi 
Sözleşme; Birleşmiş Milletler Şartfnda ilan edilen prensiplere göre insanlık ailesinin 

bütün üyelerinin doğuştan sahip oldukları insanlık onurunu ve eşit ve vazgeçilmez haklarını 
tanımanın, yeryüzündeki özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğu dikkate alınarak, İnsan Hakları 
Evrensel Bildirisi'ne uygun bir biçimde, korkudan ve yoksulluktan kurtulma özgürlüğünü 
kullanabilen özgür insan idealinin ekonomik ve sosyal ve kültürel hakları ile birlikte kişisel ve 
siyasal haklarını da kullanabildiği şartların yaratılması halinde gerçekleştirilebileceği kabul 
edilerek, Birleşmiş Milletler Şartı'na göre Devletlerin insan haklarına ve özgürlüklerine her yerde 
saygı gösterilmesini sağlama ve bu haklara ve özgürlüklere uygun davranma yükümlülüğü 
dikkate alınarak kabul edilmiştir. 

Sözleşme, ailenin toplumun doğal ve esaslı bir birimi olduğu ve ailenin toplum ve Devlet 
tarafından korunma hakkına sahip olduğu, her çocuğun ırk, renk, cinsiyet, dil, din, ulusal veya 
toplumsal köken, mülkiyet, doğum gibi bir ayrımcılığa tabi tutulmaksızın ailesi, içinde yasadışı 
toplum ve Devlet tarafından, bir küçük olarak statüsünün gerektirdiği koruma tedbirlerine hakkı 
olduğu hususları çocuk haklan olarak belirtilmiştir.27 

3.1.1.10. Cebri veya Mecburi Çalıştırma Hakkında 29 Sayılı Sözleşme 
Sözleşme ile her ne şekil altında olursa olsun cebri veya mecburi çalıştırmanın 

kaldırılması kararlaştırılmış ancak geçici ve sadece kamu yararı ve istisnai önlem olarak ancak 
belirli şartlarda çalıştırmanın mümkün olabileceği çocukların ve öğrencilerin ise 
çalıştınlamayacağına kararlaştırılmış ve Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansının 14 
üncü oturumunda 28 Haziran 1930 tarihinde kabul edilerek ve 1 Mayıs 1932 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir.28 

3.1.1.11. Cebri Çalıştırmanın Kaldırılmasına Dair 105 Sayılı ILO Sözleşmesi 
Birleşmiş Milletler Antlaşmasında hedeflenen ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde 

beyan olunan insan haklarını ihlal edici mahiyette olan cebri ve zorla çalıştırma şekillerinin 
kaldırılmasına dair teklifler kabul edilerek bu tekliflerin Milletlerarası bir Sözleşme şeklini 
almasına karar verilerek 25.06.1957 tarihinde kabul edilmiştir.29 

3.1.2. Bazı Avrupa Birliği Ülkelerindeki Mevzuat30 

Raporun bu bölümünde ülkemizle hâlen müzakerelerin devam ettiği Avrupa Birliğine üye 
bazı ülkelerdeki çocuklara ilişkin yasal düzenlemeler, bu ülkelerin nüfus, insan ve hukuk 

26 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 16 Aralık 1966 tarihli ve 2200 A(XXI) sayılı 
Kararıyla kabul edilerek imzaya, onaya ve katılmaya açılmış ve 23 Mart 1976 tarihinde yürürlüğe girmiştir, insan haklan ve 
demokratikleşme konusunda evrensel normları belirleyen en önemli uluslararası belgelerden biri olarak kabul edilen "Birleşmiş 
Milletler Siyasi ve Medeni Haklar Sözleşmesi",Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından 15 Ağustos 2000 tarihinde imzalanmış, 
beyanlar ve çekince ile 04/06/2003 tarihinde 4868 sayılı kanunla onaylanması uygun bulunmuştur. 

27 Madde 23,34. 
28 Madde 11. Sözleşme Türkiye tarafından 23/01/1998 tarih ve 4333 sayılı Kanunla kabul edilerek 27/01/1998 tarih ve 23243 
sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. 
29 Sözleşme Türkiye tarafından 14/12/1960 tarih ve 162 sayılı Kanunla kabul edilerek 21/12/1960 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. 

Bu bölüm, Araştırma Komisyonunun talebi doğrultusunda 12/03/2007 tarih ve 216 sayılı gelen kapsamında Adalet Bakanlığı 
Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından "Çocukları Koruma Bakımından Bazı Avrupa Birliği Mevzuatı Hakkında Bilgi Notu 
" olarak hazırlanan metne dayalı olarak hazırlanmıştır. 
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sistemlerinin özellikleri dikkate alınarak incelenmiş ve bu incelemede bu ülkelerin çocuklara 
ilişkin yasal düzenlemelerde uluslararası sözleşmeler dikkate alınmakla birlikte çocuklara ilişkin 
özel düzenlemelerin içeriği, suç tipleri, hapis ve para cezalarının miktarlarında ülkelerin kendi 
yapılarına göre farklılıklar taşıdığı gözlemlenmiştir. 

3.1.2.1. Almanya 
Almanya'da gençlerin ve çocukların korunmasına yönelik hukuksal düzenlemeler çok 

sayıda kanunda ve diğer yasal dokümanlarda yer almaktadır. 

Alman Ceza Kanununda (Strafgesetzbuch) 174 ile 184c maddeleri arasında yer alan cinsel 
dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, çocukların korunmasına yönelik hükümler içermektedir. 
Alman Ceza Kanununun 176 ve 176a. maddeleri 14 yaşından küçük çocukların cinsel istismarım 
cezalandırmakta, kanunun 180. maddesi reşit olmayan çocukların cinsel faaliyete teşvik 
edilmelerini yaptırıma bağlamakta ve böylelikle çocukların fuhuş yapmalarına engel olunmak 
istenmektedir. 16 yaşından küçük çocukların cinsel istismarı Alman Ceza Kanununun 182. 
maddesinde düzenlenmektedir. Ayrıca Alman Ceza Kanununun 184. maddesi pornografik içerikli 
yazıların ve diğer ortamların 18 yaşından küçüklere dağıtımını, verilmesini, ulaştırılmasını, teklif 
edilmesini, gösterilmesini yaptırıma bağlamaktadır. Alman Ceza Kanununun 171. maddesine 
göre 16 yaşını doldurmamış kişileri koruma ve eğitme yükümlülüğü bulunanlar, bu 
yükümlülüklerini yerine getirmeyerek, çocuğun fiziki veya psikolojik büyük bir zarara 
uğramasına, suç işlemesine veya fuhuş yapmasına neden olmaları halinde cezalandırılacaklardır. 

2002 yılında 19 yaşında bir gencin Almanya'da okulunda bulunan birkaç öğretken ve 
öğrenciyi silahla öldürmesi ve yapılan soruşturma sonucu bu gencin aşırı biçimde şiddet içeren 
bilgisayar oyunları oynadığının tespit edilmesi, Alman kamuoyunda gençlerin ve çocukların 
tehlike içeren ortamlardan korunması konusunu gündeme getirmiş ve 1 Nisan 2003 tarihinde 
Gençleri Koruma Kanunu ve Gençlerin İletişim Organlarında Korunması Antlaşması isimli iki 
temel yasa yürürlüğe girmiştir. 

Kamusal alanda çocukların korunmasına dair düzenlemeler, tütün ve tütün ürünleri ile 
alkollü içeceklerin elden verilmesi, gidilecek yiyecek ve içecek yerleri ile katılınacak dans 
etkinlikleri hakkındaki yaş ve saat sınırlamaları, kamuya açık sinema etkinlikleri, videolar, 
otomat ve bilgisayar oyunları ile ilgili sınırlamaları konu edinen düzenlemeler ile birlikte 
Gençleri Koruma Kanununda (JuSchG / Jugendschutzgesetz) yer almaktadır. Bu kanunda pek 
çok aktivite için getirilen yaş sınırlaması, çocuklara ailelerinin yada yetişkin bir "veli"nin eşlik 
etmesi halinde geçerli değildir. 

İletişim organlarında çocukların korunması, CD-rom'lar, DVD'ler, sinema ve 
internetteki tehlikeler, edebiyat, basılı yayın ve müzik alanındaki tehlikelere karşı çocukları 
korumaya yönelik düzenlemeleri kapsamaktadır. Radyo ve televizyon alanında çocukların 
korunması, Eyaletler Telsiz Yayıncılık Antlaşması ile düzenlenmekte iken 2003 yılından bu yana 
özel telsiz yayıncılığı ve internet alanlarında çocukların korunması "Gençlerin İletişim 
Organlarında Korunması Antlaşması" ile sağlanmaktadır. 

Antlaşma bütün elektronik haberleşme ve bilgi servislerini kapsamaktadır. Antlaşma ile 
biri tüm ülke çapında yetkili olan komisyon, diğeri her bir federe devletteki yayınları kontrol 
etmekle görevli kurumlar olmak üzere ikili bir yapılanma sistemi kurulmuştur. Çocukların 
Korunması Komisyonu (KJM) adında 12 üyeden oluşan üst denetleme organı, 15 federe devlette 
bulunan düzenleyici yetkili kurumların oluşturduğu bir yapıdır. KJM medyada çocukların 
korunmasına dair temel ilkeleri ve kuralları koymakla yetkilidir. KJM ayrıca her bir federe 
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devlette televizyon yayıncıları ve diğer online hizmet sağlayıcıların üye olabildikleri alt denetim 
kuruluşlarını onaylar. Online medya denetimi federe devletlere verilmiş iken online olmayan 
medya denetimi federal hükümete verilmiştir. KJM çocukların korunmasına dair düzenlemelerin 
ihlal edildiğini tespit ettiğinde, söz konusu ihlal içeren yayını sağlayana uygulanacak yaptırımı 
da tayin eder. 500.000 Avro'ya kadar ceza verilebilir. Bu cezalan yayını sağlayan kuruluşun 
bulunduğu yerdeki düzenleyici kurum uygulamaktadır. 

Alman Ceza Kanununda bakım veya yetiştirme görevinin ihlali suçu olarak 16 yaşından 
küçük bir çocukla ilgili bakım veya yetiştirme görevini önemli şekilde ihlal edenlerin ve bu 
suretle; çocuğun ileride suçla dolu bir hayata veya fuhşa sürüklenmesine sebep olabilecek fiziki 
veya psikolojik gelişimine zarar verecek bir tehlike meydana gelirse, 3 yıla kadar hapis veya para 
cezası ile cezalandırılmaktadır. ' 

Çocukların cinsel istismarı suçu ile ilgili olarak, terbiye, eğitim veya bakımı için 
kendisine emanet edilen 16 yaşından küçük bir kişiye karşı, terbiye, eğitim veya bakımı için 
kendisine emanet edilen 18 yaşından küçük bir kişiye veya iş ilişkisi nedeniyle emri altında 
bulunan kişiye karşı, terbiye, eğitim, bakım veya iş ilişkisi nedeniyle oluşan bağımlılığı kötüye 
kullanmak suretiyle, 18 yaşından küçük kendi çocuğu veya evlatlığına karşı cinsel davranışlarda 
bulunur veya bu eylemlerin çocuk tarafından kendisine karşı gerçekleştirilmesine izin verirse 5 
yıla kadar hapis veya para cezası ile cezalandırılacağı, kendisini veya çocuğu cinsel olarak tahrik 
etmek amacıyla çocuğun gözü önünde cinsel davranışlarda bulunursa veya çocuğu, cinsel 
davranışları kendi önünde gerçekleştirmesi için kandınrsa 3 yıla kadar hapis veya para cezası ile 
cezalandırılmaktadır.32 

Bir mahkum veya bir kamu kurumunun vesayeti altında bulunan ve yetiştirilmesi, eğitime 
veya bakımı için kendisine emanet edilmiş kişiye karşı cinsel davranışta bulunan veya bu 
kişilerin kendisine karşı cinsel davranışta bulunmalarına izin verirse 5 yıla kadar hapis veya para 
cezası ile cezalandırılacağı, hasta olarak kabul edilen ve hastalığı veya bakıma muhtaç olması 
nedeniyle bakımını yapması için kendisine emanet edilen kişinin hastalığı veya bakıma muhtaç 
olmasından yararlanarak cinsel davranışta bulunan veya kendisine karşı bulunmasına izin 
verenlerinde aynı şekilde cezalandırılacağı ifade edilmiştir.33 

Ayrıca 14 yaşmdan küçük bir çocuğa karşı cinsel davranışta bulunan veya çocuğun 
kendisine karşı bulunmasına izin verenin 6 aydan 10 yıla kadar hapis cezası, daha az ciddi 
durumlarda ise 5 yıla kadar hapis veya para cezası ile, üçüncü bir kişiye karşı cinsel davranışta 
bulunması için veya üçüncü bir kişinin çocuğa karşı cinsel davranışta bulunması için bir çocuğu 
kandıran kişinin de aynı şekilde cezalandırılmaktadır. Çocuğun gözü önünde cinsel davranışta 
bulunan, çocuğu kendi bedeni üzerinde cinsel davranışta bulunması için kandıran, çocuğa, 
pornografik materyaller izlettirmek, pornografik içerik taşıyan ses kayıtlan dinletmek suretiyle 
çocuğu etkilemeye çalışan kişiler 5 yıla kadar hapis veya para cezası ile cezalandırılmaktadır.34 

18 yaşından büyük olan fail çocukla cinsel ilişkiye girerse veya çocuğun kendisi ile cinsel ilişkiye 
girmesine izin verirse, eylem, birden fazla kişi tarafından iştirak halinde işlenirse, failin eylemi 
çocuğun ciddi sağlık tehlikesi geçirmesine veya fiziksel veya psikolojik gelişiminde önemli bir 
zarar görmesine neden olursa, fail son beş yıl içinde benzer bir suçtan mahkum olmuş ise 

31 Madde 171. 
32 Madde 174. 
33 Madde 174a. 
34 Madde 176a. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1413) 



- 6 2 -

verilecek ceza bir yıldan az olamaz. Eğer bu suçlar çocuğa fiziki olarak çok kötü davranmak 
suretiyle, çocuğun ölüm tehlikesi geçirmesine sebep olacak şekilde işlerse 5 yıldan az olmayacak 
şekilde cezalandırılır.36 Çocuğun cinsel istismarı suçlan sonucunda failin taksiri sonucu dahi olsa 
çocuğun ölmesi durumunda, fail müebbet hapis veya 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası ile 
cezalandırılır.37 

Çocukların cinsel davranışlarını teşvik ederek arabuluculuk yapmak suretiyle veya, imkan 
yaratmak veya sağlamak suretiyle, 16 yaşından küçük çocukların üçüncü bir kişi önünde cinsel 
davranışta bulunmalarını veya üçüncü bir kişinin 16 yaşından küçük çocuklar önünde cinsel 
davranışta bulunmalarını teşvik eden, 3 yıldan fazla olmamak üzere hapis veya para cezası ile, 18 
yaşından küçük çocukları üçüncü bir kişinin önünde para karşılığı cinsel davranışlarda bulunması 
için veya o kişinin bir başka kişi ile cinsel davranışta bulunmasına izin vermesi için kandıran 
veya arabuluculuk yapmak suretiyle bu tür eylemleri teşvik edenlere 5 yıla kadar hapis veya para 
cezası ile, yetiştirme, eğitim veya bakım bağı nedeniyle kendisine emanet edilen 18 yaşından 
küçük bir çocuğu, veya iş ilişkisi nedeniyle kendi emri altında bulunan bir çocuğu, yetiştirme, 
eğitim, bakım veya iş ilişkisinin sağladığı bağımlılığı kötüye kullanarak üçüncü bir kişinin 
önünde cinsel davranışlarda bulunması için veya üçüncü bir kişinin kendisi üzerinde cinsel 
davranışta bulunmasına izin vermesi için kandıranlar 5 yıla kadar hapis veya para cezası ile 
cezalandırılır.38 

Pornografik materyalleri 18 yaşından küçüklere satışa arz eden veren veya onlar için 
ulaşılabilir hale getiren, 18 yaşından küçüklerin girebildikleri yerlerde gösteren, gönderen, sunan 
veya başka türlü ulaşılabilir hale getiren, alışveriş yapılan işyerlerinin haricindeki yerlerde, satıcı 
barakalarında veya tüketicilerin genelde gitmedikleri başka satış alanlarında, veya posta talimatı 
yoluyla satışa arz eden veya veren, 18 yaşından küçüklerin içeriyi göremeyecekleri ve 
giremeyecekleri işyerleri hariç olmak üzere, ticari kiralama yoluyla arz eden veya veren, posta 
talimatı yoluyla ithal etmeyi taahhüt eden, açıkça, 18 yaşından küçüklerin ulaşabileceği veya 
görebileceği yerlerde satışa arz eden, ilan eden, tavsiye eden veya normal ticaret merkezlerinin 
dışında bu materyallerin dağıtımını yapan, talep etmedikleri halde başkalarının elde etmesine izin 
veren, tamamen veya ağırlıklı olarak para karşılığı olmak üzere bu materyalleri halka açık 
sinemada gösteren, dağıtımını yapmak, açıkça ulaşılabilir kılmak veya bu şekilde kullanımını 
mümkün kılmak amacıyla ihraç etmeyi taahhüt eden veya, pornografik bir oyunu radyo 
aracılığıyla yayınlayan kişi 1 yıla kadar hapis veya para cezası ile cezalandırılır.39 

Konusu şiddet içeren veya çocukların cinsel davranışlarını veya insanların 
hayvanlarla cinsel ilişkilerini konu alan pornografik materyalleri dağıtan, açıkça gösteren, 
gönderen sunan, veya başka şekilde ulaşılabilir kılan, üreten, elde eden, talep eden, depolayan 
satışa arz eden, ilan eden, tavsiye eden veya kullanımlarını mümkün kılmak amacıyla ithal veya 
ihraç etmeyi taahhüt eden pornografik materyalin konusunun çocuklarla ilgili olması durumunda 
3 aydan 5 yıla kadar, diğer durumlarda ise 3 yıla kadar hapis veya para cezası ile cezalandırılır. 
Pornografik materyalin konusu çocukların cinsel istismarına ilişkin olup, gerçek hayatta 
yaşanmış bir olayın canlandırması ise, failin sürekli bu tür suçlar işleyen bir çete mensubu olması 
durumunda 6 aydan 10 yıla kadar hapis cezası uygulanır. Her kim, kendisi veya üçüncü bir şahıs 
için, gerçek hayatta yaşanmış bir olayın canlandırması olan çocukların cinsel davranışlarını konu 

35 Madde 176a. 
35 Madde 176a. 
37 Madde 176b. 
58 Madde 180. 
39Madde 184. 
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alan pornografik materyalleri temin etmeyi taahhüt ederse l yıla kadar hapis veya para cezası 
ile cezalandırılır.4 

23 Temmuz 2002 Tarihli Gençleri Koruma Yasası ile 14 yaşını doldurmuş olup ta 18 
yaşını doldurmamış olan kişileri genç olarak kabul etmekte ve bu kişileri koruyucu birçok 
düzenlemeler getirilmiştir. 

16 yaşını doldurmamış çocuk ve gençlerin otel ve lokantalara girmesine, kendilerine 
kişisel velayet hakkı bulunan bir kişi ya da bir velinin eşlik etmesi ya da kendilerinin 05 ila 23 
saatlerinde bir şey yemek ya da içmek amacıyla bulunmaları halinde izin verilir. 16 yaşını 
doldurmuş gençlerin, yanlarında kişisel velayet hakkı bulunan bir kişi ya da velileri 
olmaksızın 24 ila 05 saatlerinde otel ve lokantalara girmelerine izin verilemez. Gece kulübü 
ya da gece barı olarak çalışan otel ve lokantalarla benzeri eğlence işletmelerine çocuk ve 
gençlerin girmesine izin verilmemektedir.41 Kamuya açık dans etkinliklerinde, kendilerine kişisel 
velayet hakkı bulunan bir kişi ya da veli eşlik etmeksizin 16 yaşını doldurmamış çocuk ve 
gençlerin bulunmasına izin verilememekle birlikte, 16 yaşını doldurmuş gençlerin bu 
etkinliklerde en geç saat 24'e kadar bulunmasına izin verilebilmektedir.42 Çocukların ve 
gençlerin, kamuya açık oyun salonlarında ya da benzeri, öncelikli olarak oyun oynatılmasına 
hizmet eden mekanlarda bulunmalanna izin verilmemekte, kamusal alanlardaki ödül kazanma 
olanağı bulunan oyunlara çocuklar ve gençler ancak halk şenliklerinde, avcı şenliklerinde, 
kermeslerde, panayırlarda ya da benzeri etkinliklerde ve ancak ödülün düşük bedelli eşyalardan 
oluşması koşuluyla izin verilmektedir.43 

Kamuya açık bir etkinlikte ya da ticari bir işletmede çocuk ve gençlerin bedensel, 
zihinsel ve ruhsal sağlıkları için bir tehlike söz konusu olması halinde yetkili resmi 
makam, organizatör ya da sınai-ticari işletmecinin çocuk ve gençlerin katılımına izin 
vermemesi yönünde talimat verebilir. Söz konusu tehlikenin ortadan kaldırılabilmesi ya da 
önemli ölçüde azaltılabilmesine bağlı olarak bu talimat yaş sınırı, süre kısıtlaması ya da başka 
türden koşullar içerebilir.44 Bir çocuğun ya da genç bir insanın, bedensel, zihinsel ve ruhsal 
sağlığını tehlikeye atabilecek bir yerde bulunması halinde yetkili makam ya da birim 
tehlikenin ortadan kaldırılmasına yönelik gerekli tedbirlere başvurabilir. Gerektiği taktirde 
çocuğa ya da genç kişiye söz konusu yeri terk etmesini tembih edecek, çocuğu ya da genç kişiyi 
Sosyal Yasa uyarınca velisi olan kişiye teslim edecek ya da velisi olan kişiye ulaşılamıyorsa 
Gençlik Dairesinin uhdesine alacaktır. Tehlikenin büyük olması durumunda yetkili resmi makam 
ya da birim, gençler için tehlikeli bu yer konusunda Gençlik Dairesini bilgilendirecektir.45 

Otel ve lokantalarda, satış yapılan yerlerde ya da kamuya açık diğer yerlerde, çocuklara ve 
gençlere keskin içkiler ve önemsiz miktarın da ötesinde keskin içki içeren içecekler ya da 
yiyecekler, çocuklara ve 16 yaşını doldurmamış gençlere diğer alkollü içecekler ne verilebilir ne 
de tüketmelerine izin verilebilir ancak kişisel velayet hakkı bulunan kişinin eşlik etmesi halinde 
geçerli değildir. Otel ve lokantalarda, satış yapılan yerlerde ve bunların dışında kamuya açık 

40 Madde 184. 
4' Madde 4. 
42 Madde 5. 
43 Madde 6. 
44 Madde 7. 
45 Madde 8. 
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yerlerde çocuklara ve 16 yaşını doldurmamış gençlere tütün ürünleri hem verilmez, hem de 
bunları kullanmaları yasaktır.46 

Kamuya açık film etkinliklerinde çocukların ve gençlerin bulunmalarına, ancak eyaletin 
en yüksek mülki amirliğince ya da gönüllü özdenetime tabi bir örgütçe gösterimi yapılması 
serbest bırakılmış ise ya da mal ya da hizmeti sunan kişi ya da kurum tarafından 
"bilgilendirici program" ya da "öğretici program" olarak imlenmiş bulunan bilgilendirici, 
terbiye edici ve öğretici bir film söz konusu olması halinde izin verilebilir. İçeriğinde, on iki 
yaşından küçük çocuk ve gençler için serbest bırakılan ve bu şekilde imlenmiş bulunan 
filmler yer alan kamuya açık film etkinliklerinde, kendilerine kişisel velayet hakkı bulunan 
kişinin eşlik etmesi halinde altı yaşını doldurmuş çocukların bulunmasına izin verilebilir. 
Kamuya açık film etkinliklerinde yalnızca, kendilerine kişisel velayet hakkı bulunan kişi ya da 
velisinin eşlik etmesi durumunda, altı yaşını doldurmamış çocukların, gösterim saat 20'den sonra 
sona eriyorsa altı yaşını doldurmuş çocukların, gösterim saat 22'den sonra sona eriyorsa, 16 
yaşını doldurmamış gençlerin, gösterim saat 24'ten sonra sona eriyorsa 16 yaşım doldurmuş 
gençlerin bulunmalarına izin verilebilir. Tütün ürünleri ile alkollü içeceklerin reklamının 
yapıldığı reklam filmleri ve reklam programlan yalnızca saat 18'den sonra gösterilebilir.4 

Çocukların ve gençlerin gelişimini ya da kendi sorumluluklarını alabilen ve 
topluluk içerisinde yaşama kabiliyetine sahip kişilikler olarak yetişmelerini olumsuz etkilemeye 
müsait filmler ile film ve oyun programlan, kendi yaş grupları için serbest bırakılamaz. 
Eyaletteki en yüksek mülki amirlik ya da gönüllü özdenetime tabi bir örgüt filmler ile film ve 
oyun programların uygunluğunu yaşlara göre belirleyerek işaretlemektedir. 

Çocukların ve gençlerin gelişimini ya da kendi sorumluluklarını alabilen ve 
topluluk içerisinde yaşama kabiliyetine sahip kişilikler olarak yetişmelerini tehlikeye atmaya 
müsait taşıyıcı medyalar ile telemedyalar, Gençler için Tehlikeli Medyalar için Federal 
Kontrol Dairesince Gençler için Tehlikeli Medyalar Listesine alınır. Özellikle ahlaka aykın, 
kabalaşmaya iten, şiddet uygulamaya, cürüme ya da ırklar arası nefrete teşvik eden 
medyalar bu türden medyalardır. Bir medya yalnızca politik, sosyal, dinsel ya da ideolojik 
içeriğinden dolayı, sanat ya da bilime, araştırma ya da öğrenmeye hizmet etmesi halinde, 
üslubunda sakınca bulunmaması koşuluyla toplumsal yarar taşıması durumunda listeye alınamaz. 
Fazla önem taşımayan vakalarda, bir medyanın listeye alınmasından sarfı nazar edilebilir.48 

3.1.2.2. İtalya 
İtalyan mevzuatında da çocukları koruyucu hükümler yer almaktadır.İtalyan sisteminde 

küçükler aleyhine cinsel şiddete karşı kurallarla ilgili olarak cinsel istismar suçunun cezalan 1996 
tarihli Kanunla Ceza Kanununda düzenlenmektedir. Kanunun ilgili maddesi ile şiddet veya tehdit 
veya yetkiyi kötüye kullanmak suretiyle cinsel eylemler gerçekleştiren veya bu tür eylemlere 
maruz kalmaya zorlayanlar veya mağdurun fiziki yapısmı veya fiziksel yetersizliğini kötüye 
kullanarak bu gibi eylemleri gerçekleştirenler hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası 
öngörmektedir. Eğer suç 14 yaşmdan veya 10 yaşından küçük çocuklar aleyhine işlenmiş ise 
cezanın ağırlaştınlmasını öngörmektedir. Bu son durumda öngörülen ağu: hapis cezası 7 yıldan 
14 yıla kadardır. Bir öğrenci aleyhine öğretkeni tarafından işlenen cinsel istismann maddede 
öngörülen suçu oluşturduğu, gerçekte mağdur 10 yaşmdan küçük olduğunda, bu hal için 

46 Madde 9, 10 
47 Madde II, 12, 
48 Madde 18, 
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ağırlaştırıcı şartlarla öngörüldüğü, bakım, eğitim, öğretim, özen veya koruma sebepleriyle, 
kendisine emanet edilen 16 yaşından küçük bir çocukla cinsel ilişkiye giren kişinin ise 
cezalandırılacağı,49 

Ayrıca Kanunla, 14 yaşından küçük çocuklara karşı cinsel eylemlerde bulunanlar için 
de 6 aydan 3 yıla kadar ağır hapis cezası öngörmektedir. 14 yaşından küçüklerde, mağdurun 
yaşını bilmeme suçlu tarafından bir mazeret olarak ileri sürülemeyeceği, bakım, eğitim ve 
öğretim, vs. sebeplerle kendisine güvenilerek emanet edilen 14 yaşından küçük bir çocuğa karşı, 
belirtilen ağırlaştırıcı şartlarla suçun işlenmesi halinde, bu suçlar re'sen soruşturmaya tabi olup, 
ayrıca bakım -gözetimle ilgili her tür bürolara sürekli girme yasağı cezası da öngörülmektedir.50 

Çocukların fuhşu ile ilgili 269 sayılı ve 3 Ağustos 1998 tarihli Kanun'la küçük 
çocuklann yeni kölelik biçimleri olan seks turizmi, pornografi, fuhuş yoluyla sömürülmesine 
karşı düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre, Ceza Kanunu'nun 18 yaşından küçük bir kişiye fuhuş 
yaptıran veya fuhuş yapmasını kolaylaştıran veya bu amaçla işleten kişilerin 6 yıldan 12 yıla 
kadar hapis ve 30 milyondan 300 milyon lirete kadar para cezasıyla cezalandırılacağı 14-16 yaş 
arasındaki bir küçüğü para karşılığı cinsel ilişki yaptıranların 6 aydan 3 aya kadar hapis veya 
lOmilyon liretten az olmayan para cezasıyla cezalandırılacağı5 , ticari amaçla çocuk fuhşu 
yaptıran turistik girişimler hakkında çocuk fuhşuna adanmış seyahatlerin reklamlarım yapan ya 
da diğer araçlarla böyle bir faaliyet yürüten organizasyonlar düzenleyen kişilerin 6 yıldan 12 yıla 
kadar hapis ve 30 milyondan 300 milyon lirete kadar para cezası ile cezalandırılacağı, failin, 
küçüğün üst soyu veya evlat edineni, anası, babası, eşi, birlikte yaşadığı kişi, kuzeni vs. gibi 
yakını olması halinde cezanın arttırılması öngörülmüştür.52 

Fuhuş amaçlı olarak 18 yaşından küçükleri insan ticaretinin konusu yapan kişilerin 6 
yıldan 20 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı öngörülmektedir53. 

Pornografik gösterimler veya diğer araçlarla 18 yaşından küçük çocukları işletenler 
hakkında 6 yıldan 12 yıla kadar hapis ve 25000 Avrodan 250000 Avroya kadar para cezası 
verileceği, 18 yaşmdan küçüklere ait pornografik görüntüleri bulundurma ayrı bir suç olarak 
düzenlenmiş ve bu suçu işleyenlere ise 3 yıla kadar hapis veya 1500 Avrodan az olamayan para 
cezası uygulanacağı55, internetle ilgili olarak ise, bilgisayar programları dahil her tür araçla, 18 
yaşmdan küçüklere ait her türlü pornografik görüntüyü dağıtan, ileten, yayımlayan ya da 18 
yaşından küçükleri cinsel olarak işletme veya sunma amacıyla bir bilgiyi dağıtan, ileten kişilerin 
1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 milyondan 100 milyon lirete kadar para cezasıyla 
cezalandırılacağı belirtilmiştir.56 

Ceza Kanununda kötü muamele suçu ile ilgili olarak ile eğitim, öğretim, bakım veya 
gözetim sebepleriyle kendisine emanet edilen bir kişiye karşı disiplin ve terbiye vasıtalarının 
kötüye kullanılmasından kaynaklanan kötü muamele suçu için, hatta eylem fiziksel veya psişik 
bir hastalık tehlikesi yarattığında bile 6 aya kadar ağır hapis cezası öngörülmektedir. Doğal 

4915 Şubat 1996 tarih ve 66 sayılı Kanun., İtalyan Ceza Kanunu Madde 609-2. 
50 Madde 609. 
51 Madde 609-2. 
52 Madde 15,16. 
53 Madde 601. 
54 Madde 600-3. 
55 Madde 600-4. 
56 Madde 600-3. 
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olarak mağdurun ölümü halinde veya ağır ya da çok ağır yaralanması halinde 3 yıldan 8 yıla 
kadar ağır hapis cezaları öngörülmektedir. Bundan başka kendisine emanet edilen 14 yaşından 
küçük bir çocuğa kötü muamele eden 1 yıldan 5 yıla kadar ağır hapis, mağdurun ölümü halinde 
20 yıla kadar ağır hapis ile cezalandırılacağı belirtilmiştir. 

3.1.2.3. Fransa 
Şiddet Eylemlerine ve Öğretkenler Tarafından İşlenen Cinsel Tacize Karşı Öğrencilerin 

Korunması ile ilgili olarak58 Ceza Kanunu cinsel nitelikli menfaatler elde etmek amacıyla 
başkasını taciz fiilinin bir yıl hapis ve 15.000 Avro para cezası ile cezalandırılacağını 
düzenlemektedir. Hiçbir yasal düzenleme suçlunun bir öğretken ve mağdurun da öğrencisi olması 
halini ağırlaştırıcı şart olarak öngörmemiştir. Bununla birlikte cinsel taciz suçundan sabıkası olan 
kişilerin, özellikle kamu görevinden yasaklılık veya kesin olarak ya da 10 yıl veya daha fazla 
süreyle küçüklerle mutad olarak temas gerektiren bir mesleki faaliyet veya gönüllü faaliyetten 
men gibi tamamlayıcı cezalara çarptırılmasını öngörmektedir. 

Ayrıca Ceza Kanunu fiziksel şiddeti yasaklamaktadır. Uygulanabilir cezanın ağırlığı 
şiddetin ölüme, bir sakatlığa veya daimi bir maluliyete, yol açıp açmaması, 8 günden fazla mutad 
iştigalden men veya 8 günden az mutad iştigalden mene neden olup olmamasına göre değişiklik 
gösterir. Bundan başka, mağdurun 15 yaşından küçük olması halinde ve suçlunun bir kamu 
iktidarı kendisine tevdi edilen kişi, yani memur veya bir kamu hizmeti gören veya bu nitelikte 
işleri gören biri olması hali için ağırlaştırıcı şartlar öngörmektedir.60 

içtihatlar öğretkenlerin daha kısıtlı olmakla birlikte anne-babanınkine benzer terbiye 
haklarının olduğunu kabul ettiği belirtilmelidir. Bununla birlikte, içtihatlara göre, bir öğrenciye 
uygulanan terbiyenin ağır fiziki sonuçlan olmamalıdır. Çocuğun onuruna da zarar vermemelidir. 
Ayrıca 9 Haziran 1991 tarih ve 91-124 sayılı genelge, ilkokulda vücuda ilişkin verilen her tür 
cezanm kesin olarak yasak olduğunu belirtmektedir. Bir öğretken böyle bir uygulama yaptığında 
disiplin cezasıyla cezalandırılmaktadır.61 

Fuhuş yaptırma suçu Fransız Ceza Kanununda düzenlenerek bu suçu işleyenlere 7 hapis 
cezası ve 1500000 Avro para cezası ile cezalandırılacağı, bu suçun bir küçüğe karşı işlenmesi 
halinde hapis cezasının 10 yıl olduğu, 15 yaşından küçük bir çocuğa fuhuş yaptıran ise 15 yıl ağır 
hapis cezası ve 3000000 Avro para cezası ile cezalandırılacağı, bu suça teşebbüs halinde de aynı 
ceza ile cezalandırılacağı belirtilmiştir.62 

On beş yaşından küçük üzerinde otorite sahibi veya anne baba otoritesine sahip olan 
herkes veya da bir üst soyu, söz konusu küçüğü sağlığına zarar verecek ölçüde bakım ve 
beslenmeden mahrum ederse, 7 yıl hapis ve 100.000 Avro para cezası İle cezalandırılacağı, 6 
yaşından küçük bir çocuğu dilendirmek amacıyla, bir kamu yolu veya toplu taşıma 

57 Madde 571,572. ss 
Ceza Kanunu'nun 222-7'den 222-13'e kadar olan ve 222-33 'den 222-45'e kadar olan maddeleri, Anaokulu ve 

ilkokullarda bölgesel tip talimat oluşturulması için genel direktiflerle ilgili 6 Haziran 1991 tarih ve 91-124 sayılı 
genelge, Milli Eğitim Bakanlığı'nın « Bakanlık personeli tarafından çocuklar üzerinde uygulanan fiziksel ve psişik 
taciz ve kabalık » isimli Nicole Bardet Raporu. 
59 Madde 223-33, 222-45. 
60 Madde 227-7 ila 227-13. 
61 Anaokulu ve ilkokullarda bölgesel tip talimat oluşturulması için genel direktiflerle ilgili 6 Haziran 1991 tarih ve 
91-124 sayılı Genelge. 
62 Madde 225-5 ila 225-12. 
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araçlarına tahsis edilmiş otogar vs. gibi alanlarda tutmanın bu suçu oluşturacağı 
belirtilmiştir. 

Söz konusu suç küçüğün ölümüne yol açarsa, fail 30 yıl ağır hapis cezası ile 
cezalandırılacağı da aynca belirtilmiştir. Küçük bir çocuğun sağlık, güvenlik, ahlak veya 
eğitimine zarar verecek ölçüde yasal yükümlülüklerinden yasal bir gerekçe olmaksızın kaçan 
anne ya da babası 2 yıl hapis ve 30.000 Avro para cezası ile aynı şekilde küçüğü bir eğitim 
kurumuna kaydettirmeyen anne baba da 6 ay hapis ve 7.500 Avro para cezası ile 
cezalandırılmaktadır.63 

Bir küçüğü yasa dışı uyuşturucu madde kullanmaya teşvik etmek eylemi 5 yıl hapis 
ve 100.000 Avro para cezası ile cezalandırılacağı, 15 yaşından küçük bir çocuk söz konusu 
olduğunda veya bir eğirim öğretim kurumunda, öğrenci giriş çıkışlarında veya bu 
kurumların civarında yukarıdaki suç işlendiğinde, suç için öngörülen cezanın 7 yıl hapis ve 
150.000 Avro para cezası olacağı, bir küçüğü doğrudan uyuşturucu madde taşımaya, 
bulundurmaya, sunmaya veya satmaya teşvik fiilinin 7 yıl hapis ve 150.000 Avro para 
cezası ile cezalandırılacağı, 15 yaşından küçük bir çocuk söz konusu olduğunda veya bir 
eğitim öğretim kurumunda, öğrenci giriş çıkışlarında veya bu kurumların civarında 
yukarıdaki suç işlendiğinde, suç için öngörülen cezanın 10 yıl hapis ve 300.000 Avro para 
cezası ile, bir küçüğü doğrudan normal veya aşırı alkollü içki tüketmeye teşvik eden kişinin 
2 yıl hapis ve 45.000 Avro para cezası, 15 yaşından küçük bir çocuk söz konusu olduğunda 
veya bir eğitim öğretim kurumunda, öğrenci giriş çıkışlarında veya bu kurumların 
civarında yukarıdaki suç işlendiğinde, suç için öngörülen cezanın 3 yıl hapis ve 75.000 Avro 
para cezası olacağı belirtilmiştir.64 

Doğrudan bir küçüğü suç veya cürüm işlemeye teşvik eden kişiler 5 yıl hapis ve 150.000 
Avro para cezası ile, 15 yaşından küçük bir çocuk söz konusu olduğunda veya bir eğitim öğretim 
kurumunda, öğrenci giriş çıkışlarında veya bu kurumların civarında yukarıdaki suç işlendiğinde 
ise 7 yıl hapis ve 150000 Avro para cezası ile cezalandırılmaktadır.65 

Bir küçüğü baştan çıkarmaya özendirmek veya Özendirmeye teşebbüs etmek 5 yıl hapis 
ve 75000 Avro para cezası, 15 yaşından küçük bir çocuk söz konusu olduğunda, kamuya açık, 
mesaj gönderimi için telekomünikasyon ağmın kullanımı sayesinde küçükler faille temas halinde 
olduğunda veya bir eğitim öğretim kurumunda, öğrenci giriş çıkışlarında veya bu kurumların 
civarında yukarıdaki suç işlendiğinde ise 7 yıl hapis ve lOOOOOAvro para cezası ile 
cezalandırılacağı, aynı cezalar küçüklerin katıldığı veya yer aldığı cinsel ilişkiler veya sergiler 
içeren toplantılar düzenleyen hakkında da tatbik edileceği, bu suçların bir organize suç örgütü 
tarafından işlenmesi halinde ise cezanın 10 yıl hapis ve 1000000 Avro para cezası uygulanacağı 
belirtilmektedir.66 

Çocuk pornografisi suçu Ceza Kanunu'nun 227-23 ve 227-24. maddelerinde 
düzenlenmiştir. Yayım amacıyla bir çocuğun çocuk pornografisi niteliği içeren resim ve 
görüntülerini almak, kaydetmek veya bunları iletmeyi 5 yıl hapis ve 75000Avro para cezası 
ile cezalandırmıştır. Ayrıca hangi araçla olursa olsun böyle bir görüntü veya resmi sunmak, 
erişilir kılmak, yaymak, ithal veya ihraç etmek ya da ithal veya ihraç ettirmek aynı ceza ile 
cezalandırılmaktadır. Bir telekomünikasyon ağı vasıtasıyla önceden belli olmayan kamu kitlesine 

Madde 227-15 ila 227-17. 
Madde 227-18, 227-19. 
Madde 227-21. 
Madde 227-22 
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ulaşması için küçüğün resim veya görüntüleri kullanıldığında, verilecek ceza 7 yıl hapis ve 
lOOOOOAvro para cezasıdır. Bu suçlara teşebbüs halinde aynı cezalar verilmektedir. Böyle bir 
resim veya görüntüyü bulundurmak ise 2 yıl hapis ve 30000Avro para cezası ile 
cezalandırılmaktadır. Bu suçlar bir organize suç örgütü tarafından işlendiğinde, verilecek ceza 10 
yıl hapis ve 500000Avro para cezasıdır. Bu maddenin hükümleri, görüntünün almdığı veya 
kaydedildiği anda 18 yaşında olmaması kaydıyla, bir kişinin pornografik görüntüleri 
küçüklüğüne ait olması halinde de uygulanabilmektedir. 227-24. madde ise, ırza geçici veya 
pornografik nitelikteki veya insan onuruna ciddi bir saldın teşkil eden bir mesajı 
destekleyen hangi tür olursa olsun bir araçla imal etme, taşıma, yayma veya da böyle bir mesajın 
ticaretini yapmanın, bu mesaj küçükler tarafından görülebilir veya erişilebilir olduğunda, 3 yıl 
hapis ve 75000Avro para cezası ile cezalandırılacağını düzenlemektedir. 

Cinsel saldırı suçu ile ilgili olarak, bir büyük tarafından şiddet, zorlama, tehdit 
uygulamaksızın, ne de beklenmedik bir davranışla, 15 yaşından küçük bir kimseye cinsel saldırı 5 
yıl hapis ve 75000Avro para cezası ile, Eğer yasal, doğal veya evlat edinme yoluyla üst soy veya 
mağdur üzerinde otorite sahibi diğer kişiler, görevinin ona verdiği otoriteyi kötüye kullanan kişi, 
fail veya suç ortağı olarak hareket eden birden çok kişi tarafından işlendiğinde, önceden belli 
olmayan kamu kitlesine ulaşması için bir telekomünikasyon ağı vasıtasıyla eylemlerin faili 
küçükle temas halinde olduğunda, 15 yaşından büyük ve evlilikle reşit kılınmamış bir küçüğe 
karşı şiddet, zorlama, tehdit uygulamaksızın, ne de beklenmedik bir davranışla; Yasal , doğal 
veya evlat edinme yoluyla üst soy veya mağdur üzerinde otorite sahibi diğer kişiler tarafından 
işlendiğinde, görevinin ona verdiği otoriteyi kötüye kullanan kişi tarafından işlendiğinde ise 10 
yıl hapis ve 150.000 Avro para cezası ile suçun ağırlaştırılmış şekli uygulanmaktadır. 

2 Şubat 1945 Tarih ve 45-174 Sayılı Çocuk Suçluluğu Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile çocuklar tarafından işlenen suçların hangi görevli ve yetkili mahkemeye tabi 
olduğu, çocukların gözaltına alınıp alınamayacağı, çocuklar hakkında kovuşturma ve soruşturma 
yapılması, hukuk davası açılmasının temel esasları gibi hususlar düzenlenmektedir. Fransa'da 
çocukların işledikleri suçlara bakmaya çocuk mahkemeleri yetkilidir. Eğer ağır bir cürüm söz 
konusu ise, görevli mahkeme çocuk ağır ceza mahkemesidir. Prensip olarak 13 yaşından küçük 
çocuklar gözaltına alınamazlar. Ayrıca kararname, küçükler tarafından işlenen suç ve 
cürümlerin çocuk mahkemeleri nezdindeki Cumhuriyet savcıları tarafından soruşturulacağı 
hususun, çocuklar hakkındaki soruşturmanın nasıl yapılacağı, çocuk mahkemesinin yapacağı 
kovuşturmaya ilişkin esaslar ile çocuklar hakkında denetimli serbestlik tedbirine başvurulması 
koşul ve esasları, küçüklerin yeniden eğitimlerinin tesisi gibi hususları ve hakkında adli kontrol, 
denetimli serbestlik gibi tedbirlerin uygulandığı küçüklerin devam edeceği kapalı eğitim 
merkezleri, önceki başlıklarda öngörülmeyen hususlara ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir. 

3.1.2.4. Hollanda 
Hollanda'da, internet üzerinden yapılan dağıtımını engellemek ve çocuk pornografisi 

ile etkin bir şekilde mücadele etmek amacıyla, modern dijital tekniklerle çocuk görüntülerini 
manipüle ederek, gerçekte olmadığı halde varmış gibi cinsel sahnelerin içinde gösteren porno 
görüntülerinin dağıtım ve ticaretinin de ceza kapsamına alınması ve çocuk pornosu üretimi ve 
dağıtımı ile uğraşanlara verilecek cezaların üst sınırının 4 yıldan 6 yıla çıkarılması için yasal 
değişikliklere gidilmektedir. Ayrıca, bu yasal değişiklikle kanundaki çocuk tanımındaki yaş 
sınırı,16'dan 18'e çıkarılması öngörülmektedir. 

Madde 227-25. 
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İnternet suçlarıyla mücadele için de ayrı bir birim oluşturulmuş ilk aşamada 15 kişiden 
oluşacak ve 5'i internet alanında uzman polislerden seçilen ekip hem internet üzerinden yapılan 
ve suç sayılan işlemleri belirleyecek, hem de bu kanalla işlenecek suçlan önlemeye çalışmıştır. 
Bu polisler çocuk pomosuyla mücadelenin yanı sıra bu kanalla yapılan yasa dışı ticaret, 
bilgisayar programlarına girme ve kart yolsuzluğuyla da mücadele etmektedirler. 

Çocuklara Karşı İşlenen Suçlara Dair Birleşmiş Milletler çalışmasında Hollanda 
tarafından verilen bilgilere göre, çocukların kanun tarafından korunduğu, prensip olarak, hiç 
kimsenin onlara karşı şiddet kullanamayacağı, Ceza kanunu, medeni kanun ve Parlamento 
kararlan; çocukları cinsel sömürüye, fahişeliğe, pornografiye, fiziksel kötü muameleye ve ihmale 
karşı koruduğu belirtilmiştir. 

Çocuklara Kötü Muameleye ve İhmale Dair Danışma ve İhbar Merkezleri (AMK), bu 
mücadelede önemli rol oynamaktadır. Korkutucu veya suç oluşturan fiziki, akli veya cinsel 
nitelikteki davranışların ebeveynler veya başkalan tarafından aktif veya pasif olarak 
gösterilmesi, bağımlı veya özgür olmayan bir küçük açısından kapsama alınmaktadır. Bu 
hareketlerin küçükte önemli fiziksel veya akli zarara yol açması veya tehdit(Risk) oluşturur 
nitelikte olması da aynca belirtilmektedir. Bu merkezler, ülkede hemen her yerde bulunmakta ve 
24 saat ulaşılan bir telefonla da ulaşılabilmektedir. Arayanlar isim vermeyebilmektedir. Bu 
merkezlerin görevleri kanunla belirlenmekte ve kapsamları ve yetkileri kesmleştirilmektedir. Bir 
olay bildirildiğinde, merkez faaliyete geçmekte, telefonla yardım verebilmekte, Çocuk Koruma 
Kurulu'na bildirebilmekte ya da polise iletmektedir. Ayrıca, herkese tavsiyede de 
bulunabilmektedir. Gizlilik kuralı doktorlar ve diğer bakım görevlileri için geçerli olsa da, ilgili 
mevzuat onlara, şüpheli çocuk istismarı durumlarını Çocuklara Kötü Muameleye ve İhmale Dair 
Danışma ve İhbar Merkezleri(AMK)'ne bildirme imkânı vermektedir. Bu kişiler, çocuklarla ve 
ailelerle ilişkilerinin bozulacağından endişe ettiği taktirde, isim vermeyebilmektedirler. 

Okullarda güvenlik ve şiddeti önleme, devletin öncelik verdiği konulardandır. 
Devlet, tüm çocukların güven içinde iyi bir eğitim, temiz ve uygun çevre ile şiddet korkusundan 
emin olmalarım istemektedir. Ancak, devlet bunu yalnız başına yapamayacağı için, tüm taraflarla 
birlikte çalışma ihtiyacındadır. Son yıllarda, Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığı; okulların 
bunlarla baş edebilmesi için bazı donanımlar sağlamıştır. Çalışmaların gösterdiğine göre, 
güvenliği tehdit eden olaylarla karşılaşan bazı okullar, daha yapısal politikalara yönelmeye karar 
vermişlerdir. Bunu yapabilmeleri için, profesyonel bir destek yapısı, APS Okul Danışma Merkezi 
tarafından oluşturulmuştur. Gençlik, Okul ve Güvenlik Bilgi Transfer Merkezi, cinsel tacizi 
önlemek için faaliyettedir ve Pestweb isimli web sitesi ile yardım hattı yürütmektedir. Bu sitede, 
çocuklara bilgi ve sataşmadan korunma için on-line danışma sağlanmaktadır. Okul destek 
sistemlerinin ağ şeklinde birbirine bağlanması için yatınm yapılmasına karar verilmiştir. Eğitim 
Teftiş Kanunu, Parlamentonun isteği üzerine değiştirilmiştir. Şimdi artık, fiziki şiddete ve 
psikolojik tehdide dair önemli vakalar, "gizli müfettişlere" bildirilmekte ve bunlar da okula kendi 
adlarına politikaları hakkında bilgi vermek üzere ulaşabilmekte, şiddet eğilimi kayıtlarının 
tutulması (öğretkenlere uygulanan şiddet dahil), süreçteki tüm tarafların işbirliğinin 
güçlendirilmesi, okulları, sadece güvenliğe dikkat etmeye değil, aynı zamanda sadece vakalara 
cevap yerine, yapısal politikalara yönlendirme konularında çalışmalar devam etmektedir. 

16 yaşın altındaki çocuklar prensip olarak çalıştırılamazlar ve 13-15 yaş grubu ancak çok 
sıkı kurallara bağlı olarak çalıştırılabilirler. Çalışma Saatleri Kanunu, çocuk işçilere alternatif bir 
yaptırımın uygulanamayacağını öngörmektedir. Bu bağlamda, çocuklar 12 yaşından itibaren, 
sanayi sahası dışında, hafif ve yardımcı bir işi ya da eğitim mahiyetindeki işe veya öğrenmeye 
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dair bir projenin parçası olmaya tabi tutulabilirler. Çocuklar hiçbir zaman fiziki veya akli 
gelişimlerine zıt bir şekilde iş hayatında riske sokulamazlar. 

Ceza Kanunu, istismarın her türü için ceza yaptırımları öngörmektedir. Daha az 
ciddi istismar vakaları için, üç yıllık gözetim cezası uygulanabilmektedir. Yine de, kendi 
çocuğunu istismar eden, cezaevinde fazladan bir yıl kalmaya mecburdur. Çok az veri 
olabildiğinden, çok yakında, Hollanda'da çocuk istismarının sıklığı ve mahiyeti hakkında bir 
çalışma başlatılacaktır. Sonuçlar, devleti, politika geliştirme ya da değiştirme yönünde 
etkileyebilecektir. Genital zarar görme de, kötü muamelenin bir türü olarak kabul edilmektedir. 
Bu konular da (cinsel suçlar ve aile içi şiddet) dahil olmak üzere özel olarak görevli olan 
savcılar, konudan mesuldür ve suç işleyenler ile çocuklarını bu duruma maruz bırakan ebeveynler 
için soruşturma yaparlar. 

Medeni Kanun, ebeveynlerin, küçük çocuklarını hem bakmak hem de büyütmek 
konusunda hakkı ve görevi olduğunu öngörmektedir. Kanuna göre, bakım ve büyütme, 
çocukların akli ve fiziki durumu ile kişiliklerinin gelişimini de içermektedir. Bazı veliler, bedeni 
ceza uygulama bakımından hakları olduğunu düşünse de, bu hak artık kanunlarda yer 
almamaktadır. Yani, açık bir şekilde buna izin verilmemektedir ve devlet, Medeni Kanuna, 
çocukları büyütürken şiddet kullanmanın yasak olduğuna dair bir fıkra eklemeyi planlamaktadır. 
Medeni Kanuna böyle bir hüküm eklenmesi ile, aykırı hareket, ceza kanunu gerektirmedikçe, 
soruşturmaya yol açmayacaktır. Yinede, devlet, ceza mahkemelerinin, hareketlerin bazı tiplerini, 
kötü muamele olarak kabul edebileceklerini varsaymaktadır. Pek çok çocuğa şiddet evde 
uygulanmaktadır. Merkezi hükümet, bu nedenle farklı yıllara yayılan ve birçok tarafı, evdeki 
şiddetin önlenmesine yönlendiren bir proje başlatmıştır. Prensip olarak, yürürlükteki mevzuat, 
çok geniş bir yelpazede tedbirler sunmaktadır. Yinede, proje esnasında, polisin, bir olay daha 
ciddi hale dönüşmeden önce(mağdurlar-kurbanlar olmadan evvel ve ceza kanununa göre dava 
açılması gerekmeden önce) müdahale etmesini sağlayacak bir mekanizmaya ihtiyacı olduğu 
ortaya çıkmıştır. Bir soruşturmanın başlatılmadığı durumlarda veya ilgili kişinin yargılama öncesi 
özgürlüğünün kısıtlanamadığı durumlarda, polis ilgili kişinin eve girmesinin engellenmesine dair 
bir kısıtlama kararını, aileye şiddet uygulanacağına inanacak sebepler olması halinde savcı 
yardımcısından isteyebilir. Bu tedbirin esas yararı, genellikle anne için de geçerli olarak, başka 
yere göç etmek zorunda bırakmamasıdır ve kendi evinde oturmasını, bakım ayarlanırken tanıdık 
bir çevrede olmasını sağlamasıdır. 

Ev içi şiddet bazen namus suçu olarak işlenir ve bu özellikle etnik gruplar içinde 
olmaktadır. Namus suçlan ceza hukuku kapsamında olsa bile, devletin bu konuda bir 
mekanizmasının olmadığı görülmektedir. Devlet bu konuda yapılacak bir şey olup olmadığını 
araştırmaktadır. 

12 yaşından küçükle cinsel ilişki kuran kişi 12 yılı aşmamak üzere hapisle 
cezalandırılır. Ceza makamları, bu suçlan şikayet olmasa da soruşturur. İlişkiyi kimin başlattığı 
veya mağdurun rızası önemsizdir, ayrıca mağdurun yaşının 12 den küçük olduğunu bilinmemesi 
de etkili değildir. 12 yaşından küçüğü cinsel ilişkiye zorlayan aynı zamanda ırza geçmeden de 
sorumludur. 12 yaşma varmış ama 16 yaşına ulaşmamış küçük ile edebe aykırı hareket işleyen 
veya evlilik dışı cinsel ilişki kuran kişi 8 yıla kadar hapis ve para cezası ile cezalandırılır. 

Denetim ve gözetim görevini kötüye kullanarak kendi çocuğunu, bakım altındaki 
çocuğu veya nezaretindeki bir çocuğu, eğitim verdiği veya gözetimi altındaki veya ona 
hizmet eden veya yardımcı konumdaki bir küçüğü cinsel yönden istismar eden; 6 yılı 
aşmamak üzere hapis ve değişen para cezası ile cezalandırılmaktadır. Bu hüküm, aile ve 
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koruyucu aile dışında, doktorlara, öğretkenlere, cezaevi personeline ve çocuk koruma, 
yetimhane, hastane ve herhangi bir şekilde güvene dayalı olarak çocuğa bakan görevlilere 
de uygulanmaktadır. Cinsel istismar, Hollanda cemiyetinin sosyal ve ahlaki standartlarına 
aykırı cinsel davranışları ifade eder. Bu, çocuğun cinsel hassasiyetlerine saldırı olan cinsel 
tutumları da içerir(örneğin pornografik fotoğraflar için poz verdirme). Fail ile mağdur 
arasında fiziki temas aranmaz. 

16 yaşından küçüğün cinsel istismarı suçtur. Yinede, tüm cinsel faaliyetler istismar 
olarak kabul edilmez. 16 yaşının altında, normal cinsel faaliyeti olanlar suç işlemiş sayılmazlar. 
Genel olarak, 16 yaş altı ile zorlama, ebeveynlik ilişkisi, öğretken, doktor vb. ya da küçüğün 
fahişelik yapması durumu dışında suç oluşmamaktadır. Cinsiyet ve cinsel tercihler önemli 
değildir. Şiddet veya tehdit ile bir başkasını edepsiz harekete zorlayan, tasaddiden-sarkmtılıktan 
suçludur ve 8 yıla kadar hapis cezası ile değişen para cezası ile sorumludur. 16 yaşından küçüğü 
veya aklen malul olanı edepsiz davranışlara ikna eden, 6 yıla kadar hapis ve para cezası ile 
sorumludur. 16 ve 18 yaş arasındaki erkek veya kadın fahişeyi cinsel istismar eden, 4 yıla kadar 
hapis cezası alabilir. Fahişelik yasağı Hollanda'da kaldırılmış ise de bu durum geçerlidir ve 
kanundaki bu hüküm, 16-17 yaşları arasındaki fahişelikle mücadele etmeyi mümkün kılmaktadır. 

28 Temmuz 1999'da, Okullarda Cinsel İstismar ve Cinsel Taciz (Önleme) Kanunu 
yürürlüğe girdikten sonra, öğretkenler bu vakaları yetkili makamlara bildirmek zorundadır ve 
"gizli müfettiş" polise mi savcılığa mı bildirileceğine karar verir. Bu kanunun amacı, çocukları 
okulda cinsel istismara karşı korumaktır. 

Hollanda ceza kanununun hükümleri, aynı zamanda Hollanda vatandaşlarına ve 
diğer ülkelerden olup da orada oturanlardan küçüklerle yurt dışında cinsel suç işleyenlere 
de uygulanır. Suç işledikten sonra, ikametini Hollanda'dan aldıranlara da takibat yapılır. Cinsel 
suçlar için zamanaşımı, mağdur reşit olduğu gün işlemeye başlamaktadır. Bu hüküm, mağdur 
kendisini istismar edenle kalmaya devam etmesinin güçlüğü ve birçok yoldan ona bağımlı olması 
nedeniyle gerekli mütalaa edilmektedir. Mağdurlara böylece, istismarcılara karşı dava açmayı 
hazır olduklarında yapma fırsatı tanınmaktadır. 

3.1.2.5.îngiltere 
İngiltere de Çocuk mahkemelerinin salonlarının düzenleme ve döşenmesinde sadeliğe 

özen gösterilmesi ve çocuklarda tehlikeli bir gururun ve gösteriş hissinin uyanmaması için 
yargılamaların olabildiğince gizli olarak yapılması önemlidir. Örneğin, İngiltere'de çocuğun 
yalnızca anne ve babası, çocukla ilgili memurlar, baro üyeleri ve çocukları koruma cemiyetinin 
temsilcileri duruşma salonunda bulunabilir. İlk çocuk mahkemesi 1899 yılında Amerika'nın 
Chicago kentinde kurulmuştur. Bu tarihte Amerika'daki kuruluşun ardından İngiltere'de kurulan 
çocuk mahkemeleri, daha sonra Belçika, Fransa, Hollanda, Almanya ve İtalya gibi Batı Avrupa 
ülkelerinde kabul görmüştür. 

İngiltere'de internet ve çocuk pornografisi ve internet suçlarına özgü kanunlar olmadığı,68 

ancak pek çok kanunun internet'e uygulanmasının mümkün olduğu ifade edilmektedir. Üzerinde 
en çok durulan konulardan biri ise çocuk pornografisidir. Mevcut kanunların bunun için 
yeterli olduğu düşünülmektedir. Hem mahkemeler hem de polis, çocuk pomografısiyle, etkin bir 
şekilde mücadele etmektedir. Bir şahıs internette bir diğerine hakaret ettiğinde ISS (İnternet 
Servis Sağlayıcı)'in direk sorumluluğu söz konusu değildir. ISS, durumdan haberdar olmasına 
rağmen sayfayı yayından kaldırmazsa sorumlu tutulmaktadır. Savcılığın uyarısı ya da şahısların 

Yaman Akdeniz, İnternet ve Hukuk 
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şikâyetinden sonra ISS'ler söz konusu sayfaları yayından kaldırmaktadırlar. İngiltere'de, çocuk 
pornografisi konusunda büyük bir duyarlılık gösterilmiştir. Yapılan yasal değişikliklerle 
pornografik materyallerle mücadele edilmiştir. Hatta, internet yoluyla da olsa çocuk pornografisi 
ile ilgili fotoğraf ve materyallere sahip olmak suç haline getirilmiştir. Bu ülkede, Cybercops 
olarak adlandırılan polisler, çocuk pornosuyla mücadelenin yanı sıra bu kanalla yapılan yasa dışı 
ticaret, bilgisayar programlarına girme ve kart yolsuzluğuyla da mücadele etmektedirler. 

Hırsızlık, soygun, saldın, ırkçı taciz ve şiddet çocuklara karşı işlenen suçlardan 
bazılarıdır. Sataşma çok yaygındır ve çocuklasın büyük sarsıntılar geçirmesine neden olmaktadır. 
Sataşma genelde çocuklar tarafından başka çocuklara karşı gerçekleştirildiğinden bazı kimseler 
tarafından bir suç olarak görülmez. Ama sataşma bağlamında gerçekleşen hareketlerin bazılarına 
(örneğin, şiddet içeren saldırılar, hırsızlık ve haraca kesme) yetişkinler maruz kalmış olsaydı, 
çoğu kez sataşmanın ceza hukuku kapsamına giren bir suç olarak görüleceği açıktır. Sataşma 
ciddi bir olaydır ve mücadele edilmesi önemlidir. Bu konuda birçok kuruluş dan yardım 
alınmaktadır. 

3.1.3. Ulusal Mevzuat 

3.1.3.1. Anayasa 
Anayasamız Devlete, Çocukları ve gençleri suç ve suça iten etkenler, her türlü zararlı 

maddeler, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklar, Anayasamızda "cehalet" olarak isimlendirilen 
bilgisizlik, ihmal, istismar ve mağduriyet ve benzeri her türlü olumsuzluklardan koruması ve 
bu konularla ilgili gerekli tedbirleri alması için birtakım görevler yüklemiştir. 

Anayasamızın "Devletin temel amaç ve görevleri" başlıklı 5. maddesinde; 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 hürriyetlerim, 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. 

Anayasa'nın "Ailenin korunması" başlıklı 41. maddesinde; Ailenin Türk toplumunun 
temeli olduğu, Devletin, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması için 
gerekli tedbirleri alacağı ve bunun için gerekli teşkilatı kuracağı hususu vurgulanmıştır. 

Anayasa'nın "Çalışma şartları ve dinlenme hakkı" başlıklı 50. maddesinde, Kimsenin, 
yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamayacağı, küçükler ve kadınlar ile 
bedeni ve ruhi yetersizliği olanların çalışma şartları bakımından özel olarak korunacağı ifade 
edilmiştir. 

Anayasa'nın "Gençliğin korunması" başlıklı 58. maddesinde, Devletin gençleri alkol 
düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü 
alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için, 59. maddesinde ise, her yaştaki Türk 
Vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek gerekli tedbirleri alacağı ifade edilmiştir. 

Öte yandan Anayasamızın 61.maddesinde, Devletin korunmaya muhtaç çocukların 
topluma kazandırılması için her türlü tedbiri alacağı, bu amaçlarla gerekli teşkilat ve tesisleri 
kuracağı veya kurduracağı hususu özellikle vurgulanmıştır. 
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3.1.3.2. Kanunlar 

1.5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu69 

Ülkemizde uzun zamandır akademisyenler ve çocuklarla ilgili alanlarda çalışan uzmanlar 
tarafından mevcut mevzuatın yetersizliği ve çeşitli kanunlarda ayrı ayrı yer alan hükümlerin 
dağınıklığı ve ihtiyaca yeterince cevap veremeyişi ve ülkemizin taraf olduğu uluslar arası 
sözleşmelerdeki çocuklarla ilgili mevzuatın ayrı düzenlenmesi gerektiğine ilişkin öneriler 
Türkiye'de de ayrı bir çocuk koruma mevzuatı düzenlenmesine ihtiyacını doğurmuştur. 

Ayrıca uluslararası belgelerde, suça sürüklenen çocukların yetişkinler gibi yargılanmaları 
ve cezalandırılmalarının, onları suç ve benzeri risklerden koruyamadığı gibi, daha fazla riske açık 
hâle getirdiği gerçeğinden hareketle, çocuklara özgü kanun, usul ve makamların oluşturulması 
gerektiği belirtilmektedir. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi ile, çocuklara 
özgü kanun, usul ve makamlar oluşturma gerekliliği tüm taraf devletler için bir yükümlülük 
hâline gelmiştir. 

Almanya, İngiltere, Avusturya, Danimarka ve Galler ve İrlanda gibi pek çok ülkede bu 
yükümlülüğün bir gereği olarak çocuklara özgü kanunlar kabul edilmiştir. İsviçre gibi bazı 
ülkeler ise genel yasalar içerisinde çocuklara özgü düzenlemeler yapmayı tercih etmektedirler. 

Türkiye'de çocuklara özgü ilk kanun tasarısı Adalet Bakanlığı tarafından 1945 yılında 
hazırlanmıştır. Bu Tasarı'yı takiben 1969 yılmda yeni bir Kanun Tasansı hazırlığına başlanmış 
ve 1979 yılında 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usulleri 
Hakkında Kanun kabul edilmiştir. 

2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun, 21 Kasım 1979 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanmış, 1 Haziran 1982 tarihinde 
yürürlüğe girmiş ve daha sonraki yıllarda altı kez değişikliğe uğramıştır. 

Ceza hukukumuzu oluşturan temel müesseselerde önemli değişiklikler yapan 5237 sayılı 
Türk Ceza Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik 
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun çocuklarla ilgili olarak tarafı bulunduğumuz uluslararası 
sözleşme ve bildirgeler karşısında, 2253 sayılı Kanunun yeniden gözden geçirilmesi zorunluluğu 
ortaya çıkmıştır. 

Kanunda, çocukların suç sayılan eylemlerinin bir kısmının çocukların içinde bulundukları 
koşullardan kaynaklandığı, bir kısmının ise ergenliğe özgü davranışlar olduğu öngörüsünden 
hareketle, risk etkeninin araştırılması ve ortadan kaldırılması için etkili önlemlere başvurulmasını 
sağlayıcı mekanizmaların oluşturulması hedeflenmiştir. 

Bu nedenle Kanunun amacı; özel korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen 
çocukların korunmasını, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasını, toplumun 
adalet ve güvenlik ihtiyacının karşılanmasını hedefleyen çocuk adalet sisteminin esas ve 
usullerini düzenlemek olarak belirlenmiştir. 

Kanunda, çocukla ilgili tüm işlemler için çocuğun yararına öncelik verilmesi ilkesi 
benimsenmiştir. Çocukların suç ve benzeri tüm sosyal risklerden korunmaları onların öncelikli 

5395 Saydı Çocuk Koruma Kanunu 03/07/2005 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilip 
15/07/2005 tarih ve 25876 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 
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yararı gereğidir. Bu nedenle Kanun, koruyucu ve destekleyici tedbirlere büyük bir önem verilerek 
hazırlanmıştır. 

Çocuk adalet sisteminde çocuğun fiili kadar içinde bulunduğu koşullar da önem 
taşımaktadır. Çocuğu kişisel özellikleri ve içinde bulunduğu koşullar incelenmeksizin, onun 
yararına en uygun kararm verilmesi mümkün değildir. Bu nedenle, Kanunda sosyal araştırma 
raporu ve kimler tarafından ne suretle hazırlanacağına ilişkin hükümlere yer verilmiştir. 

Çocuk hakkında verilen kararın sonuçlan daima izlenmeli ve bu karar ile amaca 
ulaşılamadığı fark edildiği takdirde uygun başkaca tedbirlerin denenmesi yoluna 
başvurulabilmelidir. Bu nedenle çocuk hakkında karar veren çocuk mahkemesinin, çocuk 
hakkında verilen kararları izleme ve gerektiğinde değiştirme veya sonlandırma yetkisine sahip 
olması gerekir. 

Çocukların suç gibi önemli bir tehlikeden korunabilmeleri onların gelişimlerine yönelik 
her tür tehlikeye karşı duyarlı bir adalet mekanizması ile sağlanabilir. Bu nedenle, Kanunda 
çocuk mahkemeleri, sadece çocuğun işlemiş bulunduğu suç ile değil, aynı zamanda çocuğun 
karşı karşıya kaldığı her tür ihmal ve istismar süreci ile ilgili olarak görevlendirilmiştir. 

Kanunun amacı, özel korunma ihtiyacında olan çocukları, içinde bulundukları tehlikeden 
koruyan, onların temel haklarını temin eden, fiziki ve manevi varlıklarının korunmasını, sağlıklı 
gelişimini gerçekleştirmek üzere ekonomik, sosyal, kültürel ve hukuki şartları sağlayan, bu 
çocukları etkili ve işlevsel bir kişilikle topluma kazandıran korunmanın, esas ve usulleri ile suça 
sürüklenen çocukların yararını gözeten, onların kişisel özelliklerini dikkate alan, toplumsal 
sorumluluk bilinçlerinin gelişmesine yardımcı olan, cezaya son çare olarak başvuran, cezada 
suçla orantılılığı gözeten, adil yargılama ilkesini hayata geçiren, çocuk adalet sisteminin 
usullerine ilişkin hükümler olarak açıklanmıştır.70 

Kanun ile; Bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliği 
tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen yada suç mağduru özel korunma ihtiyacı olan çocuklar 
hakkında alınan tedbirler ile suça sürüklenen başka bir ifade ile kanunlarda suç olarak tanımlanan 
bir fiili işlediği iddiası ile hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma yapılan veya 
dava açılıp yargılaması devam eden yada işlediği fiilden dolayı hakkında güvenlik tedbiri olarak 
koruyucu ve destekleyici tedbirlerinden birinin veya birkaçının uygulanmasına ilişkin karar 
verilen çocuklar kanunun kapsam içine alınmıştır.71 

Kanundaki düzenlemeler ile aynı zamanda çocuk mahkemeleri yeniden düzenlenmiş, 
çocuk mahkemelerinin, ceza yargılaması yapan bir mahkeme olması yanında, tehlike altında 
bulunan çocuklar hakkında koruyucu tedbir karan veren mahkeme niteliğine sahip olması esası 
da benimsenmiştir. 

Çocuk Koruma Kanunu ile; suç işlemiş ancak ceza ehliyeti olmayan veya ceza ehliyeti 
olup ta hâkim tarafından hakkındaki suçun niteliğine göre güvenlik tedbirinin uygulanmasına 
karar verilen çocuklar ile suç işlemeyen ancak bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal 
gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen yada suç mağduru özel 
korunma ihtiyacı olan çocuklar özellikle bu kapsamda sokaklarda madde bağımlısı olarak veya 
olmadan yaşayan, evinden veya ailesinden kaçmış, sokakta ailesi veya başkaları tarafından 
dilendirilen veya birtakım şeyler sattırılan veya kanunlann izin vermeyeceği şekilde belirli işlerde 

70 Madde 1. 
71 Madde 2. 
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çalışan veya çalıştırılan ailesi veya başkaları tarafından şiddete maruz kalan veya kalma tehlikesi 
bulunan ve benzeri şekilde her açıdan ihmal ve istismar edilen tüm çocuklar bu kanun 
kapsamındadır72. 

Bu çocuklar hakkında mahkeme tarafından, çocuğun öncelikle kendi aile ortamında 
korunmasını sağlamaya yönelik, danışmanlık, eğitim, bakım, sağlık, sosyal yardım ve barınma 
konularında koruyucu ve destekleyici tedbirler alınması öngörülmüştür. 

Korunma ihtiyacı altında olan bu tür çocuklar adli ve idari merciler, kolluk görevlileri, 
sağlık ve eğitim kuruluşları, sivil toplum kuruluşları veya Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu görevlileri tarafından tespit edilen veya çocuk ile çocuğun bakımından sorumlu kimseler 
çocuğun korunma altına alınması amacıyla Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna 
başvurabilir. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kendisine bildirilen olaylarla ilgili olarak 
gerekli araştırmayı derhal yapar. İl veya ilçe sosyal hizmetler müdürlüğü yaptığı inceleme 
sonucunda, koruyucu ve destekleyici tedbir kararı alınması gerektiği sonucuna vardığı hallerde 
çocuk hakkında Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına îlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 21 inci maddesine uygun olarak hazırlanacak sosyal inceleme raporu, talep yazısı 
ekinde mahkemeye veya çocuk hâkimine sunulmaktadır. Çocuğun, ailesine teslim edilip 
edilmeyeceğine veya uygun görülen başkaca bir tedbire hâkim tarafından karar verilir.73 

Eğer çocuğun derhal korunma altına alınmasını gerektiren bir durumun varsa, çocuk 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından bakım ve gözetim altına alındıktan 
sonra acil korunma kararmın 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. Acil korunma kararı en fazla otuz günlük süre ile sınırlı 
olmak üzere verilebilir. Bu süre içinde kurumca çocuk hakkında sosyal inceleme yapılır. Kurum, 
yaptığı inceleme sonucunda, tedbir kararı alınmasının gerekmediği sonucuna varırsa bu yöndeki 
görüşünü ve sağlayacağı hizmetleri hâkime bildirir. Çocuğun, ailesine teslim edilip 
edilmeyeceğine veya uygun görülen başkaca bir tedbire hâkim tarafından karar verilir. Sosyal 
Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu aynı zamanda çocuk hakkında tedbir kararı alınması 
gerektiği sonucuna varırsa, hâkimden koruyucu ve destekleyici tedbir karan verilmesini talep 
eder.74 

Korunma ihtiyacı olan çocuklar ile suça sürüklenen ve ceza sorumluluğu olmayan 
çocuklar hakkında, tedbirle ulaşılmak istenilen amacın biran önce gerçekleşmesine sebebiyet 
verecek olması nedeniyle, çocuklar hakkında duruşma açılmaksızın dosya üzerinden karar 
verilmesi konusunda mahkemeler ve çocuk hâkimi yetkili kılınmıştır. Ayrıca, çocuğun 
sorumluluk bilincini kazanması ve etkin kişiliğini göstermesi bakımından eğer yeterli idrak 
gücüne sahip ise kendisinin görüşlerini ifade etmesine imkânı verilerek bu konudaki görüşünün 
alınacağı, ihtiyaç bulunması hâlinde çocukla muhatap olan ilgililerin dinlenmesi ve çocuğun 
kişisel özellikleri ile sosyal çevresi hakkında bilgi içeren sosyal incelemenin yaptırılacağı ifade 
edilmiştir.75 

72 Madde 2. 
73 Madde 6,7. 
74 Madde 9. 
75 Madde 13. 
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Koruyucu ve destekleyici tedbirler, çocuğun öncelikle kendi aile ortamında 
korunmasını sağlamaya yönelik, danışmanlık, eğitim, bakım, sağlık, sosyal yardım ve 
barınma konularında alınacak tedbirlerdir. 

Danışmanlık tedbiri, çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere çocuk yetiştirme 
konusunda; çocuklara da eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunlarının çözümünde yol göstermeye 
yönelik rehberlik tedbirleridir. Danışmanlık tedbirleri, çocuğun ailesi yanında korunmasını 
sağlamak veya çocuk hakkında verilen tedbir kararlarının uygulanması sırasında onu desteklemek 
ya da uygulanması muhtemel tedbirler hakkında bilgilendirmek amacıyla uygulanır.76 

Eğitim tedbiri, çocuğun bir eğitim kurumuna gündüzlü veya yatılı olarak devamına; bu 
şekilde eğitim alması mümkün olmayan çocukların evde eğitim almalarına, özel eğitim almaları 
gereken çocukların eğitsel ihtiyaçları doğrultusunda ilgili eğitim kurumuna devamına, 
kendilerine, ailelerine, öğretkenlerine ve okul personeline; uzman personel, araç gereç 
sağlanmasına yönelik tedbirler ile çocuğun iş ve meslek edinmesi amacıyla bir meslek veya sanat 
edinme kursuna gitmesine veya meslek sahibi bir ustanın yanına yahut kamu ya da özel sektöre 
ait işyerlerine yerleştirilmesine yönelik tedbirlerdir.77 

Bakım tedbiri, çocuğun bakımından sorumlu olan kimsenin herhangi bir nedenle 
görevini yerine getirememesi hâlinde, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından 
çocuğun resmî veya özel bakım yurduna yerleştirilmesi ya da koruyucu aile hizmetlerinden veya 
Kurumun bu kapsamda yürüttüğü hizmet modellerinden yararlandırılmasına yönelik tedbirdir. 

Barınma tedbiri, yaşamını devam ettirmek için yeterli ve sağlıklı bir barınma yeri 
olmayan çocuklu kimselere veya hayatı tehlikede olan hamile kadınlar ile bunların çocuklarına 
uygun barınma yeri sağlamaya yönelik tedbirlerdir.79 

Sağlık tedbiri, çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması ve tedavisi için gerekli 
geçici veya sürekli tıbbî bakım ve rehabilitasyonu ile madde bağımlısı olanların tedavilerinin 
yapılmasına yönelik tedbirdir/0 

Çocuk Koruma Kanunu suça sürüklenen çocuklar hakkındaki soruşturma usulüne ilişkin 
genel soruşturma usulünden farklı ve özel düzenlemeler getirmiştir. 

Suça sürüklenen çocuklar hakkındaki soruşturmanın çocuk bürosunda görevli 
Cumhuriyet savcısı tarafından bizzat yapılacağı, çocuğun ifadesinin alınması veya çocuk 
hakkındaki diğer işlemler sırasında, çocuğun yanında sosyal çalışma görevlisinin 
bulundurulabileceği, Cumhuriyet savcısının soruşturma sırasında gerekli görüldüğünde çocuk 
hakkında koruyucu ve destekleyici tedbirlerin uygulanmasını çocuk hâkiminden isteyebileceği,81 

gözaltına alınan çocukların kolluğun çocuk biriminde tutulması gerektiği, kolluğun çocuk 
biriminin bulunmadığı yerlerde çocukların, imkanlar ölçüsünde gözaltına alman yetişkinlerden 
ayrı bir yerde tutulması gerektiği, çocukların yetişkinlerle birlikte suç işlemesi hâlinde, 
soruşturma ve kovuşturmanın ayrı yürütüleceği, çocuklara zincir, kelepçe ve benzeri aletler 

Madde 5, Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu Ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması 
Hakkında Yönetmelik (Kısaca İlgili Yönetmelik) Madde 12. Devlet Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı tarafından 
hazırlanan yönetmelik 24/12/2006 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 
77 Madde 5, İlgili Yönetmelik Madde 13. 
78Madde 5, İlgili Yönetmelik Madde 14. 
79 Madde 5,İlgili Yönetmelik Madde 15. 
80Madde 5, İlgili Yönetmelik Madde 16. 
81 Madde 15. 
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takılamayacağı, ancak; zorunlu hâllerde çocuğun kaçmasını, kendisinin veya başkalarının hayat 
veya beden bütünlükleri bakımından doğabilecek tehlikeleri önlemek için kolluk tarafından 
gerekli başkaca önlem alınabileceği82, adlî kontrol tedbiri olarak belirlenen çevre sınırları dışına 
çıkmamak, bazı yerlere gidememek veya ancak bazı yerlere gidebilmek, belirlenen kişi ve 
kuruluşlarla ilişki kurmama tedbirlerinden bir ya da birkaçına karar verilebileceği, ancak bu 
tedbirlerden sonuç alınamaması, sonuç alınamayacağının anlaşılması veya tedbirlere uyulmaması 
durumunda tutuklama karan verilebileceği, suç tarihinde onbeş yaşını doldurmamış çocuklar 
hakkında üst sınırı beş yıllı aşmayan hapis cezasını gerektiren fiillerden dolayı tutuklama kararı 
verilemeyeceği ifade edilmiştir.'3 

Çocuk Koruma Kanunu ile ilk defa kamu davasının açılmasının ertelenmesi kurumu 
çocuklar için düzenlenmiştir. Buna göre, Cumhuriyet savcısı, soruşturulması ve kovuşturulması 
şikâyete bağlı olup üst sının bir yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı, 
yeterli şüphenin varlığına rağmen, kamu davasının açılmasının beş yıl süreyle ertelenmesine 
karar verebilir. Kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilebilmesi için, uzlaşmaya 
ilişkin hükümler saklı kalmak üzere Bir suç şüphelisi olan çocuğun daha önce kasıtlı bir suçtan 
dolayı hapis cezası ile mahkûm olmamış bulunması, yapılan soruşturmanın, kamu davası açılma
sının ertelenmesi halinde şüphelinin suç işlemekten çekineceği kanaatini vermesi, kamu davası 
açılmasının ertelenmesinin, şüpheli ve toplum açısından kamu davası açılmasından daha yararlı 
olması,, suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki 
hâle getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesine ilişkin koşullarının birlikte gerçekleş
mesi gerekir. Çocuk erteleme süresi içinde kasıtlı bir suç işlenmediği takdirde, kovuşturmaya yer 
olmadığına karar verilir. Erteleme süresi içinde kasıtlı bir suç işlenmesi hâlinde ise kamu davası 
açılır. 

Çocuk Koruma Kanunu suça sürüklenen çocuklar hakkındaki yargılama aşaması denilen 
kovuşturma usulüne ilişkin bir takım özel düzenlemeler getirmiş ve ilk defa çocuğa yüklenen 
suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumu 
çocuklar için düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile, soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı 
bir suç nedeniyle açılmış olan bir davada sanık olan çocuk yüklenen suçtan dolayı yapılan yargı
lama sonunda hükmolunan ceza, bir yıl veya daha az süreli hapis veya adli para cezası ise; mah
kemece, uzlaşmaya ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan 
mahkûm olmamış bulunması, mahkemece, sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve 
davranışlan göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılması, 
suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zarann, aynen iade, suçtan önceki hale ge
tirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi halinde hükmün açıklanmasının geri bırakılma
sına karar verilebilir. 

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kurulan hükmün sanık hakkında bir hukuki so
nuç doğurmamasını ifade eder. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi ha
linde sanık, beş yıl süreyle denetim süresine tâabi tutulur. Bu süre içinde bir yıldan fazla olma
mak üzere mahkemenin belirleyeceği süreyle, sanığın denetimli serbestlik tedbiri olarak; Bir 
meslek veya sanat sahibi olmaması hâlinde, meslek veya sanat sahibi olmasını sağlamak amacıy
la bir eğitim programına devam etmesine, bir meslek veya sanat sahibi olması halinde, bir kamu 
kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkasının gözetimi altında üc-

82 Madde 16, 17,18. 
83 Madde 20, 21. 
84 Madde 19, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 171. 
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ret karşılığında çalıştırılmasına, belli yerlere gitmekten yasaklanmasına, belli yerlere devam et
mek hususunda yükümlü kılınmasına ya da takdir edilecek başka yükümlülüğü yerine getirmesi
ne karar verilebilir. Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmediği ve denetimli serbestlik 
tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davranıldığı takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm 
ortadan kaldırılarak, davanın düşmesi kararı verilir. Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç iş
lemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde, 
mahkeme hükmü açıklar. Ancak mahkeme, kendisine yüklenen yükümlülükleri yerine getireme
yen sanığın durumunu değerlendirerek; cezanın yarısına kadar belirleyeceği bir kısmının infaz 
edilmemesine ya da koşullarının varlığı halinde hükümdeki hapis cezasının ertelenmesine veya 
seçenek yaptırımlara çevrilmesine karar vererek yeni bir mahkûmiyet hükmü kurabilir.85 

Suça sürüklenen çocuklarla ilgili yargılama aşamasında şüpheli ile mağdur veya suçtan 
zarar gören çocukların eğer; Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suç söz konusu ise, 
şikâyete bağlı olup olmadığına bakılmaksızın, Türk Ceza Kanunu'nda yer alan, Kasten yaralama 
(üçüncü fıkra hariç, madde 86; madde 88), Taksirle yaralama (madde 89), Konut dokunulmazlığı
nın ihlali (madde 116), Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması (madde 234), ticari sır, bankacılık 
sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması (dördüncü fıkra hariç, mad
de 239. suçlarla ilgili olarak uzlaştırma yoluna gidilebilir. Soruşturulması ve kovuşturulması şikâ
yete bağlı olsa bile, etkin pişmanlık hükümlerine yer verilen suçlar ile cinsel dokunulmazlığa kar
şı suçlarda, uzlaştırma yoluna gidilemez.86 

Soruşturma konusu suçun uzlaşmaya tabi olması hâlinde, Cumhuriyet savcısı veya talima
tı üzerine adlî kolluk görevlisi, şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar görene kişiye uzlaşmanın 
mahiyeti ve uzlaşmayı kabul veya reddetmesinin hukukî sonuçlan anlatılıp açıklanarak uzlaşma 
teklifinde bulunur. Şüphelinin, mağdurun veya suçtan zarar görenin reşit olmaması halinde, uz
laşma teklifi kanunî temsilcilerine yapılır. Cumhuriyet savcısı uzlaşma teklifini açıklamalı tebli
gat veya istinabe yoluyla da yapabilir. Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar gören, kendisine uzlaş
ma teklifinde bulunulduktan itibaren üç gün içinde kararını bildirmediği takdirde, teklifi reddet
miş sayılır. Şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar görenin uzlaşma teklifini kabul etmesi halinde, 
cumhuriyet savcısı uzlaştırmayı kendisi gerçekleştirebileceği gibi, uzlaştırman olarak avukat gö
revlendirilmesini barodan isteyebilir veya hukuk öğrenimi görmüş kişiler arasından uzlaştırmacı 
görevlendirebilir. Uzlaştırmacı, dosya içindeki belgelerin birer örneği kendisine verildikten itiba
ren en geç otuz gün içkide uzlaştırma işlemlerini sonuçlandırır. Cumhuriyet savcısı bu süreyi en 
çok yirmi gün daha uzatabilir. Uzlaştırma müzakereleri gizli olarak yürütülür. Uzlaştırma müza
kerelerine şüpheli, mağdur, suçtan zarar gören, kanunî temsilci, müdafi ve vekil katılabilir. Şüp
heli, mağdur veya suçtan zarar görenin kendisi veya kanunî temsilcisi ya da vekilinin müzakere
lere katılmaktan imtina etmesi halinde, uzlaşmayı kabul etmemiş sayılır. Uzlaşma müzakereleri 
sonunda uzlaştırmacı, bir rapor hazırlayarak kendisine verilen belge örnekleriyle birlikte Cumhu
riyet savcısına verir. Uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde, tarafların imzalarını da içeren raporda, 
ne suretle uzlaşıldığı ayrıntılı olarak açıklanır. Cumhuriyet savcısı, uzlaşmanın, tarafların özgür 
iradelerine dayandığını ve edimin hukuka uygun olduğunu belirlerse raporu veya belgeyi mühür 
ve imza altına alarak soruşturma dosyasında muhafaza eder. Uzlaşma sonucunda şüphelinin edi
mini defaten yerine getirmesi hâlinde, hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir. Edi-

Madde 23, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 231. 
Madde 24, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 253. 
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min yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, takside bağlanması veya süreklilik arz etmesi 
halinde, şüpheli hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesi karan verilir. 

Kamu davası açıldıktan sonra kovuşturma konusu suçun uzlaşma kapsamında olduğunun 
anlaşılması halinde, uzlaştırma işlemleri yukarıda belirtilen esas ve usule göre, mahkeme tarafın
dan yapılır. Uzlaşma gerçekleştiği takdirde, mahkeme, uzlaşma sonucunda sanığın edimini 
defaten yerine getirmesi hâlinde, davanın düşmesine karar verir. Edimin yerine getirilmesinin 
ileri tarihe bırakılması, takside bağlanması veya süreklilik arz etmesi hâlinde; sanık hakkında 
hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilir. Hükmün açıklanmasının geri 
bırakılmasına karar verildikten sonra, uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilmemesi halinde, mah
keme tarafından hüküm açıklanır.x 

Kanun ile; çocukların yargılamalarını yapacak mahkemelerin çocuk mahkemeleri ve 
çocuk ağır ceza mahkemeleri olarak iki ayn mahkemeye ayırarak düzenlenmekte, çocuk ağır ceza 
mahkemelerinin görevini çocuklar tarafından işlenen ve ağır ceza mahkemesinin görev alanına 
giren daha ağır cezaları öngören suçlara bakan mahkeme olarak, bunun dışında kalan suçlara ise 
çocuk mahkemesinin bakacağını belirtilmektedir. Çocuk ağır ceza mahkemelerinin ve 
gerektiğinde çocuk hâkiminin, bu kanunda yazılı koruyucu ve destekleyici tedbirleri almakla 
görevli olduğu ve diğer kanunlarda yer alan koruyucu ve destekleyici tedbirlerle ilgili olarak da 
karar vermeye görevli olduğu ifade edilmiştir. Bilindiği üzere Çocuk Koruma Kanunu'ndan önce 
çocuklar hakkında koruyucu ve destekleyici tedbirlerin alınmasında aile mahkemeleri kurulan 
yerler bakımından bu mahkemeler, kurulu bulunmayan yerler bakımından ise asliye hukuk 
mahkemeleri görevli idi. Artık bu görev çocuk ağır ceza mahkemeleri ve çocuk mahkemelerine 
verilmektedir. Bununla birlikte, aile mahkemelerinin, kendilerine intikal eden ve kendilerinin 
görev alanına giren esas davalarla birlikte, çocuklar hakkında da koruyucu ve destekleyici 
kararların alınmasında görevleri devam edecektir. Örneğin aile mahkemesi tarafından görülen 
boşanma davasında, çocukla ilgili tedbir kararı verebilecektir. Ancak, bu tür esas davaya bağlı 
bulunmayan ve çocuklarla ilgili koruyucu ve destekleyici karar alınmasını gerektiren hususlarda 
artık aile mahkemesi değil bu Kanunla kurulan mahkemeler ve çocuk hâkimi karar 
verebilecektir.R9 

Kanun ile ayrıca; Cumhuriyet başsavcılıklarında bir çocuk bürosu kurulacağı, Cumhuriyet 
başsavcısınca kanunca öngörülen nitelikleri haiz olanlar arasından yeterli sayıda Cumhuriyet 
savcısını bu büroda görevlendireceği, büroların; Suça sürüklenen çocuklar hakkındaki soruşturma 
işlemlerini yürütmek, çocuklar hakkında tedbir alınması gereken durumlarda, gecikmeksizin 
tedbir alınmasını sağlamak, korunma ihtiyacı olan, suç mağduru veya suça sürüklenen 
çocuklardan yardıma, eğitime, işe, barınmaya ihtiyacı olan veya uyum güçlüğü çekenlere ihtiyaç 
duydukları destek hizmetlerini sağlamak üzere, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum 
kuruluşlarıyla işbirliği içinde çalışmak, bu gibi durumları çocukları korumakla görevli kurum ve 
kuruluşlara bildirmek, bu Kanunla ve diğer kanunlarla verilen görevleri yerine getirme görevleri 
olduğu belirtilmiştir.90 

Ayrıca çocuklarla ilgili kolluk görevinin, öncelikle kolluğun çocuk birimleri tarafından 
yerine getirileceği, kolluğun çocuk biriminin, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen 
çocuklar hakkında işleme başlandığında durumu, çocuğun veli veya vasisine veya çocuğun 

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 253. 
1 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 254. 
* Madde 26. 
' Madde 30. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1413) 



- 8 0 — 

bakımını üstlenen kimseye, baroya ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna, çocuk 
resmî bir kurumda kalıyorsa ayrıca kurum temsilcisine bildireceği, ancak, çocuğu suça 
azmettirdiğinden veya istismar ettiğinden şüphelenilen yakınlarına bilgi verilmeyeceği, çocuğun 
kollukta bulunduğu sırada yanında yakınlarından birinin bulunmasına imkân sağlanacağı, 
çocuğun korunma ihtiyacı içinde bulunduğunun bildirimi ya da tespiti veya hakkında acil 
korunma kararı almak için beklemenin, çocuğun yararına aykırı olacağını gösteren nedenlerin 
varlığı hâlinde kolluğun çocuk biriminin, durumun gerektirdiği önlemleri almak suretiyle 
çocuğun güvenliğini sağlayacağı ve mümkün olan en kısa sürede Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumuna teslim edeceği ifade edilmiştir.91 

Hakkında koruyucu ve destekleyici tedbir kararı verilen, kamu davasının açılmasının 
ertelenmesi kararı onanan, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen çocuğun 
denetim altına alınmasına karar verilebilir.92 Denetim altına alınan çocukla ilgili olarak denetimli 
serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüğü tarafından bir denetim görevlisi görevlendirilir. 
Ancak, korunma ihtiyacı olan çocuklar veya suç tarihinde on iki yaşını bitirmemiş suça 
sürüklenen çocuklar ile çocuğun aileye teslimi yönünde karar verilmesi hâlinde, bu çocuklar 
hakkında denetim görevi gözetim esaslarına göre Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
tarafından yerine getirilir." Çocuğun denetim altına alınması kararı ile; Ulaşılmak istenen amacın 
gerçekleşmesi için çocuğun eğitim, aile, kurum, iş ve sosyal çevreye uyumunu sağlamak üzere 
onu desteklemek, yardımcı olmak, gerektiğinde önerilerde bulunmak, çocuğa eğitim, iş, destek 
alabileceği kurumlar, hakları ve haklarını kullanma konularında rehberlik etmek ihtiyaç duyacağı 
hizmetlerden yararlanmasında çocuğa yardımcı olmak, kaldığı yerleri ve ilişki kurduğu kişileri 
ziyaret ederek çocuğun içinde yaşadığı şartlan, ailesi ve çevresiyle ilişkilerini, eğitim ve iş 
durumunu, boş zamanlarını değerlendirme faaliyetlerini yerinde incelemek, alınan kararın 
uygulanmasını, bu uygulamanın sonuçlarım ve çocuk üzerindeki etkilerini izlemek, tâbi 
tutulduğu yükümlülüklerin yerine getirilmesini denetlemek, çocuğun gelişimi hakkında, üçer 
aylık sürelerle Cumhuriyet savcısı veya mahkemeye rapor vermek üzere denetim görevlisi 
görevlendirilir. Bu görevliler görevlendirmeyi takip eden on gün içinde, çocuk hakkında alınan 
tedbirin amacı, niteliği ve süresi, çocuğun ihtiyaçları, çocuğun içinde bulunduğu tehlike hâlinin 
ciddiyeti, çocuğun ana ve babası, vasisi, bakım ve gözetiminden sorumlu kimse tarafından 
çocuğa verilen desteğin derecesi, suça sürüklenmesi sebebiyle tedbir alınmış ise suç teşkil eden 
fiilin mahiyeti ve çocuğun görüşünün alındığı bir denetim planı hazırlar. Denetim plânı, 
mahkeme veya çocuk hâkimince onaylandıktan sonra derhâl uygulanır. Denetim görevlisi, 
kararın uygulama biçimi, çocuk üzerindeki etkileri ile çocuğun ana ve babası, vasisi, bakım ve 
gözetiminden sorumlu kimselerin veya kurumların çocuğa karşı sorumluluklarını gereğince 
yerine getirip getirmedikleri, kararın değiştirilmesini gerektirir bir durum olup olmadığı ve 
istenen diğer hususlarda her ay, ayrıca talep hâlinde mahkeme veya çocuk hâkimine rapor verir.94 

2. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 
1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 26.09.2004 tarih ve 5237 sayılı yeni Türk Ceza 

Kanunu'nda "şiddet" adı altında bir suç tanımı yapılmamış ancak bilimsel anlamda yapılan 

91 Madde 31. 
92 Madde 36. 
93 Madde 37. 
94 Madde 38, 39. 
95 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 26/09/2004 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilmiş ve 
12/10/2004 tarih ve 2611 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. 
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şiddet tanunı ve kavramı içerisine girebilecek birçok suç tipi Türk Ceza Kanunu'muzda 
düzenlenmiştir. 

Türk Ceza Kanunun, sistematiği ve getirdiği düzenlemeler bakımından bireyi merkez 
almıştır. Türk Ceza Kanununda bireye verilen önemi vurgulamak amacıyla "insanlığa karşı 
suçlar" ve "kişilere karşı suçlar", özel hükümler arasında, öncelikle düzenlenmiştir. Bu 
çerçevede özellikle çocuklara karşı işlenen birtakım suçlar çocuğun kişiliği önemsenerek 
"Kişilere Karşı Suçlar" başlığı altında ele alınmış ve işlenen suçun nitelikli hali olarak 
değerlendirilerek uygulanacak cezalarda belli oranlarda artırım yapılarak düzenlenmiştir. 

Öte yandan Türk Ceza Kanunu çocuklara ilişkin çocukların ceza ehliyeti, yaşı, suç işleyen 
ve ceza sorumluluğu olan çocukların cezalanndaki indirim miktarları, özellikle çocukların 
işlediği ve çocuklara karşı işlenen suçlardaki yeni düzenlemeler ülkemizin taraf olduğu 
uluslararası sözleşmeler ve Avrupa Birliği ülkelerindeki düzenlemeler ve uygulamalar dikkate 
alınarak ele alınıp düzenlenmiştir. 

Türk Ceza Kanunu'nun 31 .maddesinde, suç teşkil eden fiili işlediği sırada on iki yaşını 
doldurmamış olan çocuklar ile fiili işlediği sırada on iki yaşını doldurmuş olup da on beş yaşını 
doldurmamış olanların işlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya 
davranışlarını yönlendirme yeteneği yeterince gelişmemiş çocukların ceza sorumluluğunun 
bulunmadığı, bu çocuklar hakkında, ceza kovuşturmasının yapılamayacağı; ancak, çocuklara 
özgü güvenlik tedbirleri olarak ifade edilen 5395 sayılı Çocuk Korumu Kanunu,nda belirlenen 
koruyucu ve destekleyici tedbirlerden uygun görülecek biri veya birkaçının uygulanabileceği 
belirtilmiştir. 

Öte yandan 12 yaşını doldurmuş olup ta işlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını 
algılama ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği bulunan çocuklar hakkında 
işledikleri suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde on iki yıldan on beş 
yıla; müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde dokuz yıldan on bir yıla kadar hapis cezasına 
hükmolunacağı, diğer cezaların ise yarısının indirileceği, fiili işlediği sırada on beş yaşım 
doldurmuş olup da on sekiz yaşını doldurmamış olan çocuklar hakkında ise, hakkındaki 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, diğer 
cezaların ise üçte birinin indirileceği ifade edilmiştir. 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 9 Aralık 1948 tarihli ve 260 A (III) sayılı Kararıyla 
onaylanarak imzaya açılan ve 23.03.1950 tarih ve 5630 sayılı Kanunla onaylanan Birleşmiş 
Milletler Soylarım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandınlması Sözleşmesinde belirtilen "soykırım 
suçu" yeni Türk Ceza Kanunu ile mevzuatımızda zamanaşımının işlemeyeceği hususu da 
belirtilerek bir planın icrası suretiyle, milli, etnik, ırki veya dini bir grubun tamamen veya kısmen 
yok edilmesi maksadıyla, belirtilen gruba ait çocukların başka bir guruba zorla nakledilmesi 
"soykırım suçu", ayrıca çocukların, siyasal, felsefi, ırki veya dini sebeplerle toplumun bir 
kesimine karşı bir plan doğrultusunda sistemli olarak cinsel yönden istismar edilmesin de 
insanlığa karşı suç olarak düzenlemiştir. 

İnsan ticareti suçu olarak düzenlenen 80. maddede; zorla çalıştırmak veya hizmet 
ettirmek, esarete veya benzeri uygulamalara tabi kılmak, vücut organlarının verilmesini sağlamak 
maksadıyla tehdit, baskı, cebir veya şiddet uygulamak, nüfuzu kötüye kullanmak, kandırmak 
veya kişiler üzerindeki denetim olanaklarından veya çaresizliklerinden yararlanarak azalarını 
elde etmek suretiyle 18 yaşından küçük çocukları tedarik eden, kaçıran, bir yerden başka bir yere 
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götüren veya sevk eden, barındırmayı, ülkemiz tarafından da onaylanan "Sınıraşan Örgütlü 
Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi" ve "Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş 
Milletler Sözleşmesi Ek İnsan Ticaretinin, Öncelikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, 
Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokol" hükümleri dikkate alınarak yeniden 
düzenlenmiştir. 

Başkasını suç işlemeye azmettirme suçunun düzenlendiği 38. maddede çocukların suça 
azmettirilmesi halinde verilecek cezanın arttırılarak belirleneceği hüküm altına alınmıştır. 

Kasten yaralama suçu olarak düzenlenen 86. maddede; kasten beden veya ruh 
bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişilerin (Bu durumda olan çocuklarda 
bu kapsam içinde değerlendirilmesi gerekir), vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama 
yeteneğinin bozulmasına neden olan kişinin eyleminin suçun nitelikli hali olduğu belirtilerek 
verilecek cezanın arttırılarak belirlendiğini görmekteyiz. 

İşkence suçu olarak düzenlenen 94.maddede; çocuğa, beden veya ruh bakımından 
kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da gebe kadına karşı insan onuruyla 
bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin 
etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışları gerçekleştiren kamu görevlisi hakkında üç 
yıldan on iki yıla kadar, fiilin cinsel yönden taciz şeklinde gerçekleşmesi halinde ise on yıldan on 
beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunacağı belirtilerek eylemin niteliği göz önüne alınarak bu 
tip suçlara verilecek cezalar ağırlaştırılmış bir şekilde düzenlenerek hüküm altına alınmıştır. 

Eziyet suçu olarak düzenlenen 96. maddede, Bir çocuğa, beden veya ruh bakımından 
kendisini savunamayacak durumda bulunan bir kişiye ya da gebe kadının eziyet çekmesine yol 
açacak davranışları gerçekleştiren kişi hakkında cezanın ağırlaştırılarak verileceği hükme 
bağlanmıştır. Bu suçun oluşabilmesi için bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve 
bedensel ve ruhsal yönden acı çekmesine aşağılanmasına yol açacak davranışlarda 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 işlenmektedirler. 
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. 

Cinsel saldırı suçu olarak düzenlenen 102. maddede, cinsel davranışlarla beden veya ruh 
bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı (Bu durumda olan 
çocuklarda bu kapsam içinde değerlendirilmesi gerekir) bu kişinin vücut dokunulmazlığını ihlal 
eden kişiye verilecek cezanın yarı oranında arttırılarak verileceği belirtilmiştir. 

Çocukların cinsel istismarı başlığı altında düzenlenen 103. maddesinde; On beş yaşını 
tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama 
yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış, on beş yaşını 
tamamlamış olup ta eylemin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmiş olan 
çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak 
gerçekleştirilen cinsel davranışlarla bir çocuğu cinsel yoldan istismar eden kişinin üç yıldan sekiz 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı, cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim 

03.08.2002 tarih ve 4771 sayılı Kanunla Türk Ceza Kanununa eklenen 201a ve 201b maddeleri ile göçmen 
kaçakçılığı ile insan ticareti suçlan ihdas edilmiştir. 
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sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına 
hükmolunacağı, cinsel istismarın üstsoy, ikinci veya üçüncü derecede kan hısımı, üvey baba, 
evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, sağlık hizmeti veren veya koruma ve gözetim 
yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye 
kullanılmak suretiyle veya birden fazla kişi tarafından birlikte gerçekleştirilmesi hâlinde 
verilecek cezanın yarı oranında artırılacağı, cinsel istismarın, on beş yaşını tamamlamamış veya 
tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş 
olan çocuklara karşı cebir veya tehdit kullanmak suretiyle gerçekleştirilmesi halinde verilecek 
cezanın yarı oranında artırılacağı, cinsel istismar için başvurulan cebir ve şiddetin kasten 
yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması halinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin 
hükümlerin uygulanacağı, suçun sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması 
halinde, on beş yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunacağı, suçun mağdurun bitkisel 
hayata girmesine veya ölümüne neden olması durumunda, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına 
hükmolunacağı belirtilmiştir. 

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma başlığı altında düzenlenen 109. maddede Bir çocuğu 
veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiyi hukuka aykırı 
olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakan ve bu suçu cinsel amaçla 
işleyen kişiye verilecek cezanın artırılarak uygulanacağı belirtilerek bu suçun daha ağır cezayı 
gerektiren nitelikli hali olarak düzenlenmiştir. Bu suçun cinsel amaçla işlenmesi, söz konusu suç 
açısından failin güttüğü amaç itibariyle ayrı bir nitelikli unsur oluşturmaktadır. Bu nitelikli unsurun 
gerçekleşmesi halinde verilecek cezanın ayrıca artırıma tabi tutulması gerektiği belirtilmiştir. 

Müstehcenlik suçu olarak düzenlenen 226. maddede; Bir çocuğa müstehcen görüntü, 
yazı veya sözleri içeren ürünleri veren ya da bunların içeriğini gösteren, okuyan, okutan veya 
dinleten, bunların içeriklerini çocukların girebileceği veya görebileceği yerlerde ya da alenen 
gösteren, görülebilecek şekilde sergileyen, okuyan, okutan, söyleyen, söyleten kişinin altı aydan 
iki yıla kadar hapis ve adlîi para cezası, müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin 
üretiminde çocukları kullanan kişinin, beş yıldan on yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî 
para cezası, 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 
cezalandırılacağı hüküm altına alınmıştır.97 

Fuhuş suçunu düzenleyen 227. maddede; 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 cezalandırılacağı, 

Ayrıca bu suçun 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 
cezanın yarı oranında artınlacağı ve fuhşa sürüklenen çocuğun, tedavi veya terapiye tabi 
tutulacağı hüküm altına alınmıştır. 

^ Aynı maddenin 7. fıkrasında bilimsel eserlerle çocuklara ulaşması engellenmek koşuluyla, sanatsal ve 

edebi değeri olan eserlerin suç kapsamı dışında tutulduğu belirtilmiştir. 
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Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçu olarak düzenlenen 228. maddede, 
Çocukların kumar oynaması için yer ve imkân sağlanması hâlinde, verilecek cezanın bir katı 
oranında artırılacağı belirtilmiştir. 

Dilencilik suçu olarak düzenlenen 229. maddede, çocukları, beden veya ruh bakımından 
kendini idare edemeyecek durumda bulunan kimseleri dilencilikte araç olarak kullanan kişinin, 
bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı, bu suçun üçüncü derece dahil kan veya 
kaym hısımları yada eş tarafından işlenmesi halinde verilecek cezanın yarı oranında artırılacağı 
belirtilmiştir. 

Kotu muamele suçu olarak düzenlenen232.maddede, aynı konutta birlikte yaşadığı 
kişilerden birine karşı kötü muamelede bulunan kimsenin, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılacağı, ayrıca idaresi altında bulunan veya büyütmek, okutmak, bakmak, muhafaza 
etmek veya bir meslek veya sanat öğretmekle yükümlü olduğu kişi üzerinde, sahibi bulunduğu 
terbiye hakkından doğan disiplin yetkisini kötüye kullanan kişinin bir yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılacağı hususu hüküm altına alınmıştır. 

Aile düzenine karşı suçlar arasında yer alan Türk Ceza Kanunu'nun 232. maddesinde, 
aynı konutta birlikte 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 
yetkisinin kötüye kullanılması ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır. 

Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçu olarak düzenlenen 223. 
maddede, Aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine 
getirmeyen kişinin, şikâyet üzerine, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı, velayet 
hakları kaldırılmış olsa da, itiyadı sarhoşluk, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin 
kullanılması ya da onur kırıcı tavır ve hareketlerin sonucu maddi ve manevi özen 
noksanlığı nedeniyle çocuklarının ahlak, güvenlik ve sağlığını ağır şekilde tehlikeye sokan 
ana veya babanın üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı hususu hüküm altına 
alınmıştır. 

Türk Ceza Kanunu ile aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçuna ilişkin 
düzenleme yeni ceza mevzuatımıza alınmıştır. Aile düzenine karşı suçlar arasında yer alan Türk 
Ceza Kanununun 233. maddesinin birinci fıkrasında, aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya 
destek olma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi suç olarak tanımlanmıştır. 

3. 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu98 

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'muzda da suç işleyen, suç şüphesi altmda bulunan 
ve suç mağduru olan çocuklara ilişkin büyükler için yer atan düzenlemelerden farklı olarak 
çocuklara özgü bir takım hükümler yer almaktadır. 

Tanıkların dinlenmesi" başlığı altında düzenlenen 52. maddesinin 3. fıkrasında mağdur 
çocukların tanık olarak dinlenmesi halinde dinlenme sırasındaki görüntü veya seslerin kaydının 
zorunlu olduğu hususu çocukların yararı düşünülerek hüküm altına alınmıştır. 

17 AraJık 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. 
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Tutuklama nedenleri başlığı altında düzenlenen 100. maddesinde; 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanunu'nda yer alan, Soykırım ve insanlığa karşı suçlar, Kasten öldürme, İşkence, Cinsel saldırı, 
Çocuklarm cinsel istismarı suçlarının işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı 
halinde, tutuklama nedeni var sayılabileceği ve bu suçlarla ilgili olarak tutuklama talebi ile 
mahkemeye sevk edilen sanıklarla ilgili mahkemenin tutuklama kararı verebileceği hüküm altına 
alınmıştır. 

Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi, iletişimin tespiti, dinlenmesi 
ve kayda alınması başlığı altında düzenlene 135. maddesinde, Göçmen kaçakçılığı ve insan 
ticareti, Kasten öldürme, İşkence, Cinsel saldın, Çocukların cinsel istismarı suçları ile ilgili 
olarak 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 değerlendirilebileceği hüküm altına alınarak çocuklara karşı işlenen ve çocukların araç 
olarak kullanıldığı bu tip suçlarla mücadeleyi daha etkin kılmak amaçlandığını söylenebilir. 

Mağdur ile şikâyetçinin hakları başlığı altında düzenlenen 234. maddesinde; mağdur, on 
sekiz yaşını doldurmamış, sağır veya dilsiz ya da meramını ifade edemeyecek derecede malûl 
olur ve bir vekili de bulunmazsa, istemi aranmaksızın kendisine bir vekil görevlendirileceği 
hususu hüküm altına alınarak, bir suçtan dolayı mağdur ve avukatı olmayan çocuklarm haklarınm 
korunması ve mağduriyetlerini giderilmesine yönelik hukuki yardımın sağlanması amaçlanmıştır. 

Mağdur ile şikâyetçinin dinlenmesi başlığı altında düzenlenen 236.maddesinde, mağdur 
çocukların veya işlenen suçun etkisiyle psikolojisi bozulmuş olan diğer mağdurun tanık olarak 
dinlenmesi sırasında psikoloji, psikiyatri, tıp veya eğitim alanında uzman bir kişi bulundurulacağı 
hükmü düzenlenmiştir. Düzenlenen bu hüküm ile işlenmiş bir suç nedeniyle psikolojisi bozulmuş 
ve mağdur çocuğun uzman yardımından yararlandırılması amaçlanmıştır. 

Davaya katılanın haklarının düzenlediği 239. maddede, mağdur veya suçtan zarar görenin 
çocuk, sağır ve dilsiz veya kendisini savunamayacak derecede akıl hastası olması halinde avukat 
görevlendirilmesi için istem aranmayacağı hususu hüküm altına alınmıştır. 

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun dayandığı temel ilkelerden birisi de mağdurun 
korunmasıdır. Bu madde; anılan ilkenin hayata geçirilmesini ifade eden önemli bir hüküm 
getirmekte; mağdura tanınan haklar çerçevesinde, maddi ve hukuki durumu elverişli olmayan 
katılanlara, istemleri halinde baro tarafindan 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 görevlendirilmesi 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. 

4.3984 Sayılı Radyo Ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun" 
Kanun ile ülkemizde yayın yapan radyo ve televizyon yayınlarının, Anayasanın genel 

ilkelerin, temel hak ve özgürlüklere, milli güvenliğe ve genel ahlaka uygun olarak kamu anlayışı 
çerçevesinde yayın yapılması gerektiği belirtilmiştir.100 

3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınlan Hakkında Kanun 13/04/1994 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisince kabul edilmiş ve 20/04/1994 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 
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Ayrıca, toplumu şiddete, teröre, etnik ayrımcılığa sevk eden veya halkı sınıf, dil, din, 
mezhep veya bölge farkı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik eden veya toplumda nefret duygulan 
oluşturan yayınlara imkân verilmemesi,101 yayınların toplumun milli ve manevi değerlerine ve 
Türk aile yapısına aykırı olmaması102, suçlu olduğu yargı karan ile kesinleşmedikçe hiç kimsenin 
suçlu ilan edilmemesi veya suçluymuş gibi gösterilmemesi, kişileri suç işlemeye yönlendirecek 
veya korku salacak yayın yapılmaması1 3, yayınların müstehcen olmaması10, kadına, güçsüzlere 
ve küçüklere karşı şiddetin ve ayırımcılığın teşvik edilmemesi105, yayınlann şiddet kullanımını 
özendirici veya ırkçı nefret duygularını kışkırtıcı nitelikte olmaması106, suç örgütlerinin 
korkutucu ve yıldırıcı özelliklerinin yayınlanmaması107, gençlerin ve çocuklann fiziksel, zihinsel 
ve ahlaki gelişimini zedeleyecek türden programların bunların seyredebileceği zaman ve 
saatlerde yayınlanmaması108, radyo ve televizyon ve veri yayınlarında uyulması gereken yayın 
ilkeleri olarak belirlenmiştir109. 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, yukarıda belirtilen yayın ilkelerine aykın yayın yapan 
özel radyo ve televizyonları uyaracağı veya ayın yayın kuşağında açık şekilde özür dilemesini 
isteyebileceği bu talebe uyulmaması veya kanunda belirlenmiş olan yayın ilkelerine aykırı 
yayının devam etmesi hâlin de söz konusu yayının bir ila on iki kez arasında durdurabileceği ve 
yapılan yayının ihlal ettiği yayın ilkesinin içeriğinin toplumda oluşturduğu etkinin ağırlığına göre 
kanunda belirtilen sınırlar dâhilinde idari para cezasının uygulanabileceği belirtilmiştir. 

Hatta toplumu şiddete, teröre, etnik ayrımcılığa sevk eden veya halkı sınıf, dil, din, 
mezhep ve bölge farkı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik eden veya toplumda nefret duyguları 
oluşturan yayınlar yapılması halinde uyarı yapılmaksızın yayının bir ay süreyle durdurulabileceği 
tekrarı halinde ise süresiz olarak durdurulacağı ve yayın lisans iznini iptal edileceği hususu da 
kanunda açıkça belirtilmiştir110. 

5.4857 Sayılı İş Kanunu 
4857 sayılı İş Kanununun yer ve su altında çalıştırma yasağı başlığı altında düzenlenen 

72. maddesine göre maden ocakları ile kablo döşemesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi 
yeraltında veya su altında çalışılacak işlerde on sekiz yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki 
kadınların çalıştınlması yasaktır. 

Kanunun "Sağlık ve güvenlik tüzük ve yönetmelikleri" başlıklı 78. maddesi ile Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması, iş 
kazalan ve meslek hastalıklarının önlenmesi, yaş, cinsiyet ve özel durumları sebebiyle korunması 
gereken kişilerin çalışma şartlanmn düzenlenmesi amacıyla tüzük ve yönetmelikler çıkaracağı 
hükme bağlanmıştır. 

100 Madde 4. 
101 Madde 4/2(b). 
102 Madde 4/2(e). 
103 Madde 4/2(k) 
104 Madde 4/2(t) 
105 Madde 4/2(u). 
106 Madde 4/2(v). 
107 Madde 4/2(y). 
108 Madde 4/2(z). 
109 Madde 4/2. 
"° Madde 33. 
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6. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu 
Medeni Kanunda Çocuk ile kişisel ilişki başlığı altında çocuğun ana ve baba il kişisel 

ilişki kurma hususunu düzenleyen 323. maddesinde, ana ve babadan her birini boşanma veya 
ayrılık durumunda veya başka bir sebepten dolayı velayeti altında bulunmayan veya kendisine 
bırakılmayan çocuk ile uygun kişisel ilişki kurulmasını isteme hakkına sahip olduğu hükmü, 
çocuğun yararına ve onun için uygun olabilecek şekilde çocukla ana babası arasında ayrılık 
durumunda dahi sağlıklı bir ilişki kurmanın onun ruh ve sosyal dünyasına yapabileceği olumlu 
etkiler düşünülerek düzenlenmiştir. 

Öte yandan Kanun bu ilişkinin sınırlarını da 324 maddede belirleyerek, ana ve babadan 
her birinin, diğerinin çocuk ile kişisel ilişkisini zedelemekten, çocuğun eğitilmesi ve 
yetiştirilmesini engellemekten kaçınmakla yükümlü olduğu, kişisel ilişki sebebiyle çocuğun 
huzuru tehlikeye girer veya ana ve baba bu haklarını kanununca öngörülen yükümlülüklerine 
aykırı olarak kullanırlar veya çocuk ile ciddi olarak ilgilenmezler ya da diğer önemli sebepler 
varsa, kişisel ilişki kurma hakkı reddedilebilir veya kendilerinden alınabilir. 

Kanun 327 ve devamı maddelerinde aynı zamanda, çocuğun ergin olmasına yani 18 
yaşına kadar ana ve babanın bakım borcunun devam edeceği, çocuk ergin olduğu halde eğilimi 
devam ediyorsa, ana ve baba durum ve koşullara göre kendilerinden beklenebilecek ölçüde olmak 
üzere, eğitimi sona erinceye kadar çocuğa bakmakla yükümlü oldukları, çocuğun bakımı, eğitimi 
ve korunması için gerekli giderler ana ve baba tarafından karşılanacağı, 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 sarf edebilecekleri, küçüğe fiilen bakan ana veya 
baba, bu konudaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen tarafa karşı çocuk adına nafaka davası 
açabileceği belirtilmiştir. 

Türk Medeni Kanunu aynı zamanda halk arasında çocuğun analık babalık hakkı ve görev 
ve sorumlulukları olarak da ifade edilen fakat hukuken velayet hakkı olarak belirlenen kavramın 
kapsamı Kanunun 339. maddesinde, ana ve babanın çocuğun bakım ve eğitimi konusunda onun 
menfaatini göz önünde tutarak gerekli kararlan alacağı ve uygulayabileceği bu noktada 
çocuğunda ana ve babasının sözünü dinlemekle yükümlü olduğu, ana ve babasının rızası dışında 
evi terk edemeyeceği ve yasal sebep olmaksızın ana babadan alınamayacağı, ayrıca ana ve 
babanm, olgunluğu Ölçüsünde çocuğa hayatını düzenleme olanağı tanımaları gerektiği, önemli 
konularda olabildiğince onun düşüncesini göz önünde tutmaları gerektiği şeklinde önemle 
vurgulanmıştır. 

Yine Kanun bu kapsamda çocuğun eğitim ile ilgili ana babanı hak ve görevleri ile ilgili 
olarak, ana ve babanın, çocuğu olanaklarına göre eğitmeleri ve onun bedensel, zihinsel, ruhsal, 
ahlâkî ve toplumsal gelişimini sağlayıp, korumaları, özellikle bedensel ve zihinsel özürlü 
olanlara, yetenek ve eğilimlerine uygun düşecek ölçüde, genel ve meslekî bir eğitim sağlamaları 
gerektiği görevi belirtilmiş ve çocuğun dini eğitimini belirleme hakkının olduğu hususu da ifade 
edilmiştir.'1' 

Çocuğun menfaati ve gelişmesi tehlikeye düştüğü takdirde çocuğun korunması ve koruma 
önlemi olarak, ana ve baba duruma çare bulamaz veya buna güçleri yetmezse hâkim, çocuğun 
korunması için uygun önlemleri alacağı, çocuğun bedensel ve zihinsel gelişmesi tehlikede 
bulunduğu veya çocuk manen terk edilmiş hâlde kaldığı takdirde hâkimin, çocuğu ana ve 

111 Türk Medeni Kanunu 340 ve 341. maddeler. 
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babadan alarak bir aile yanına veya bir kuruma yerleştirebileceği, eğer 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 
hâkimin aynı önlemleri alabileceği, ana ve baba ile çocuğun ödeme gücü yoksa bu önlemlerin 
gerektirdiği giderlerin Devletçe karşılanacağı hususu kanunda belirtilmiştir. u~ 

7. 5187 Sayılı Basın Kanunu"1 

5187 sayılı Basın Kanununda çocukları olumsuz etkileyebilecek basılı yayınlarla ilgili 
hükümler yer almaktadır. 

Cinsel saldırı, cinayet ve intihara özendirme başlığı altında düzenlenen 20 maddesinde, 
Cinsel saldırı, cinayet ve intihar olayları hakkında, haber vermenin sınırlarım aşan ve okuyucuyu 
bu tür fiillere özendirebilecek nitelikte olan yazı ve resim yayımlamanın suç olduğu ve 
yayımlayanlar hakkında para cezası uygulanacağı belirtilmiştir. 

Ayrıca, süreli yayınlarda, Türk Medeni Kanunu'na göre evlenmeleri yasaklanmış olan 
kimseler arasındaki cinsel ilişkiyle ilgili haberlerde bu kişilerin, 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanununda belirlenen cinsel saldın, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki, 
cinsel taciz, cinsel amaçlarla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, fuhuş suçlarına ilişkin 
haberlerde mağdurların, on sekiz yaşından küçük olan suç faili veya mağdurlarının, kimliklerini 
açıklayacak ya da tanınmalarına yol açacak şekilde yayın yapma suç olarak düzenlenmiş ve bu 
düzenlemelere aykırı yayın yapanlar hakkında para cezalarının uygulanacağı hüküm altma 
alınmıştır 

8.4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun114 

Toplumun temelini aile oluşturmaktadır. Bireysellikten toplumsallığa geçişin en küçük 
birimi olan ve karşılıklı rıza ile oluşan ailenin sağlıklı yapılanması ve yürütülmesi toplumun var 
oluşunu ve yarınlara güçlü bir biçimde uzanmasını doğrudan 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 
gerçekleşen 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, toplumun en küçük birimi olan aile içerisinde gerçekleşen şiddetin yol açtığı ve 
açacağı zararlar toplum bünyesinde daha derin ve kalıcı izler bırakmaktadır. 

112 Türk Medeni Kanunu 346 ve 347. maddeler. 
113 5187 sayılı Basın Kanunu 09/06/2004 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilerek 26/06/2004 
tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 
114 

4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun 14.01.1998 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilerek, 
17.01.1998 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir 
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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 uygulandığından, 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 araştırmalar 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. 

Anayasa'nm 41 inci maddesinde yer alan "Devlet ailenin huzur ve refahı ile özellikle 
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 almması 
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 dâhil edilmektedir. 

4320 sayılı Kanun ile Türk Medeni Kanunu'nun öngördüğü tedbirlerden ayrı olarak, 
eşlerden 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( re'sen sorunun mahiyetini göz önünde bulundurarak, 
diğer eşe veya çocuklara veya aynı çatı altında yaşayan diğer aile bireylerine karşı şiddete veya 
korkuya yönelik davranışlarda bulunmaması, müşterek evden uzaklaştırılarak bu evin diğer eşe 
ve varsa çocuklara tahsisi ile diğer eş ve çocukların oturmakta olduğu eve veya iş yerlerine 
yaklaşmaması, diğer eşin, çocukların veya aynı çatı altında yaşayan diğer aile bireylerinin 
eşyalarına zarar vermemesi, diğer eşi, çocukları veya aynı çatı altında yaşan aile bireylerini 
iletişim vasıtalarıyla rahatsız etmemesi, varsa silah ve benzeri araçlarını zabıtaya teslim etmesi, 
alkollü veya uyuşturucu herhangi bir madde kullanılmış olarak ortak konuta gelmemesi veya 
ortak konutta bu maddeleri kullanmaması biçiminde sayılan tedbirlerden bir ya da bir kaçına 
birlikte veya uygun göreceği benzeri başkaca tedbirlere hükmedebileceği hüküm altına 
alınmıştır.115 

Mahkemece verilen 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 
kalmadan re'sen soruşturma yaparak evrakı en kısa zamanda Cumhuriyet Başsavcılığına intikal 
ettirir. Cumhuriyet başsavcılığı koruma kararına uymayan eş hakkında Sulh Ceza Mahkemesinde 
Sulh Ceza Mahkemesinde kamu davası açar. Sulh ceza mahkemesi koruma kararına aykırı 
davranan eşi fiili başka bir suç oluştursa bile ayrıca üç aydan altı aya kadar hapis cezası ile 
cezalandırır.116 

1,5 Madde 1. 
116 Madde 2. 
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9.4787 Sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair 
Kanun1'7 

Aile Mahkemeleri aile hukukundan doğan özellikle boşanma, nafaka ve benzeri davaların 
yargılamasını yapan mahkemelerdir. Aile Mahkemelerinin kanunun belirlediği diğer görevler 
yanında çocuklar hakkında, bakım ve gözetime yönelik nafaka yükümlülüğü konusunda gerekli 
önlemleri almaya, bedensel ve zihinsel gelişmesi tehlikede bulunan veya manen terk edilmiş 
halde kalan küçüğü, ana ve babadan alarak bir aile yanma veya resmî ya da özel sağlık kurumuna 
veya eğitimi güç çocuklara mahsus kuruma yerleştirmeye, çocuk mallarının yönetimi ve 
korunmasına ilişkin önlemleri almaya, 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 verebileceğine ilişkin 
görevleri olduğu belirtilmiştir. 

10.1117 Sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu118 

1927 tarihli Kanun, 18 yaşından küçük olan çocukların maneviyatı üzerinde zararlı etki 
yapacağı anlaşılan basılı eserlerle ilgili olarak, Başbakanlık Bünyesinde oluşturulacak kurul 
tarafından çocuklar için zararlı olduğuna karar verilen yayınlarla ilgili düzenlemeleri içermesi ve 
cumhuriyetin ilk yıllarında çıkan bir kanun olması bakımından o dönemdeki basılı eserlerin 
ulaştığı kitleler dikkate alındığında çocuklara ve onların zararlı yayınlardan korunması 
hususundaki hassasiyet bakımından son derece anlamlıdır. 

Başbakanlıkta oluşturulacak olan Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu çocuklar 
için zararlı olduğu düşünülen yayınları ya hiçbir talep olmaksızın kendiliğinden veya resmî 
makamlar veya amaçları arasında çocukları ve gençlerin korunmansa yer veren dernekler, kadın 
ve basınla ilgili dernek ve kuruluşların başvuruları üzerine zararlı olduğuna karar verilen basılı 
eserlerin sahiplerine, sorumlu müdürlerine ve telif hakkı sahiplerine eserin çocuklar için zararlı 
olduğu kurul tarafından tebliğ edilir. Bu tebliğden sonra basılı eserlerin sahipleri, sorumlu 
müdürleri ve telif hakkı sahipleri ellerindeki mevcut eserlerin ön kapaklarına "Küçüklere 
zararlıdır" işaretini herkesin kolayca görüp okuyabileceği şekil ve büyüklükte basmak 
zorundadırlar. Bu şekilde damgalanan eserler açık sergilerde ve seyyar satıcılar tarafından 
satılamaz, dükkânlarda vitrinlerde ve benzeri yerlerde sergilenemez, bir yerden bir yere 
sergilenme amacıyla açık bir şekilde taşınamaz ve dağıtımını yapan kişiler tarafından bunlar için 
sipariş kabul edilemez, gazeteler, dergiler ve el ilanları, radyo ve televizyon ile diğer şekillerde 
ilan edilemez, satışı için reklâm ve propaganda yapılamaz. Para mukabilinde veya parasız olarak 
küçüklere gösterilemez, verilemez ve hiçbir surette okul ve benzeri yerlere sokulamaz..Bu tür 
eserlerin 18 yaşından büyüklere ise üzerinde küçüklere zararlı olduğu uyarısının yer aldığı içi 
görülmeyen zarf veya poşetler içinde satılabileceği hüküm altına alınmıştır.119 

Kanun küçükler için zararlı etki yayın yapan yayın yapan mevkute sahibi ve sorumlu 
müdürleri hakkında Türk Ceza Kanununun 226.maddesinde "müstehcenlik" başlığı altında 

1 '7 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun 18/1/2003 tarih ve 24997 
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
118 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu 21/06/1927 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisince 
kabul edilip 07/07/1927 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. 
119 Madde 4. 
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düzenlenen suçu oluşturacağı ve bu madde uyarınca cezalandırılacağı12 ayrıca bu kanunda yazılı 
suçlardan doğan davaların en geç iki ay içinde sonuçlandırılacağı hüküm altına alınmıştır . 

Öte yandan bilimsel düşünsel ve sanatsal içerikli eserlerin kanun kapsamı dışında olduğu 
122 

hususu da vurgulanmıştır. 

11.5402 Sayılı Denetimli Serbestlik Ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları 
Kanunu123 

Cezalan ertelenen, salıverilen veya haklarında hapis cezası dışında herhangi bir tedbire 
hükmedilen hükümlülerin toplum içinde izlenmesi, iyileştirilmesi, psikososyal problemlerinin 
çözülmesi, salıverme sonrası korunması ve yargılanan kişiler hakkında sosyal araştırma 
raporlarının düzenlenmesi ve mağdurun korunması gibi görevleri yerine getirmek üzere denetimli 
serbestlik ve yardım merkezleri ve salıverme sonrasında hükümlülere iş sağlanması için koruma 
kurullarının kurulacağı 5275 sayılı Ceza Güvenlik ve Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 
104. maddesinde belirtilmiştir 

Cumhuriyet başsavcılıklarına bağlı olarak kurulan Denetimli Serbestlik Şube müdürlüğü, 
suç iddiası ile hakkında hazırlık soruşturma yapılan çocuklarla ilgili soruşturma evresinde 
Cumhuriyet başsavcılığınca gerekli görüldüğünde, şüpheli hakkında sosyal araştırma raporu 
düzenleyip sunmak, suçtan zarar gören kişilerin karşılaştıkları psikososyal ve ekonomik 
sorunların çözümünde danışmanlık yapmak ve bu kişilere yardurıcı olmak istek hâlinde şüpheliye 
psiko-sosyal danışmanlık yapmak, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 109 uncu 
maddesine göre adlî kontrol altına alınan şüphelilerle ilgili olarak kararda belirtilen 
yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin çalışmaları yürütmekle görevli olan ve ülkemizde bu 
amaçla kurulmuş yeni kurumlardandır. 

Suç iddiası ile hakkında hazırlık soruşturma yapılan çocuklarla ilgili kovuşturma yanı 
yargılama evresinde, 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, 
suçtan zarar gören kişilerin karşılaştıkları psikososyal ve ekonomik sorunların çözümünde 
danışmanlık yapmak ve bu kişilere yardımcı olmak, istek hâlinde sanığa psikososyal danışmanlık 
ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 109 uncu maddesine göre adlî kontrol altındaki 
sanıklarla ilgili olarak, kararda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin çalışmaları 
yürütmektedir. 

Kanun ile ülkemizde ilk defa getirilen Koruma Kurulları olarak adlandırılan, her ağır ceza 
merkezinin bulunduğu il ve ilçelerde Cumhuriyet başsavcısının veya görevlendireceği 
Cumhuriyet başsavcı vekili ya da Cumhuriyet savcısının başkanlığında; baro temsilcisi, belediye 
başkanı veya görevlendireceği yardımcısı, Cumhuriyet başsavcısı tarafından belirlenecek bir ceza 
infaz kurumu müdürü, denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürü, milli eğitim müdürü, 
sosyal hizmetler müdürü, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı temsilcisi, teşkilâtı bulunan 
yerlerde Türkiye İş Kurumu müdürü, Ziraat ve Halk Bankası müdürleri, varsa ticaret ve sanayi 
odaları, ziraat odaları, borsalar, esnaf ve sanatkârlar birliği yöneticileri ile varsa kamuya ait 

120 Ek Madde 2. 
121 Ek Madde 3. 
122 Madde 6. 
123 5402 sayılı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu 03/07/2005 tarihinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiş ve 20/07/2005 tarihili Resmi Gazete'de yayınlanmıştır!. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1413) 



- 9 2 -

fabrikalar ile istekleri hâlinde o yerde şubesi bulunan kamuya yararlı dernek veya vakıflar ve özel 
bankalann yönetici seviyesindeki temsilcilerinden Cumhuriyet başsavcısı tarafından uygun 
görülenlerin katılımı ile oluşan koruma kurulu, 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 isteyenlere 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 olmakla görevlidirler.124 

12. 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu125 

Kabahatler Kanunu; Toplum düzenini, genel ahlâkı, genel sağlığı, çevreyi ve ekonomik 
düzeni korumak amacıyla karşılığında idarî yaptırım uygulanmasını öngördüğü haksızlık1"6 

olarak ifade edilen kabahat türünden eylemleri düzenlemektedir. 
Kanunun 11. maddesinde, fiili işlediği sırada on beş yaşını doldurmamış çocuklar 

hakkında idarî para cezasının uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu hüküm Türk Ceza 
Kanunu'nun ceza sorumluluğu sisteminden ayrı olarak on beş yaşını doldurmayı sorumluluk 
açısından esas almıştır. 

Kabahatler Kanunu'nda suç olarak düzenlenen, para cezası ve idari yaptırımı gerektiren 
dilencilik, kumar, sarhoşluk, gürültü, başkalarını rahatsız etme, yetkili makamların izni 
olmaksızın meydan, cadde, sokak veya yayaların gelip geçtiği kaldırımlan işgal, göreviyle 
bağlantılı olarak kamu görevlisine kimliği ve adresiyle ilgili bilgi vermekten kaçınma, çevreyi 
kirletme, afiş asma, kanunen yasaklanmamış silahlan umuma açık yerlerde görünür bir şekilde 
taşıma gibi toplum ve şehir yaşamı açısından son derece önemli olan ve çoğu zaman toplumsal 
ilişkilerde çocukları da zaman zaman doğrudan veya dolaylı olarak etkileyip şiddet ve benzeri 
davranışlann sergilenmesine olumsuz etki yapan eylemlerin Kanunun uygulayıcılan olan kolluk 
ve zabıta kuvvetleri tarafından sıkı takip edilmesi bu yolla toplum düzeni, genel ahlak, genel 
sağlık ve çevrenin korunması ve düzen altında tutulması gereği hassasiyetle takip edilmelidir. 

13.2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu 
Ülkemizde sosyal hizmet kavramı ile ilgili olan mevzuat incelendiğinde bu kavramın 

odağına bu hizmeti gerçekleştirme görevi kanunlarla kendisine yüklenen Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumudur. Kurum, kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan 
veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve 
ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı 
olunmasını ve hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve 
programlı hizmetler bütününü sosyal hizmet olarak sunar Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu'nun Çocuklarla ilgili Çocuk Koruma Kanunu'nun kendisine yüklediği çok önemle 
görevleri de ayrıca vardır. Bu görevleri Çocuk Koruma Kanunu ile ilgili bölümde ayrıntısıyla ele 
alıp inceledik. Bu bölümde ise Kurumun temel ve kuruluş kanunu olan 24/5/1983 tarihinde kabul 
edilen ve 27/5/1983 tarih ve 18059 sayılı Resm Gazete ile yayımlanıp yürürlüğe giren 2828 sayılı 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunudur. Kanunun amacı; korunmaya, balama 

124 Madde 16, 17 
125 30/03/2005 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilmiş ve 31/03/2005 tarihli Resmi Gazete'de 
yayınlanmıştır. 
126 Madde 1,2. 
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veya yardıma muhtaç aile, çocuk, özürlü, yaşlı ve diğer kişilere götürülen sosyal hizmetlere ve bu 
hizmetleri yürütmek üzere kurulan teşkilatın kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklar ile faaliyet ve 
gelirlerine ait esas ve usulleri düzenlemektir. 

Kanun, sosyal hizmetlerle ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişileri ve özel 
hukuk tüzel kişilerini, sosyal hizmet kurum ve kuruluşlarında çalışan personeli, sosyal 
hizmetlerden faydalananları ve faydalanacak durumda olanları kapsamaktadır.1" 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunlarla kendisine verilen bu görevleri 
gerçekleştirmek amacıyla birçok hizmet modelini sunmaktadır. 

Çocuk yuvaları ile 0 - 12 yaş arası korunmaya muhtaç çocuklarla gerektiğinde 12 yaşını 
dolduran kız çocuklarının, bedensel, eğitsel, psikososyal gelişimlerini, sağlıklı bir kişilik veya iyi 
alışkanlıklar kazanmalarını sağlamak, 

Yetiştirme yurtlan ile yatılı barındırmak suretiyle 13 - 18 yaş arası korunmaya muhtaç 
çocukları korumak, bakmak ve bir iş veya meslek sahibi edilmeleri ve topluma yararlı kişiler 
olarak yetişmelerini sağlamak, 

Kreş ve Gündüz bakımevleri ile yatılı olmayan 0 - 6 yaş grubundaki çocukların 
bakımlarını gerçekleştirmek, bedensel ve ruhsal sağlıklarını korumak ve geliştirmek ve bu 
çocuklara temel değer ve alışkanlıkları kazandırmak, 

Huzurevleri ile yatılı olarak barındırılan muhtaç yaşlı kişileri huzurlu bir ortamda 
korumak ve bakmak, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak, 

Bakım ve rehabilitasyon merkezleri ile bedensel, zihinsel ve ruhsal özürleri nedeniyle 
normal yaşamın gereklerine uymama durumunda olan kişilerin, fonksiyon kayıplarını gidermek 
ve toplum içinde kendi kendilerine yeterli olmasını sağlayan beceriler kazandırmak veya bu 
becerileri kazanamayanlara devamlı bakmak, 

Çocuk ve gençlik merkezleri ile yatılı ve gündüzlü olarak kurulan, eşler arası 
anlaşmazlık, ihmal, hastalık, kötü alışkanlık, yoksulluk, terk ve benzeri nedenlerle sokağa 
düşerek sosyal tehlike ile karşı karşıya kalan veya sokakta çalışan çocuk ve gençlerin geçici süre 
ile rehabilitasyonlarını ve topluma yeniden kazandırılmalarını sağlamak, 

Kadın veya Erkek Konukevleri ile geçici süre yatılı olarak barınma imkanı sağlanarak 
fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik istismara uğrayan kadın veya erkeklerin psikososyal ve 
ekonomik problemlerinin çözümlenmesi sırasında varsa çocukları ile birlikte ihtiyaçlarını 
karşılamak, 

Toplum veya aile danışma merkezleri ile gündüzlü hizmet sunarak toplumun ve ailenin 
gelişmesi için; bireyin katılımcı, üretken ve kendine yeterli hale gelmesi amacıyla koruyucu, 
önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici işlevlerini, gerekirse diğer kuruluşlar ve 
gönüllülerle işbirliği içerisinde sunmak, 

Aile Danışma ve Rehabilitasyon Merkezleri ile gündüzlü hizmet sunarak özürlü çocukları 
kendi kendine yeterli düzeye getirmek, okul eğitimine hazırlamak ve aile içi uyumu sağlamak 
amacıyla özürlü çocuklara ve ailelerine hizmet sunmak, 

127 Madde 1. 
128 Madde 2. 
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Çok amaçlı sosyal hizmet kuruluşları ile aynı yerleşkede ve/veya binada, birden çok 
sosyal hizmet kuruluşunun tek yönetim ve denetim altında kurulmasına ve çalışmasına imkân 
tanımak, 

Çocuk evleri ile 0-18 yaşlar arasındaki korunmaya muhtaç çocukları barındırmak 
amacıyla kurulan sosyal hizmet birim ile hizmet vermektedir. 

14. 527S Sayılı Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun129 

5275 sayılı Ceza Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunu ile ceza ve güvenlik 
tedbirlerinin infazı ile ulaşılmak istenilen temel amaç, öncelikle genel ve özel önlemeyi 
sağlamak, bu maksatla hükümlünün yeniden suç işlemesini engelleyici etkenleri güçlendirmek, 
toplumu suça karşı korumak, hükümlünün; yeniden sosyalleşmesini teşvik etmek, üretken ve 
kanunlara, nizamlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine 
uyumunu kolaylaştırmak amacıyla, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin usûl ve esasları 
düzenlenmektedir. 

Kanun, suç işleyen ve bu nedenle yargılaması devam eden tutuklu çocuklar ile 
yargılaması bitip hakkındaki mahkeme kararı kesinleşen çocuk hükümlülere ilişkin çocuklara 
uygun birtakım düzenlemeleri de içermektedir. 

Çocuk kapalı ceza infaz kurumlarının çocuk tutukluların ya da çocuk eğitim evlerinden 
disiplin veya diğer nedenlerle kapalı ceza infaz kurumlanna nakillerine karar verilen çocukların 
barındırıldıkları ve firara karşı engelleri olan iç ve dış güvenlik görevlileri bulunan, eğitim ve 
öğretime dayalı kurumlar olduğu, On iki-on sekiz yaş grubu çocuklar, cinsiyetleri ve fiziki 
gelişim durumlan göz önüne alınarak bu kurumların ayrı bölümlerinde barındırıldığı, bu 
hükümlüler, kendilerine özgü kurumun bulunmadığı hâllerde kapalı ceza infaz kurumlarının 
çocuklara ayrılan bölümlerine yerleştirilirler. Kurumlarda ayrı bölümlerin bulunmaması hâlinde, 
kız çocukları kadın kapalı ceza infaz kurumlannın bir bölümünde veya diğer kapalı ceza infaz 
kurumlarının kendilerine ayrılan bölümlerinde banndırılabileceği belirtilerek özellikle bu 
kurumlarda bulunan çocuklara eğitim ve öğretim verilmesi ilkesine tam olarak uyulacağı hüküm 
altına alınmıştır130. 

Ayrıca hakkındaki dava sonuçlanmış ve karan kesinleşmiş olan çocuk hükümlülerin 
cezalarının infaz edildiği eskiden Çocuk İslah Evleri olarak adlandırılan ancak bu kanınla ismi 
Çocuk eğitim evleri olarak değiştirilen ve çocuklara uygun şekilde oluşturulan infaz 
kurumlarının, çocuk hükümlüler hakkında verilen cezalann, hükümlülerin eğitilmeleri, meslek 
edinmeleri ve yeniden toplumla bütünleştirilmeleri amaçlan güdülerek yerine getirildiği tesisler 
olduğu ifade edilmiştir. Bu kurumlarda firara karşı engel bulundurulmayacağı, kurum güvenliği 
iç güvenlik görevlilerin in gözetim ve sorumluluğunda sağlanacağı, kurum içinde veya dışında 
herhangi bir eğitim ve öğretim programına devam eden ve on sekiz yaşını dolduran çocuklann, 
eğitim ve öğretimlerini tamamlayabilmeleri bakımından yirmi bir yaşını bitirinceye kadar bu 
tesislerde kalmalarına izin verilebileceği belirtilmiştir.131 

Hükümlü çocukların salıverilmelerinden sonra yaşamlarını sürdürecek meslek ve sanatları 
öğrenmelerini sağlamak, çalışma ve üretme isteklerini geliştirmek veya güçlendirmek amacıyla 

26 Aralık 2004 tarih ve 25685 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. 

Madde 11. 
Madde 15 
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hükümlünün yeteneği, becerisi, eğilimi, zihinsel ve bedensel durumları göz önünde 
bulundurularak, kurum hekimi tarafından ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı olduğu belirlenen 
meslek sahibi olmayan hükümlü çocuklar ile meslek sahibi olan istekliler, kurum imkânları 
ölçüsünde belirlenen ücret karşılığında atölye veya iş yurtlarında ve kurum dışındaki iş 
alanlarında yalnızca meslek eğitimine yönelik olarak çalıştırılabilmektedirler. Ancak öğretim 
kurumlarına veya örgün eğitime devam eden çocuk ile genç hükümlüler, öğretim yılı içinde 
atölye ve işyerlerinde çalıştırılamayacağı özellikle belirtilmiştir.1"" 

Çocukların ceza infaz kurumlarında bulunduğu süre içinde hükümlüye, kişiliğini 
geliştirecek, eğitimini güçlendirecek, yeni beceriler elde etmesini, suç işleme eğilünini yok 
etmeyi sağlayacak ve salıverilme sonrasına hazırlayacak, yaş, ceza süresi ve yeteneklerine 
öncelik verilerek ekonomik ve kültür durumuna uygun biçimde, temel eğitim, orta ve yüksek 
öğretim, meslek eğitimi, din eğitimi, beden eğitimi, kütüphane ve psiko-sosyal hizmet konularını 
kapsayan eğitim programları uygulanmakta, açık ceza infaz kurumları ile çocuk eğitim evlerinde 
bulunan hükümlülerin örgün ve yaygın, kapalı ceza infaz kurumunda bulunan çocukların ise 
yaygın öğretimden yararlanmaları sağlanmaktadır. * 

Ayrıca bu kurumlarda kala çocukların toplumsal, ruhsal ve bedensel gelişmelerini 
sağlamak amacıyla fizik ve ruhsal sağlık durumlarının elverdiği ölçüde spor, beden eğitimi ve 
eğlendirici etkinliklere katılmasına müsaade olunur ve olanaklar ölçüsünde yer ve araç 
sağlanacağı, açık havada çalışmayan veya kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüye, 
hava koşulları elverdiği ölçüde, günde en az bir saat açık havada gezinmek olanağı verileceği, bu 
süre içerisinde bireysel spor da yapılabileceği, Kurum dışındaki etkinliklere açık ceza infaz 
kurumları ile çocuk eğitim evlerinde bulunan hükümlülerin de katılabileceği belirtilmiştir.134 

Çocuk hükümlüler tahliye sonrasında iş bulması veya kendi işini kurması yönünde 
Kaldıkları kurumlarca özendirileceği, Bu konuda gönüllü kişi ve kuruluşlar ile resmî kurumlarla 
işbirliği yapılacağı hususu kanunda ifade edilmiştir.135 

Öte yandan çocuk hükümlü hakkında kurumda, düzenli bir yaşamın sürdürülmesi, 
güvenliğin ve disiplinin sağlanması bakımından kanun, tüzük, yönetmelikler ile idarenin 
uyulmasını emrettiği veya gerekli kıldığı davranış ve tutumları, kusurlu olarak ihlâl ettiğinde, 
eyleminin niteliği ile ağırlık derecesine göre Kanunda belirtilen disiplin cezaları 
uygulanmaktadır.136 

15. 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu137 

Kanun ile, çocuklarda ve gençlerde artan şiddeti önleme konusunda doğruda hükümler 
bulunmamakta ancak kamu düzenin, genel sağlık ve genel ahlakın korunması ve suçun önlenmesi 
ile ilgili önleyici, caydırıcı, düzenleyici ve koruyucu kolluk hizmetleri kapsamında polise ve polis 

Madde 29, Çocukların çalıştırılmalarında 5.6.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nun bu Kanuna 
aykırı olmayan hükümleri uygulanacağı Kanunun 29. maddesinin dördüncü fıkrasında belertilmiştir. 

'"Madde 75,76. 
134 Madde 87. 
135 Madde 91. 
136 Madde 37, 47. 
137 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu 04/07/1934 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul 
edilmiş ve 14/07/1934 tarihli Resmî Gazete'de yayınlanmıştır. 
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teşkilatının bulunmadığı yerlerde kanun uyarınca bu görevi yerine getirmekle görevli 
jandarmanın13* bu konuda son derece önemli görevler verilmiştir. 

Kanunda polisin, millî güvenlik ve kamu düzeninin, genel sağlık ve genel ahlakın veya 
başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması veya 
bulundurulması yasak olan her türlü silah, patlayıcı madde veya eşyanın tespiti amacıyla usulüne 
göre verilmiş hâkim kararı veya bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 
mahallin en büyük mülki amirinin vereceği yazılı emirle, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Kanunu kapsamına giren toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapıldığı yerde veya 
yakın çevresinde, öğretim ve eğitim özgürlüğünün sağlanması için her derecede öğretim ve 
eğitim kurumlarının (üniversitelerde talep halinde) içinde, bunların yakın çevreleri ile giriş ve 
çıkış yerlerinde suçun önlenmesi amacıyla kişilerin üstlerinin, araçlarının ve özel eşyalarını 
arayabileceği belirtilmiştir.139 

Polisin, genel ahlak ve edep kurallarına aykırı olarak utanç verici ve toplum düzeni 
bakımından tasvip edilmeyen tavır ve davranışta bulunanlar ile bu nitelikte söz, şarkı, müzik veya 
benzeri gösteri yapanları, çocuklar, kız ve kadınlar ile genç erkeklere sözlü veya herhangi bir 
şekilde sarkıntılık edenleri, kötü alışkanlıklara ve her türlü ahlaksızlığa yönelten ve teşvik 
edenleri herhangi bir müracaat ve şikâyet olmasa bile engelleyeceği, davranışların devamını 
durdurarak yasaklayacağı ve ilgililer hakkında işlem yaparak düzenleyeceği evrakı derhal 
adliyeye vermesi gerektiği hususu özellikle belirtilmiştir.140 

Kanun ile özellikle 18 yaşından küçük çocukların çalıştırılamayacağı eğlence, oyun, içki 
ve benzeri amaçlı umuma açık ve açılması izne bağlı yerlerde denetimlerin yapılması gerektiği, 
bar, pavyon, gazino, meyhane gibi içkili yerler ile kıraat hane ve oyun oynatılan benzeri yerlere 
yanlarında veli ve vasisi olsa bile çocukların girmesini denetleyeceği ve engelleyeceği bunlara 
aykırı hareket edenler kanun uyarınca işlem yapacağına ilişkin görevleri hususu 
vurgulanmıştır.141 

16.1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu 
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 4. maddesinde, eğitim kurumlan dil, ırk, 

cinsiyet ve din ayırımı gözetilmeksizin herkese açık olduğu, eğitimde hiçbir kişiye, aileye, 
zümreye veya sımfa imtiyaz tanınamayacağı hükmü Türk Millî Eğitiminin temel ilkeleri arasında 
yer almıştır. 

Ayrıca Kanun, ilköğretim görmenin her Türk vatandaşının hakkı olduğu, eğitimde kadın, 
erkek herkese fırsat ve imkân eşitliği sağlanacağı, maddi imkânlardan yoksun başanlı 
öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla 
parasız yatılılık, burs, kredi ve başka yollarla gerekli yardımlar yapılacağı, özel eğitime ve 
korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınacağına ilişkin düzenlemeler 
çocuklann eğitim hakkını gerçekleştirebilmeleri için yapılmış olan düzenlemelerdir.142 

Kanunun 25. maddesinde, polis teşkilatı bulunmayan yerlerde, il, ilçe ve bucak jandarma karakol komutanları ile 
jandarma karakol komutanlarının bu kanunda yazılı vazifeleri yapacağı ve yetkileri kullanacağı hususu belirtilmiştir. 
139 Madde 9. 
140Maddell. 
141 Madde 12. 
142 Madde 7,8. 
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17. 5256 Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri 
Hakkında Kanun143 

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, bunların 
uygulamaya konulmasını sağlamak ve aileye yönelik millî bir politikanın oluşmasına yardımcı 
olmak amacıyla, Başbakanlığa bağlı Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 

Genel Müdürlük ayrıca, ülkemizdeki mevcut aile yapısını; ana, baba, eş, çocuklar ve 
akraba ilişkilerinden kaynaklanan problemler ile ekonomik, sosyal ve kültürel etkenlerin aile 
üzerindeki etkilerini araştırmak, aile bireylerinin eğitim fırsatlarından eşit olarak yararlanmalarını 
sağlamak, bu konularda eğitim programlan, aileyi ve aile bireylerini tehdit eden, aileden veya 
aile dışından kaynaklanan sorunları, aile içi şiddet ve istismarı, töre cinayetlerini, kötü 
alışkanlıkları ve bağımlılıkları, tüm bunları doğuran sebepleri, çevresel-sosyal etkilerini 
incelemek, araştırmak, bunların önlenmesine, çözümlenmesine yönelik ve aileyi destekleyici 
eğitici programlar hazırlamak, ailedeki yapısal değişimleri, iç ve dış göçün aile yapısına olan 
etkilerini araştırmak, inceleme ve araştırma alanlarında elde edilen bilgileri değerlendirmek ve 
sonuçlarını sosyal ve kültürel tedbirler haline dönüştürecek millî bir politikanın oluşumuna 
katkıda bulunmak, bunları uygulayıcı kurum ve kuruluşlara aktararak hizmetlerin geliştirilmesini 
ve yeni hizmet modellerinin oluşturulmasını sağlamak, ailenin ve aileyi oluşturan bireylerin 
karşılaştıkları sorunlara ilişkin kamuoyundaki eğilim ve istekleri tespit etmek amacıyla kamu 
veya özel kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapma ve benzeri konuların görevleri arasmda 
olduğu hususu belirtilmiştir.144 

18. 5224 Sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile 
Desteklenmesi Hakkında Kanun145 

Kanunun amacı, bireyin ve toplumun sinema sanatı ürünlerinden verimli bir biçimde 
yararlanabilmesi ve sinema sanatının sunduğu olanaklardan yararlanarak çağdaş ve etkin bir 
kültürel iletişim ortamının yaratılması için sinema sektörünün eğitim, girişim, yapım, dağıtım ve 
gösterim alanlarında geliştirilmesi ile kayıt ve tescile de esas olacak şekilde sinema filmlerinin 
değerlendirilmesi ve sınıflandırılmasını sağlamaktır.146 

Ülke içinde üretilen veya ithal edilen sinema filmlerinin ticari dolaşıma ve gösterime 
sunulmadan önce, gösterim ve iletim biçimleri dikkate alınarak kayıt ve tescile de esas olacak 
şekilde kamu düzeni, genel ahlak ile küçüklerin ve gençlerin ruh sağlığının korunması amacıyla 
şiddet, pornografi ve insan onuruyla bağdaşmayan görüntü ve etkiler içeren filmlerin 
değerlendirilmesi ve sınıflandırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde oluşturulan 
konu ile ilgili uzmanların yer aldığı Değerlendirme ve Sınıflandırma Kurulu kurulmuştur.147 

5256 sayılı Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 10/11/2004 
tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiş ve 13/11/2004 tarih ve 25642 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
144 Madde 3. 
145 5224 Sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması İle Desteklenmesi Hakkında Kanun 21/07/2004 tarihli 
Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 
146 Madde 1. 
147 Madde 3,4. 
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Filmler, Kurulca yukarıda ifade ettiğimiz ilkeler doğrultusunda değerlendirmeye tabi 
tutulur. Sonucunda uygun bulunanlar değerlendirme ve sınıflandırma sonucunu gösterir işaret 
veya ibareleri taşıması zorunlu tutulan filmler üzerinde bu ibare ve işaretlerin konması gerekir. 
Değerlendirme ve sınıflandırma sonucu zorunlu tutulan işaret ve ibarelerin kullanılmaması 
halinde, Bakanlığın talebi veya üçüncü kişilerin ihbarı üzerine mülki idare amirlerince filmlerin 
gösterim ve dağıtımı durdurulur ve bu zorunluluklara uymayanlara ayrıca kanunda belirtilen 
miktarlarda idari para cezası verilir.149 

19.5393 Sayılı Belediye Kanunu150 

Kanun ile büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyelerin, kadınlar ve 
çocuklar için koruma evleri açacakları hüküm altına alınmıştır.151 

3.1.3.3. Yönetmelikler 

1. Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik152 

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'na dayanılarak çıkarılan Yönetmelik ile korunma 
ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların korunması, haklarının ve esenliklerinin güvence 
altına alınması ile Çocuk Koruma Kanunu'nun uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslan 
düzenlemek amacıyla denetim altına alınmasma karar verilen, korunma ihtiyacı olan ve suça 
sürüklenen çocuklar hakkında yürütülecek uygulamalar ile sosyal inceleme raporlarına ve suça 
sürüklenen çocukların soruşturma ile yargılama usûllerine ilişkin kuralların uygulanmasına ve bu 
konuyla ilgili olarak görev yapanların hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimine dair usûl ve esasları 
kapsam altına almaktadır.13" 

2. Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir 
Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik154 

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununa dayanılarak çıkarılan Yönetmelik ile korunma 
ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların korunmasına, haklarının ve esenliklerinin güvence 
altına alınmasına ilişkin usûl ve esaslan ve korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında alınacak 
tedbirler ile suça sürüklenen çocuklar hakkında uygulanacak güvenlik tedbirlerinin usûl ve 
esasları düzenleyerek kapsam altına almaktadır.155 

148 Madde 7. 
149 Madde 13. 
"°5393 sayılı Belediye Kanunu 03/07/2005 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiş ve 13/07/2005 tarih ve 
25874 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
151 Madde 14. 
152 Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Adalet Bakanlığı tarafından 
hazırlanmış ve 24/12/2006 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 

Yönetmelik ile ilgili hususlar Çocuk Koruma Kanunu ile ilgili bölümde açıklandığı için ayrıca burada tekrara yer verilmemesi 
amacıyla açıklama gereği duyulmayarak ilgili bölüme havale edilmiştir. 
lii Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu Ve Destekleyici Tedbir Kararlanum Uygulanması Hakkında Yönetmelik 
Devlet Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanmış ve 24/12/2006 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 

Yönetmelik ile ilgili hususlar Çocuk Koruma Kanunu ile ilgili bölümde açıklandığı için ayrıca burada tekrara yer verilmemesi 
amacıyla açıklama gereği duyulmayarak ilgili bölüme havale edilmiştir. 
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3. Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelik156. 
Yönetmelik uyarınca sinema filmlerinin insan onurunun, kamu düzeninin, genel ahlakın 

çocukların ve gençlerin ruh sağlığının korunması amacıyla şiddet, pornografi ve insan onuruyla 
bağdaşmayan görüntü ve etkiler açısından, belirtilen bu ilkeler çerçevesinde değerlendirilme ve 
sınıflandırması Değerlendirme ve Sınıflandırma Kurulu tarafından yapılır. Yapılan bu 
değerlendirme sonucunda filmin gösterim ve ticari dolaşıma sunulmasının uygun olup olmadığı, 
filmle ilgili kısıtlayıcı tedbir uygulaması veya düzeltme yapılması, filme ilişkin işaret ve ibare 
kullanılmasının zorunlu tutulması hususlarına ilişkin karar alınabilir. Aynı zamanda yapılan 
değerlendirmeye bağlı olarak sinema filmleri, cinsellik, korku veya şiddet unsurlarının ağırlıklı 
olup olmadığı gibi hususları da dikkate almak suretiyle genel izleyici kitlesi tarafından 
izlenebilirlik ve yaş bakımından sınıflandırılır.157 

4. Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği Kuruluş, 
Görev ve Çalışma Yönetmeliği158 

Yönetmelik, korunmaya muhtaç olan, ihmal ve istismara maruz kalan, bulunan, evden 
veya kurumdan kaçan, mülteci, refakatsiz, sokakta yaşayan, sokakta çalıştırılan, oturduğu yeri 
haber vermekten aciz, hakkında koruma, ıslah ve/veya tedavi tedbiri alınan, suça maruz kalan, 
suç işlediği şüphesi altında bulunan, kimliği tespit edilemeyen çocuklara yönelik olarak polis 
tarafından yürütülecek hizmetleri düzenlemektir. 

5. İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik1S9 

Sıhhi ve gayri sıhhi iş yerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin 
ruhsatlandırılması ve denetlenmesine dair iş ve işlemlerin yürütülmesi amacıyla 1593 sayılı 
Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, 3572 sayılı İşyeri 
Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne 
Dair Kanun,5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 
5393 sayılı Belediye Kanununa dayanılarak hazırlanan yönetmelik, Özellikle çocuklar ve gençler 
açısından risk taşıyan açılması izne tabi olan umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden 
meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık 
alkollü, içki satan yerlerin, resmi ve özel okul binalanndan ve ilk ve orta öğretim öğrencilerinin 
barındığı öğrenci yurtları ile anaokullarından, kapıdan kapıya en az yüz metre uzaklıkta 
bulunmasının zorunlu olduğu, bu tip işyerlerinin açılış ve kapanış saatlerinin belediye sınırları 
içinde belediye encümeni tarafından belirleneceği ve 18 yaşından küçüklerin içkili ve oyun 
oynatılan benzeri yerlere alınmasının, internet kafelerde çocuklar açısından genel güvenlik ve 
ahlak bakımından zararı dokunacak sayfalara erişiminin yasak olduğu belirtilmiştir.160 

Ayrıca bu tip iş yerlerinin mevzuata aykırılıktan dolayı ruhsat iptali ve para cezalarına 
ilişkin işlemler hakkında belediyeler, iş yeri kapatmaya ilişkin işlemler hakkında ise yönetmelikle 
belirtilen şartlarda mülki amirin yetkili olduğu, kolluk kuvvetlerinin ise bu tip işyerlerini genel 
güvenlik ve asayiş yönünden denetlemek ve denetimler sırasında tespit edilen mevzuata aykırı 

Yönetmelik 18/02/2005 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 
157 Madde 11. 
158 Yönetmelik 13/04/2001 tarih ve 24372 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. 
159 Yönetmelik 10/08/2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. 
160 Madde 2, 3, 32, 33,44. 
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hususların yetkili idarelere gereği yapılmak üzere bildirmekle görevli olduğu hususunu da ayrıca 
belirtmek gerekmektedir. 

3.1.3.4. Genelgeler 

1.2006/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi 
Çocuk ve kadınlara yönelik şiddet hareketleri ile töre ve namus cinayetlerinin önlenmesi 

için alınacak tedbirler ile ilgili olarak 04/07/2006 tarihli ve 26218 sayılı Resmî Gazete'de 
2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi yayımlanmıştır. 

Genelge ile çocuğa yönelik şiddet konusundaki birtakım koruyucu ve önleyici tedbirler ile 
eğitim sağlık ve adalet alanındaki kurumsal hizmetler belirlenerek bu tedbirler ve hizmetlerle 
ilgili çözüm önerilerinin yaşama geçirilmesinde Devlet kurumları arasındaki koordincli 
çalışmaların yapılması amaçlanmaktadır.1'' 

Genelgede özellikle; Devlet kurumlarının ve kurumlarda çocuklarla ilgili çalışan 
görevlilerin çocuğa yönelik şiddete yaklaşım konusu ele alınarak bu konuda özel eğitim 
verilmesinin sağlanması, Devlet kurumlarında çocuğa yönelik şiddet olgusunun doğru 
tanımlanarak değerlendirilmesinin sağlayacak eğitim çalışmalarının yapılması, mülki idare 
amirleri, yerel yönetimler ve Diyanet İşleri Başkanlığının çocuğa yönelik şiddetle ilgili halkı 
aydınlatıcı faaliyetler gerçekleştirmek, Kent yapılanmasında Çocuklara ve gençlere yönelik 
sosyal faaliyetlerde bulunabilecekleri tesislerin kurulması var olanlarında aktif çalıştırılması, 
konunun ve sorunun temeline inilerek ekonomik, yasal, kurumsal, eğitsel ve kültürel alanlara 
yönelik düzenlemeler yapılarak bu konuda devlet politikası oluşturulması ve kurumların 
belirlenen bu politikaları uygulaması gerektiği hususları vurgulanmıştır. 

161 Madde 37, 39, 42. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
TÜRKİYE'DE ÇOCUK VE GENÇLERDE ŞİDDETE İLİŞKİN 

DURUM ANALİZİ VE FAALİYETLER 

Bu bölümde Türkiye'nin sosyodemografık yapısı, Türkiye'de çocuk ve gençler 
arasında şiddet olaylarının görülme boyutu, şiddet olayları ve sonuçlarının kamu 
kuruluşlarına maliyeti ve Türkiye'de gençler arasında şiddet görülmesine ilişkin 
nedenler yer almaktadır. 

4.1. Türkiye'nin Sosyodemografik Yapısı 
Çocuklarda ve gençlerde artan şiddet ile ilgili durum değerlendirmesine 

geçmeden önce, olayın boyutlarının daha iyi anlaşılmasına imkân sağlaması 
bakımından, ülkemizdeki nüfusun kısaca demografik yapısı ve beklenen gelişmeler, 
eğitim çağındaki nüfusun ve okullaşma oranlarının gelişimi, genç işsizliğin boyutları, 
yoksulluk ve göç olguları üzerinde durulacaktır. 

4.1.1. Demografik Yapı 
2000 Yılı Genel Nüfus Sayımı ve 2003 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 

sonuçlarına göre yenilenen nüfus projeksiyonlanyla 2000 yılında binde 12,4 olduğu 
tahmin edilen yıllık doğal nüfus artış hızının 2007 yılında binde 12,1'e gerilemesi, 2000 
yılı ortası itibarıyla 67,4 milyon olan toplam nüfusun 2007 yılında 73,9 milyona 
ulaşması beklenmektedir. 2015 yılında toplam nüfusumuzun 80,5 milyona yükselmesi, 
toplam doğurganlık hızının 2,05'e, kaba ölüm hızmın binde 6,8 düşmesi ve doğuşta 
hayatta kalma hızmın 72,7 yıla yükselmesi beklenmektedir. 

Tablo: l - Türkiye'de Genel Demografik 

Toplam Nüfus 
(Yıl Ortası) 
Toplam Nüfus 
(Yıl Sonu) 
Yıllık Doğal Artış 
Hızı (1) 

Kaba Doğum Hızı 

Kaba Ölüm Hızı 

Toplam 
Doğurganlık Hızı 

Doğumlar 

Ö lümler 

Doğuşta Hayatta 
Kalma Ümidi 

Bebek Ö lüm Hızı 

Birim 

Bin Kişi 

Bin Kişi 

Binde 

Binde 

Binde 
Çocuk 
Sayısı 

Bin Kişi 

Bin Kişi 

Yıl 

Binde 

2000 

67.420 

67.893 

14,1 

20,2 

6,2 

2,27 

1.363 

415 

70,4 

28,9 

2005 

72.065 

72.520 

12,6 

18,9 

6,2 

2,19 

1.361 

450 

71,3 

23,6 

Göstergeler (2000-2015) 

2006 

72.974 

73.425 

12,4 

18,7 

6,3 

2,18 

1.362 

456 

71,5 

22,6 

2007 

73.875 

74.321 

12,1 

18,4 

6,3 

2,17 

1.361 

464 

71,7 

21,7 

2010 

76.505 

76.923 

11,1 

17,5 

6,5 

2,12 

1.342 

495 

72,0 

20,0 

2015 

80.524 

80.914 

9,6 

16,4 

6,8 

2,05 

1.320 

545 

72,7 

17,2 
Kaynak : TÜİK, 2000 Genel Nüfus Sayımı ve HÜNEE, 2003 Nüfus ve Sağlık Araştırması 
sonuçlarına dayalı 2005 yılında yapılan nüfus tahminleri. 
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(1) Göçleri kapsamamaktadır. 
Türkiye'de doğurganlık hızı son 25 yılın verilerine bakıldığında sürekli azalma 

göstermiştir. 1978 yılı verilerine göre 4,33 olan doğurganlık hızı 1998 yılında 2,61'e 
gerilemiştir. 2003 Nüfus ve Sağlık Araştırması sonuçlarına göre ise toplam doğurganlık 
hızı (TDH) 2.23'tür. Bölgelerarası doğurganhk hızları mukayese edildiğinde; TDH 
doğu bölgesinde 3.65 iken, batı bölgesinde 1.88'dir. Görüldüğü gibi doğuda yaşayan 
kadınların diğer bölgelerde yaşayan kadınlardan yaklaşık 1.5 kat daha fazla çocuk 
sahibidir. Kırsal alanlarda ise 2,65 olan TDH, 2.06 seviyesine inmektedir. Ayrıca, TDH 
ile eğitim arasında belirgin bir ilişki bulunmaktadır. Hiç eğitim almamış kadınların 
TDH 3.65 iken, lise mezunu ve üstü eğitim düzeyine sahip kadınların TDH ise 1.39'dur 

Tablo:2- Toplam Doğur 

Temel özellikler 
Bölgeler 
Batı 
Güney 
Orta 
Kuzey 
Doğu 
Kent 
Kır 
Eğitim 
Eğitimi Olmayan-İlkokulu Bitirmemiş 
İlköğretim Birinci Kademe 
İlköğretim Birinci Kademe 
Lise ve Üzeri 
TOPLAM 

Sanlık Hızları 
I 

Toplam Doğurganlık Hızı (1) 

1.88 
2.30 
1.86 
1.94 
3.65 
2.06 
2.65 

3.65 
2 3 9 
1.77 
1.39 
2.23 | 

Kaynak:HÜNEE, 2003 Nüfus ve Sağlık Araştırması, Hacettepe Üniversitesi Nüfus 
Etütleri Enstitüsü, Ekim 2004. 

(1) Toplam Doğurganlık Hızı: Kadınların 15-49 yaşlan arasında doğurgan oldukları 
süre boyunca ortalama olarak doğurdukları çocuk sayısı. 

Ülkemizin toplam nüfusu 2000 yılında yapılan genel nüfus sayımı sonuçlarına 
göre 67.803.927 kişidir. Bu nüfus içinde 15.070.093 hane bulunmaktadır. Bazı 
hanelerin birden fazla aileden oluştuğu düşünüldüğünde Türkiye'de toplam aile 
sayısının 15 milyonun çok üstünde olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Ortalama hane halkı büyüklüğü 1990 Genel Nüfus Sayımında 5,05 iken 2000 
yılı Genel Nüfus Sayımında 4,5 olarak tespit edilmiştir. Hacettepe Nüfus Etütleri 
Enstitüsünün 2003 yılında yaptığı Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması'na göre 
ortalama hane halkı büyüklüğü 2003 yılında 4,0 olarak bulunmuştur. Son olarak, 2006 
yılında ASAGEM ve TÜİK iş birliği ile yapılan Türk Aile Yapısı Araştırması 
sonuçlarına göre ortalama hane halkı büyüklüğü 3,8 olarak bulunmuştur. Bu rakam 
kentlerde 3,7; kırsal kesimde ise 4,0 olarak ortaya çıkmıştır. Ortalama hane halkı 
büyüklüğünün ülkenin batısından doğusuna doğru gidildikçe arttığı görülmektedir. 
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Görüldüğü gibi Türk toplumunda ortalama hane halkı büyüklüğünde (ortalama yaşayan 
kişi sayısı) önemli bir azalma eğilimi dikkat çekmektedir. 

Ülkemizdeki evlenme ve boşanma oranlarına bakıldığında, 2000 yılında toplam 
nüfus sayısı 67.803.927 iken yapılan evlilik sayısı 461.417; evlenme oranı ise yüzde 
6,84 olarak gerçekleşmiştir. 2001 yılında tahmini nüfus 68.529.000 iken yapılan evlilik 
sayısı 453.213'e; evlenme oranı ise yüzde 6,61'e düşmüştür. 2002 yılma gelindiğinde 
tahmini nüfus 69.626.000 olarak gerçekleşirken, evlilik sayısı 447.820'ye; evlenme 
oran» ise yüzde 6,43'e gerilemiştir. 

Boşanma oranlarına bakıldığında, TÜİK verilerine göre, ülkemizde 2000 yılında 
34.862 boşanma görülürken 2001 yılında bu sayı 50.402'ye yükselmiştir. 2002 yılında 
ise boşanan aile sayısında biraz daha artış olmuş ve sayı 51.096'ya yükselmiştir. 

0-6 yaş grubundaki nüfusun 2007 yılındaki büyüklüğünün boyutlarına 
bakıldığında; toplam nüfusun yüzde 12,5'inin 9,2 milyon çocuktan oluştuğu 
görülmektedir. Toplam nüfusun yüzde 34,7'sini ise çocuk nüfus olarak 
nitelediğimiz 0-18 yaş grubundaki 25,6 milyonluk nüfus oluşturmaktadır. 
Yüzdelerin yanı sıra mutlak sayılar ile karşılaştırılma yapıldığında, 0-18 yaş grubundaki 
çocuk nüfusun sayıca birçok Avrupa ülkesinin toplam nüfusundan fazla olduğu 
görülmektedir. 

Birleşmiş Milletlerin (UN 2005) tahminlerine göre, 2005 yılında gelişmiş 
ülkeler ortalaması olarak 0-19 yaş grubu nüfusunun payı yüzde 23,7, az gelişmiş 
ülkelerin yüzde 40,7, Avrupa ülkelerinin ortalaması ise yüzde 20'ler civarında iken, 
ülkemizde bu yaş grubunun payı yüzde 37,1'dir. 

Tablo:3- Yaş Gruplarına Göre Nüfus Tahminleri (2007-2015) 

i » . 1 Yaşlar 

0-6 
0-18 
0-24 
3-5 
7-12 
13-18 
19-24 
25-24 

2007 | 2015 

Nüfus (Bin kişi) 
9.220 

25.624 
33.273 
3.964 
8.518 
7.886 
7.649 

40.599 
Eğitim Çağı Nüfusları 
4-5 
6-13 
14-16 
17-20 

2.652 
11.253 
3.987 
4.989 

Üç Ana Yaş Gnıbu Nüfusları 
0-14 
15-64 
65+ 
TOPLAM 

20.473 
48.935 
4.464 

73.872 

9.145 
25.353 
33.481 
3.928 
7.852 
8.356 
8.128 

47.044 

2.628 
10.498 
4.165 
5.670 

19.673 
55.412 
5.440 

80.525 

2007 2015 j 

Yüzde 

12,48 
34,69 
45,04 
5,37 
11,53 
10,68 
10,35 
54,96 

3,59 
15,23 
5,40 
6,75 

27,71 
66,24 
6,04 

100,00 

11,36 
31,48 
41,58 
4,88 
9,75 
10,38 
10,09 
58,42 

3,26 
13,04 
5,17 
7,04 

24,43 
68,81 
6,76 

100,00 

Kaynak : TÜİK, 2000 Genel Nüfus Sayımı ve HÜNEE, 2003 Nüfus ve Sağlık 
Araştırması sonuçlarına dayalı 2005 yılında yapılan nüfus tahminleri. 
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Yapılan nüfus projeksiyonları, gelecek yıllarda da doğurganlık hızının ve ölüm 
hızının düşmesine ve doğuşta hayatta kalma ümidinin yükselmesine bağlı olarak 
nüfusun yaş yapısında da değişmelerin süreceği, 0-18 yaş grubu nüfusunun ve payının 
bir miktar azalmasına rağmen, nüfusumuzun genç yaş yapısına sahip olma özelliğini 
sürdüreceği beklenmektedir. 

4.1.2 Gençlerin Eğitim Düzeyleri 
Türkiye'de ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında okullaşma hedefi yüzde 

100,0 olarak belirlenmiştir. İlköğretim kurumlarında 2006/2007 öğretim döneminde 
okullaşma yüzdesi 96,34 iken, ortaöğretim kurumlarında yüzde 86,64'dür. 
Türkiye'de 2012/2013 yıllarında okul öncesi okullaşma hedefi yüzde 50 olup 
2006/2007 öğretim yılında yüzde 25'dir. 

İlköğretim okullarında derslik başına düşen öğrenci sayısı 2006/2007 öğretim 
yılında 43,5 iken genel ortaöğretim kurumlarmda 37,9'dur. 2012/2013 yıllarında ise her 
iki düzey okul içinde derslik basma 30 öğrenci olması hedeflenmektedir. 

Tablo:4- Eğitim Kademelerine Göre Okullaşma Oranları (1) ve Hedefleri 
2006/2007 (2) 2012/2013 

Okullaşma Oranları (yüzde ) 
Okulöncesi (3) 
İlköğretim 
Ortaöğretim 

Yükseköğretim (4) 
Toplam 
Örgün 

Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 
İlköğretim (5) 
Genel Ortaöğretim 

25,0 
96,34 
86,64 

38,4 
24,8 

43,5 
37,9 

50,0 
100,0 
100,0 

48,0 
33,0 

30,0 
30,0 

Kaynak: DPT, Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013), Devlet Planlama Teşkilatı. 

(1) Bütün kademeler için veriler brüt okullaşma oranıdır. 
(2) Yükseköğretim verileri 2004-2005 dönemine aittir. 
(3) 4-5 yaş grubu için hesaplanmıştır. 
(4) Üniversiteler ve diğer yükseköğretim kurumları dahil, lisansüstü öğrencileri hariç 

tutulmuştur. 17-20 yaş grubu için hesaplanmıştır. 
(5) Kentsel alanlar için hesaplanmıştır. 

Okul öncesi eğitim; isteğe bağlı olarak, ilköğretim çağma gelmemiş 0-5 yaş 
grubu çocukların eğitimini kapsar. Ancak ülkemizde kaynak kısıtlılığı sebebiyle 3-5 yaş 
grubu çocuklara verilmektedir. 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında Millî Eğitim 
Bakanlığınca 20.675 okul öncesi eğitim kurumunda, 24.775 öğretmenle 640.849 
çocuğa eğitim verilmektedir. Ayrıca, 13.465 kadrosuz usta öğretici ile 250.000 
çocuğa daha okul öncesi eğitim imkânı sağlanmıştır. 
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TabIo:5- Okul öncesi Eğitimi Olan Okul, Öğrenim Gören Öğrenci Sayısı ve 
Öğretmen Sayılan 

Eğitim Kademesi 

Oku! Öncesi Eğitim 

Okul Öncesi (Resmî) 

Bağımsız Anaokulu 

Anasının 

657 S.K.191.Mad.Göre Açılan 

Okul öncesi (Özel) 

Anaokulu 

Anasının 

SHÇEK 

Okul 

Kurum 

Sayısı 

3.222 

1.267 

786 

16.792 

481 

1.742 

583 

661 

1.372 

20.675 

Öğrenci Sayısı 

Toplam 

640.849 

580.336 

80.767 

482.212 

17.357 

60.513 

19.401 

16.999 

24.113 

640.849 

Erkek 

334.252 

302.224 

42.572 

250.696 

8.956 

32.028 

10.185 

9.052 

12.791 

334.252 

Kız 

306.597 

278.112 

38.195 

231.516 

8.401 

28.485 

9.216 

7.947 

11.322 

306.597 

Öğretmen 

Sayısı 

10.016 

4.580 

3.217 

13.018 

1.363 

4.270 

1.888 

1.741 

3.548 

24.775 

Kaynak: TÜİK, Milli Eğitim İstatistikleri, (2006-2007). 

İlköğretim, 6-14 yaş grubundaki çocukların eğitim-öğretimini kapsar. 
İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında 
parasızdır. İlköğretim kurumları sekiz yıllık okullardan oluşur. Bu okullarda kesintisiz 
eğitim yapılır ve bitirenlere ilköğretim diploması verilir. İlköğretim okullarında 2006-
2007 Eğitim-Öğretim yılında 34.656 okulda, 402.829 öğretmenle 10.846.930 
öğrenci öğrenim görmektedir. 

Tablo:6- İlköğretim Eğitimi Veren Okul, Öğrenime Devam Eden Öğrenci Sayısı ve 
Öğretmen Sayıları 

Eğitim Kademesi 

İlköğretim 

ilköğretim (Resmî) 

İlköğretim (Özel) 

Açık İlköğretim 

Toplam 

Okul 

Kurum 

Sayısı 

34.656 

33.898 

757 

1 

34.656 

Öğrenci Sayısı 

Toplam 

10.846.930 

10.346.509 

213.071 

287.350 

10.846.930 

Erkek 

5.684.609 

5.408.525 

116.099 

159.985 

5.684.609 

Kız 

5.162.321 

4.937.984 

96.972 

127.365 

5.162.321 

Öğretmen 

Sayısı 

402.829 

381.354 

21.475 
1 

402.829 

Kaynak: TÜİK, Milli Eğitim İstatistikleri, (2006-2007). 
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Yatılı İlköğretim Bölge Okulları (YİBO) çeşitli sebeplerle henüz bir ilkokul 
açılmamış olup birbirine yakın birkaç köyün bulunduğu yerlerde veya evleri ve ev 
grupları dağınık olan köylerde gündüzlü, yatılı, pansiyonlu bölge okullandır. 2005-2006 
Eğitim-Öğretira yılında 603 YİBO'da toplam 166.794 yatılı öğrenciye hizmet 
verilmektedir. 

Okulu bulunmayan nüfusu az ve dağınık yerleşim birimlerinde bulunan 
ilköğretim çağındaki çocuklar ile birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan okullarda 
bulunan öğrencilerin daha kaliteli eğitim-öğretim imkânına kavuşturulması, eğitimde 
fırsat ve imkân eşitliğinin sağlanması amacıyla Millî Eğitim Bakanlığınca "Taşımalı 
İlköğretim Uygulaması" yapılmaktadır. 2006-2007 öğretim yılında 81 ilde, 694.329 
öğrenci, 6.410 merkez okula günübirlik taşınmaktadır. 

Ortaöğretim; ilköğretime dayalı, en az dört yıllık genel, meslekî ve teknik 
öğretim kurumlarınca yapılan eğitimin tümünü kapsar. Zorunlu bir eğitim olmayıp, 
zorunlu eğitim içine alınması için çalışmalar yapılmaktadır. 2006-2007 eğitim-öğretim 
yılında ortaöğretimde 7.934 okulda, 187.665 öğretmenle 3.386.218 öğrenci öğrenim 
görmektedir. 

Tablo:7- Ortaöğretim Eğitimi Veren Okul, Öğrenime Devam Eden Öğrenci ve 
Öğretmen Sayıları 

Eğitim Kademesi 

Ortaöğretim 

Ortaöğretim (Resmî) 

Ortaöğretim (Özel) 

Açıköğretim Lisesi 

Toplam 

Okul 

Kurum 

Sayısı 

7.934 

7.216 

717 

1 

7.934 

Ö 

Toplam 

3.386.717 

2.946.363 

86.458 

353.896 

3.386.717 

grenci Sayısı 

Erkek 

1.917.189 

1.663.955 

47.180 

206.054 

1.917.189 

Kız 

1.469.528 

1.282.408 

39.278 

147.842 

1.469.528 

öğretmen 

Sayısı 

187.665 

174.748 

12.917 

-
187.665 

Kaynak: TÜİK, Milli Eğitim İstatistikleri, (2006-2007). 

Genel ortaöğretim kurumları; genel liseler, Anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal 
bilimler liseleri, Anadolu öğretmen liseleri, Anadolu güzel sanatlar liseleri ve spor 
liselerinden oluşmaktadır. 2006-2007 öğretim yılında 3.690 okulda 103.389 
öğretmenle 2.142.218 öğrenci öğrenim görmektedir. 

Meslek ve teknik ortaöğretim kurumları genel lise ve meslek lisesi 
programlarının bir yönetim altında uygulandığı okullardır. 2006-2007 Eğitim-öğretim 
yılında 4.244 okulda 84.276 öğretmenle 1.244.499 öğrenci öğrenim görmektedir. 

Özel eğitim: çeşitli nedenlerle bireysel ve gelişim özellikleri ile eğitim 
yeterlilikleri acısından akranlarından beklenilen düzeyde anlamlı farklılık gösteren özel 
eğitime ihtiyacı olan çocukların zorunlu öğretim çağı; okul öncesi dönemini de içine 
alan 3-14 yaş grubundaki bireylerin eğitim-öğretim süresini kapsamaktadır. Özel eğitim 
veren 517 okulda toplam 25.238 öğrenci eğitim-öğretim görmekte ve 4.680 
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öğretmen görev yapmaktadır. Bununla birlikte özel eğitim sınıflarında 9.201, 
diğer okullar bünyesinde 55.096 olmak üzere toplam 64.297 engelli, kaynaştırma 
eğitimi almaktadır. 53 özel eğitim okulu bünyesinde bulunan ana sınıflarında da 
488 öğrenci bulunmaktadır. 

Yaygın eğitim, yetişkinlere okuma-yazma öğretmek, temel bilgiler vermek, en 
son devam ettikleri öğrenim kademesinde edindikleri bilgi ve kabiliyetlerini geliştirmek 
ve hayatını kazanmasını sağlayacak yeni imkânlar kazandırmak amacıyla verilen okul 
dışı eğitimdir. Yaygın eğitim kurumları; halk eğitim merkezleri, mesleki eğitim 
merkezleri, pratik kız sanat okulları, olgunlaşma enstitüleri, mesleki ve teknik eğitim 
merkezleri, yetişkinler teknik eğitim merkezleri, eğitim ve uygulama okulları, özel 
dershane, özel kurs, endüstri pratik sanat okulları, bilim ve sanat merkezleri, açık 
ilköğretim, açık lise ve mesleki ve teknik açık öğretim okullarında her yaş grubundaki 
insanlara değişik tür ve nitelikte hizmet verilmektedir. 2006 yılında 10.576 yaygm 
eğitim kurumunda 4.508.564 kursiyer öğrenim görmüş ve 79.370 öğretmen görev 
yapmıştır. 

Sekiz yılık kesintisiz zorunlu ilköğretim uygulamasını müteakip açık ilköğretim 
okulu uygulaması başlatılmıştır. Açık İlköğretim Okulu; daha önce ilkokullardan mezun 
olan ancak herhangi bir nedenle ortaokula devam edememiş yurt içindeki ve daha 
sonrada yurt dışındaki vatandaşlarımıza uzaktan eğitim yöntemi ile sekiz yıllık 
ilköğrenimlerini tamamlama imkânı sağlamak amacıyla kurulmuştur. 2006-2007 
Eğitim-öğretim yılında öğrenim gören öğrenci sayısı 287.350'ye ulaşmıştır. 

Açık Öğretim Lisesi, ilköğretimini tamamlayan ancak çeşitli sebeplerle örgün 
ortaöğretim kurumlarına devam edemeyen; örgün eğitim dışmda kalan ve liseye 
dışardan devam ederken Açık Öğretim Lisesine geçmek isteyen öğrencilere hizmet 
vermektedir. Açık Öğretim Lisesinde yaş sınırı yoktur. İlköğretimini tamamlayan 
herkes Açık Öğretim Lisesine başvurabilir. 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında 
öğrenim gören öğrenci sayısı 281.427'dir. 

Mesleki Açık Öğretim Lisesi, ilköğretimini tamamlayan, ancak orta öğretime 
devam edemeyenler ile orta öğretimden ayrılanlara farklı alanlarda öğrenim görme 
fırsatı verip eğitim-öğretim imkânı sağlayarak hizmet vermektedir. Mesleki Açık 
Öğretim Lisesinde yaş sınırı yoktur. 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında öğrenim 
gören öğrenci sayısı 72.469'dur. 

İllerde bulunan rehberlik ve araştırma merkezi müdürlükleri ile eğitim 
kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma servislerince rehberlik ve psikolojik 
danışma hizmetleri verilmektedir. Rehberlik ve araştırma merkezleri; tüm öğrencilere 
mesleki rehberlik, özel eğitim gerektiren çocukların tespiti, yerleştirilecekleri eğitim 
kurumları, bu çocuklar için gerekli rehberlik çalışmalarının yapılması, okullardaki 
rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin planlanması, koordinasyonu, okullardan 
gönderilen vakaların incelenmesi gibi hizmetleri yerine getirmektedir. 176 rehberlik ve 
araştırma merkezi ile ilköğretim ve ortaöğretimde okul rehberlik ve psikolojik 
danışma servislerinde toplam 12.661 rehber öğretmen görev yapmaktadır. 

4.1.3 Yoksulluğun Genel Durumu 
Türkiye'de yoksulluk oranları resmî olarak ilk defa Türkiye İstatistik Kurumu 

(TÜİK) tarafından 2002 yılında Hane Halkı Bütçe Anketi (HBA) kapsamında yapılan 
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yoksulluk çalışması çerçevesinde açıklanmıştır. Son yıllarda ülkemizde yoksulluk ve 
gelir dağılımına ilişkin göstergelerde iyileşmeler olmakla birlikte, bu alandaki 
göstergeler AB ortalamasının gerisindedir. 2005 yılında Türkiye'de nüfusun yüzde 
0,87'si gıda harcamalarını içeren açlık sınırının, yüzde 20,5'i ise gıda ve gıda dışı 
harcamaları1 içeren yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Yoksulluk özellikle eğitim 
seviyesi düşük olanlar, yevmiyeliler, ücretsiz aile işçileri, işsizler, tanm ve inşaat 
sektörlerinde çalışanlar ile geniş aileler arasında yaygındır. 

2005 yılında gıda yoksulu kişi sayısı 2004 yılına göre 286 bin kişi azalarak 623 
bine gerilemiştir. Söz konusu düşüş özellikle kırsal alanda gıda yoksulu kişi sayısındaki 
azalıştan kaynaklanmaktadır. Yoksulluk oranı olarak da tanımlanan gıda ve gıda dışı 
yoksulluk sınırı altında kalan nüfus ise yaklaşık 3,3 milyon kişi azalarak yaklaşık 14,7 
milyon kişiye düşmüştür. Kırda yoksul sayısındaki azalış, kenttekinden daha fazladır. 
Kırsal alanda 2004 yılında yüzde 39,97 olan gıda ve gıda dışı yoksulluk oranı 2005 
yılında yüzde 32,95'e gerilemiştir. 

Kişi başı günlük 1 $, 2,15 $ ve 4,3 $'ın altında kalan nüfus oranlan da 2005 
yılında azalış göstermiştir. Kişi başı günlük 1 $'ın altında kalan nüfus 2005 yılında 
2004 yılına göre bin kişi azalarak 10 bin kişiye; 2,15 $'ın altında kalan nüfus 643 bin 
kişi azalarak 1,1 milyon kişiye, 4,3 $'m altında kalan nüfus ise 2,9 milyon kişi azalarak 
11,7 milyon kişiye gerilemiştir. 

Tablo:8- Yoksulluk Sınırı Yöntemlerine Göre Fert Yoksulluk Oranları (Yüzde ) 

Yöntemler 

Gıda yoksulluğu 
(açlık) 

Yoksulluk 
rgıda+gıda dışı) 

Kişi başı günlük 
1 $'ın altı"0 

Kişi başı günlük 
2,15 S'ın altı(l;ı 

Kişi başı günlük 
4,3 $'ın alü 0 ) 

Göreli yoksulluk 
(2) 

Türkiye 
2002 

1,35 

26,96 

0,20 

3,04 

30,30 

14,74 

2003 

1,29 

28,12 

0,01 

2,39 

23,75 

15,51 

2004 

1,29 

25,60 

0,02 

2,49 

20,89 

14,18 

2005 

0,87 

20,50 

0,01 

1,55 

16,36 

16,16 

Kent 
2002 

0,92 

21,95 

0,03 

2,37 

24,62 

11,33 

2003 

0,74 

22,30 

0,01 

1,54 

18,31 

11,26 

2004 

0,62 

16,57 

0,01 

1,23 

13,51 

8,34 

2005 

0,64 

12,83 

0,00 

0,97 

10,05 

9,89 

Kır 
2002 

2,01 

34,48 

0,46 

4,06 

38,82 

19,86 

2003 

2,15 

37,13 

0,01 

3,71 

32,18 

22,08 

2004 

2,36 

39,97 

0,02 

4,51 

32,62 

23,48 

2005 

1,24 

32,95 

0,04 

2,49 

26,59 

26,35 

Kaynak: TÜÎK, 2002, 2003, 2004, 2005 Hane halkı Bütçe Anketi. 
(1) Bir doların saün alma gücü parkesine (SGP) göre katşüığı olarak 2002 yılı için 618.281 TL; 2003 yıl için. 

732.480 TL; 2004 yılı için 780.121 TL; 2005 yılı için ise 0,830400 YTL kullanılmıştır. 
(2) Göreli Yoksulluk:Eşdeğer fert başna tüketim harcaması medyan değerinin yüzde ellisi esas alınmıştır. 

1 Gıda ve Gıda-Dışı Yoksulluk Oranı: Fertlerin gıdanın yanı sıra gıda dışı ihtiyaçları da bulunmaktadır. 
Bu ihtiyaçları göz önüne almak için gıda yoksulluk sınırına, gıda dışı mal ve hizmet payının da eklenmesi 
gerekmektedir. Bu yoksulluk sınırının belirlenmesi amacıyla da toplam tüketimleri gıda yoksulluk 
sınırının hemen üstünde olan hanelerin toplam harcama içindeki gıda dışı harcama payı (2002 yılı için 
yüzde 57, 2003 yılı için yüzde 60, 2004 yılı için yüzde 58, 2005 yılı için yüzde 61) esas alınmıştır. Buna 
göre gıda ve gıda dışı mal ve hizmetleri kapsayacak şekilde yoksulluk sımn belklenrniştir. Yoksulluk 
oram ise, eş değer fert başına tüketim harcaması, yoksulluk sınırının altmda kalan hanehalklannın 
oluşturduğu nüfusun, toplam nüfus içindeki payı olarak alınmıştır. 
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Göreli yoksulluk yöntemine göre, yoksul fert sayısı 2004 yılından 2005 yılına 
1,6 milyon kişi artmıştır. Göreli yoksulluk oranı ise, 1,98 puan artarak yüzde 16,16'ya 
yükselmiştir. Göreli yoksulluktaki artış hem kentsel hem de kırsal alandaki artıştan 
kaynaklanmaktadır. 

Tablo:9- Yoksulluk Sınırı Yöntemlerine Göre Yoksul Fert Sayısı (Bin Kişi) 

Yöntemler 

Gıda 
yoksulluğu 
(açlık) 

Yoksulluk 
(gıda+gıda 
dışı) 

Kişi başına 
günlük 1 
J'ın altı ( l ) 

Kişi başına 
günlük 2,15 
$'ınalü(1) 

Kişi başına 
günlük 4.3 
J'ın alü ( l ) 

Göreli 
yoksulluk<2> 

Türkiye 

2002 

926 

18.441 

136 

2.082 

20.721 

10.080 

2003 

894 

19.458 

9 

1.655 

16.433 

10.730 

2004 

909 

17.991 

11 

1.752 

14.681 

9.967 

2005 

623 

14.681 

10 

1.109 

11.712 

11.574 

Kent 

2002 

376 

9.011 

10 

971 

10.106 

4.651 

2003 

311 

9.377 

5 

648 

7.696 

4.734 

2004 

269 

7.146 

5 

529 

5.827 

3.596 

Kır 

2005 I 2002 

284 

5.687 

0 

430 

4.454 

4.381 

550 

9.429 

126 

1.111 

7 

5.430 

2003 

584 

10.081 

4 

1.007 

8.737 

5.996 

2004 

640 

10.846 

5 

1.223 

8.854 

6.371 

2005 

339 

8.994 

10 

679 

7.259 

7.193 

Kaynak: TÜİK, 2002,2003,2004,2005 Hane halta Bütçe Anketi. 
(1) Bir doların satın alma gücü paritesine (SGP) göre katşılığı olarak 2002 yılı için 618.281 TL; 2003 yıl için 

732.480 TL; 2004 yık için 780.121 TL; 2005 yılı için ise 0,830400 YTL kullanılmıştır. 
(2) Göreli YoksullukEşdeğer fert başna tüketim harcaması medyan değerinin yüzde ellisi esas alınmıştır. 

Çalışma durumuna göre yoksulluk oranlarına bakıldığında; düşmüş olmakla 
birlikte 2005 yılında da 2004 yılındaki gibi en yüksek yoksulluk oranı ücretsiz aile 
işçilerinde görülmektedir. Ücretsiz aile işçilerini yevmiyeliler takip etmektedir. İşsizler 
arasında yoksulluk yüzdesi ise; yüzde 26,19 olarak gerçekleşmiştir. 

Tablo: 10- Hane Halkı Fertlerinin Çalışma Durumuna Göre Yoksulluk Oranları 
_ _ _ _ _ (Yüzde) 

İşteki Durum 

Toplam 
15 ve daha yukarı yaştaki 
fertler 

Ücretli maaşlı 

Yevmiyeli 

işveren 

Kendi hesabına 

Ücretsiz aile işçisi 

işsizler 
Ekonomik olarak aktif 

olmayanlar 

Türkiye 

2002 

26,96 

2003 

28,12 

2004 

25,60 

2005 

20,50 

Kent 

2002 

21,95 

2003 

22,30 

2004 

16,57 

2005 

12,83 

Kır 

2002 2003 

34,48 137,13 

2004 

39,97 

2005 

32,95 

13,64 

45,01 

8,99 

29,91 

35,33 

32,44 

22,15 

15,28 

43,09 

8,84 

32,38 

38,51 

30,97 

22,82 

10,35 

37,52 

6,94 

30,48 

38,73 

27,37 

20,95 

6,57 

32,12 

4,80 

26,22 

34,52 

26,19 

15,92 

12,24 

44,82 

6,73 

21,75 

27,94 

22,99 

18,53 

14,27 

40,24 

8,14 

24,36 

18,59 

28,20 

19,32 

8,79 

28,65 

3,82 

16,13 

11,30 

22,74 

14,10 

4,92 

27,08 

2,07 

11,04 

10,76 

20,92 

11,08 

18,31 

45,29 

15,26 

33,38 

36,67 

62,56 

30,14 

19,03 

47,29 

10,58 

35,98 

41,01 

38,84 

30,58 

16,71 

47,15 

15,58 

37,04 

41,79 

38,12 

36,59 

12,78 

38,61 

12,55 

33,04 

37,53 

43,43 

27,65 

Kaynak: TÜİK, 2002,2003,2004, 2005 Hane Halkı Bütçe Anketi. 
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Tablo: 11- Hane Halkı Türüne Göre Fert Yoksulluk Oranları (Fert sayısı) 

Türkiye 69.196 19.458 28,12 
(bin) 

70.274 17.991 25,60 71.611 14.681 
Çekirdek aile 
(çocuklu) 42.121 11.725 27,84 43.862 10.657 24,30 43.521 8.266 18,99 

Çekirdek aile 
(çocuksuz) 

4.384 581 13,26 4.474 581 12,98 4.778 409 8,55 

Ataerkil veya geniş 
aile 

19.108 6.240 32,66 18.625 5.965 32,03 20.182 5.512 27,31 

Tek yetişkinli aile, 
diğer 3.583 912 25,46 3.312 788 23,78 3.130 494 15,78 

Kent 42.044 9.377 22,30 43.136 7.146 16,57 44.312 5.687 12,83 
Çekirdek aile 
(çocuklu) 27.837 6.425 23,08 29.023 4.816 16,60 29.722 3.811 12,82 

Çekirdek aile 
(çocuksuz) 2.537 219 8,63 2.589 115 4,44 2.826 79 2,79 

Ataerkil veya geniş 
aile 9.208 2.282 24,78 9.068 1.810 19,96 9.487 1.538 16,22 

Tek yetişkinli aile, 
diğer 2.462 452 18,35 2.456 404 16,47 2.277 259 11,37 

Kır 27.152 10.081 37,13 27.138 10.846 39,97 27.299 8.994 32,95 
Çekirdek aile 
(çocuklu) 14.285 5.300 37,10 14.839 5.841 39,36 13.799 4.456 32,29 

Çekirdek aile 
(çocuksuz) 

1.847 362 19,61 1.885 466 24,72 1.952 330 16,89 

Ataerkil veya geniş 
aile 9.900 3.959 39,99 9.557 4.156 43,48 10.695 3.974 37,16 

Tek yetişkinli aile, 
{diğer 1.120 460 41,07 857 383 44,74 853 235 27,56 
Kaynak: TÜlK, 2002, 2003, 2004, 2005 Hane halkı Bütçe Anketi 

2005 yılında hane halkı büyüklüğü 3 veya 4 kişiden oluşan hanelerde 
bulunan fertlerin yoksulluk oranı yüzde 9,36 olurken 7 ve daha fazla olan 
hanelerde fertlerin yoksulluk oranı yüzde 45,99 olarak hesaplanmıştır. 

Hane halkı türüne göre çocuklu çekirdek ailede bulunan fertlerin yoksulluk 
oranı yüzde 18,99 olurken çocuksuz çekirdek ailelerde b u oran yüzde 8,55'e 
düşmektedir. Ataerkil veya geniş ailelerdeki fertler için yoksulluk oranı ise yüzde 
27,31 olarak tahmin edilmiştir. 

Eğitim durumu yükseldikçe yoksulluk riski de azalmaktadır. Eğitim durumuna 
göre en yüksek yoksulluk riski okuryazar olmayan fertlere aittir. 2005 yılında düşüş 
göstermekle birlikte gıda ve gıda dışı yoksulluk yöntemine göre bu grubun yoksulluk 
oranı yüzde 37,81'dir . Bu oran yüksekokul, fakülte ve üstü mezunlarda ise yüzde 
0,79'dur. 
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Tablo: 12- Hane Halkı Büyüklüğüne Gö 

1 r 
| Türkiye 

1-2 
3-4 
5-6 
7+ 

Kent 
1-2 
3-4 
5-6 
7+ 
Kır 
1-2 
3-4 
5-6 
7+ 

Kaynak: TU 

2003 

Toplam 
sayı 
(bin) 

69.196 
5.953 

27.564 
21.693 
13.986 
42.044 
3.648 
19.614 
12.906 
5.876 

27.152 
2.305 
7.950 
8.787 

8.110 
İK, 2002, 2( 

Yoksul 
savısı 
(bin) 

19.458 
804 

4.819 
6.951 
6.884 
9.377 
326 

3.014 
3.743 
2.295 
10.081 

478 
1.805 
3.208 

4.590 
303, 2004, 

Yoksul 
oranı 

(yüzde ) 

28,12 
13,50 
17,48 
32,04 
49,22 
22,30 
8,93 
15,37 
29,00 
39,05 
37,13 
20,73 
22,70 
36,51 

56,59 
Î005 Hane 

Toplam 
sayı 
(bin) 

70.274 
6.153 
28.691 
21.667 
13.762 
43.136 
3.770 

20.281 
12.688 
6.397 

27.138 
2.383 
8.410 
8.980 
7.365 

halkı Bütçe 

re Fert Yoksull 
2004 

Yoksul 
sayısı 
(bin) 

17.991 
859 

3.969 
6.010 
7.152 
7.146 
228 

1.774 
2.666 
2.477 
10.846 

631 
2.195 
3.344 

4.676 
Anketi. 

Yoksul 
oranı 

(yüzde) 

25,60 
13,96 
13,84 
27,74 
51,97 
16,57 
6,06 
8,75 

21,01 
38,71 
39,97 
26,46 
26,10 
37,24 

63,49 

uk Oran 

Toplam 
sayı 
(bin) 

71.611 
6.637 
29.260 
21.663 
14.051 
44.312 
4.197 
20.811 
12.790 
6.514 

27.299 
2.440 
8.449 
8.873 
7.538 

lan (Feı 
2005 

Yoksul 
sayısı 
(bin) 

14.681 
548 

2.739 
4.932 
6.463 
5.687 

133 
1.065 
1.870 
2.618 
8.994 
414 

1.673 
3.062 
3.845 

*t sayısı) 

Yoksul 
oranı 

(yüzde) 

20,50 
8,25 
9,36 

22,77 
45,99 
12,83 
3,17 
5,12 
14,62 
40,20 
32,95 
16,98 
19,80 
34,52 
51,00 

Tablo: 13- Hane Halkı Fertlerinin Yaş Durumuna Göre Yoksulluk Oranları 
(Yüzde ) 

Türkiye 

2002 2003 200412005 j 2002 2003 2004 2005 

Kent Kır 

2002 2003 2004 2005 

15 yaşından küçük 
fertler 34,55 37,04 34,02 

T«, 
27,71 30,59 30,43 24,22 19,51 41,10 46,44 49,34 40,60 

ıplam 26,96 28,12 25,60 20,50 21,95 22,30 16,57 12,83 34,48 37,13 39,97 32,95 
Kaynak: TÜÎK, 2002, 2003, 2004, 2005 Hane halkı Bütçe Anketi. 

Tablo: 14- Yüzde 20'ük Hane Halkı Dilimlerine Göre Yıllık Kullanılabilir 

Yüzde 20'lik Dilimler 
Birinci Yüzde 20 
İkinci Yüzde 20 
Üçüncü Yüzde 20 
Dördüncü Yüzde 20 
Beşinci Yüzde 20 
Toplam 

| Gini Katsayısı 

Gelirler 
1994 
4,9 
8,6 
12,6 
19,0 
54,9 
100,0 
0,49 

in Dağılımı 
2002 
5,3 
9,8 
14,0 
20,8 
50,1 
100,0 
0,44 

(Yüzde) 
2003 
6,0 
10,3 
14,5 
20,9 
48,3 
100,0 
0,42 

2004 
6,0 
10,7 
15,2 
21,9 
46,2 
100,0 
0,40 

2005 
6,1 
11,1 
15,8 
22,6 
44,4 
100,0 
0,38 

Kaynak: TÜİK, 2002, 2003, 2004, 2005 Hane halkı Bütçe Anketi. 
Gini Katsayısı: Gini katsayısı 0 ile 1 arasında değerler alır. Bu katsayı l 'e eşit ise "tam 
eşitsizlik", 0'a eşit ise "tam eşitlik" söz konusudur. 

Gelir dağılımı göstergeleri incelendiğinde 1994 yılından bu yana ilk dört yüzde 
20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay artarken, beşinci yüzde 20'lik grubun aldığı 
payın sürekli düştüğü görülmektedir. Bu durum yıllar itibariyle gelir dağılımındaki 
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iyileşmeyi göstermektedir. Nitekim, gelir dağılımı eşitsizliğini gösteren Gini katsayısı 
1994 yılında 0,49 iken, 2005 yılında 0,38'e gerilemiştir. Toplam gelirden en az pay alan 
birinci yüzde 20'lik grubun payı 1994 yılında yüzde 4,9 iken, 2005 yılında yüzde 
6,1 'e yükselmiştir. Toplam gelirden en fazla pay alan beşinci yüzde 20'lik grubun payı 
ise 1994 yılındaki yüzde 54,9'dan 2005 yılında yüzde 44,4'e düşmüştür. 

Yoksulluğun önlenmesi ve etkilerinin en aza indirilmesi için geliştirilen 
uygulamaların başında sosyal yardım uygulamaları gelmektedir. Sosyal yardımlar, 
yoksullara ücretsiz sağlık yardımı ve bakımı, aileye yönelik yardımlar, yaşlılara ve 
özürlülere aylık bağlanması, gelir getirici proje desteği, işsizlik yardımı gibi 
programları kapsamaktadır. Ülkemizde sosyal hizmet ve yardımlara olan ihtiyaç, göç, 
kentleşme, aile yapısında meydana gelen değişim, nüfus artış ve işsizlik gibi 
nedenlerle artarak devam etmektedir. Yoksul kesimlerin eğitim ve sağlık gibi temel 
hizmetlere erişimini kolaylaştıran söz konusu yardımlar bu kesimlerin yaşam 
standartlarının yükseltilmesini sağlamaktadır. 

Ülkemizde başlıca kamu sosyal yardım programları aşağıda sıralanan kuruluşlar 
tarafından uygulanmaktadır: 

• Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü 
• T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü (Sosyal Güvenlik Kurumu) (2022 sayılı 

Kanun uyarınca yapılan ödemeler) 
• Sağlık Bakanlığı (yeşil kart uygulaması) 
• Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü (Ayni ve nakdi 

yardımlar) 
• Vakıflar Genel Müdürlüğü (imaret ve muhtaç aylıkları) 
• Ayrıca belediyeler tarafından yapılan sosyal yardımlar da sosyal yardımlar 

açısından önemli bir katkı sağlamaktadır. Ancak belediyelerin sosyal yardım 
harcamalarına ilişkin sağlıklı bilgi bulunmamaktadır. 

Sosyal yardım hizmeti veren kuruluşlann sosyal yardım harcamalarını gösteren 
tablo aşağıdadır. 

Tablo: 15- Sosyal Yardım Hizmeti Veren Kuruluşların Sosyal Yardım Harcamaları 

Kurumu 

Emekli Sandığı 
Genel Müdürlüğü 

SHÇEK Genel 
Müdürlüğü 

Yardım 
Türü 

Yaşlı-Malül 
ve Sakat 
Aylığı (2022 
sayılı Kanun 
gereği) 

Ayni-Nakdî 
Yardım 

2004 

Kist 
Sayısı (5) 

1.092.457 

19.707 

Gider (YTL) 

788.824.786 

U.484.000 

2005 

Kişi 
Sayısı (5) 

1.266.268 

19.735 

Gider (YTL) 

1.003.882.239 

15.980.800 

2006 (1) 

Kişi 
Sayısı (5) 

1.243.878 

19.476 

Gider (YTL) 

1.284.823.461 

37.422.000 
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Vakıflar Genel 
Müdürlüğü 

Sağlık Bakanlığı (1) 

SYDGM (Fon) (2) 

TOPLAM (3) (4) 

GSYİH 

TOPLAM/CSYİH 
(Yüzde) 

Muhtaç Yetim 
ve Özürlülere 
Maaş 
Ödemeleri 

İmarethane 
Hizmetleri 

Yeşil Kart 
Uygulaması 

Tüm Sosyal 
Yardım 

Türü 
Uygulamaları 

1.605 

50.705 

13.418.569 

7.244.573 

21.827.616 

3.505.705 

9.473.000 

678.600.000 

1.347.846.000 

2.839.733.491 

430.511.000.000 

0,66 

2.557 

51.705 

10.811.554 

7.433.738 

19.58S.557 

6.172.086 

35.000.000 

1.808.746.327 

1.304.664.099 

4.174.445.551 

487.202.362.000 

0,86 

5.000 

77.280 

12.550.892 

7.409.638 

21.306.164 

11.962.000 

47.724.940 

2.908.268.006 

1.389.532.694 

5.679.733.101 

542.913.000.000 

1,05 

Kaynak: DPT, Emekli Sandığı, Sağlık Bakanlığı, SHÇEK, SYDGM, Vakıflar Genel Müdürlüğü. 
(1) 2006 yılı rakamları Kasım ayı sonu itibariyledir. 
(2) Kişi sayısı, söz konusu yıldaki toplam yeşil kart sahibi kişi sayısını belirtmektedir. 
(3) Yararlanan kişi sayısı yararlanma sayısıdır, kişi bazında mükerrerlik olabilir. 
(4) Belediyelerin yapmış olduğu sosyal yardım harcamaları veri yetersizliği nedeniyle toplamda yer alamamaktadır. 
(5) Sosyal yardım alan kişi sayısında mükerrerlik söz konusu olabilir. 

4.1.4. Gençlerin İşsizlik Boyutları 
İşsizlikten en fazla etkilenenler iş gücü piyasasına girişte zorluklarla karşılaşan 

dezavantajlı gruplardan biri olan gençlerdir. 

"Genç" tanımı kültürel, kurumsal ve politik faktörlere bağlı olarak ülkeden 
ülkeye değişmekle birlikte, Birleşmiş Milletlerin (BM) tanımına göre gençler, 15-24 
yaş grubunda bulunan nüfustan oluşmaktadır. Genç istihdamında bu yaş sınırları 
kullanılmaktadır. 

Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına en önemli katkıyı sağlayacak olan 
genç nüfusa rekabet gücü yüksek bir bilgi toplumunun gerektirdiği nitelik ve becerilerin 
kazandırılması büyük önem arz etmektedir. Ancak dünyada olduğu gibi Türkiye'de de 
genç nüfusun istihdamında önemli sorunlar yaşanmaktadır. 

Tablo: 16- Toplam İşsizlik ve Genç İşsizlik Oranı 
(Yüzde) 

İşsizlik Oranı 
Genç işsizlik Oranı 

1990 

8,0 
16,0" 

1995 

7,6 
15,6 

2000 

6,5 
13,1 

2001 

8,4 
16,2 

2002 

10,3 
19,2 

2003 

10,5 
20,5 

2004 
10,3 
19,7 

2005 

10,3 
19,3 

2006 
9,9 
18,7 

Kaynak: TUK; 1990-2006, Hane halkı işgücü Anketleri. 
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Türkiye'de işsizlik oranı 1990 yılında yüzde 8 ve 1995 yılmda yüzde 7,6 
seviyelerinde iken, 2002-2006 döneminde yüzde 10'un üzerine çıkmıştır. Genç işsizlik 
oranı ise 1990 yılında yüzde 16 iken, 2001 yılından itibaren artış göstererek 2002-2006 
döneminde yüzde 20'lere yükselmiştir. Şüphesiz 2001 yılından itibaren toplam ve genç 
işsizliğinin artmasında ekonomik kriz en önemli neden olmuştur. 2006 yılında ise hem 
toplam işsizlik oranı hem de genç işsizlik oranı son beş yıldaki en düşük oranlar 
olmuştur. 

Türkiye'deki toplam işsizlerin yaklaşık yüzde 36,1'i 15-24 yaş grubundaki 
işsizlerden oluşmaktadır. 15-24 yaş grubunun toplam işsizler içerisinde en büyük paya 
sahip olmasının en önemli nedeni bu yaş grubunun ilk kez iş gücü piyasasına giriş yaşı 
olmasıdır. Başka bir deyişle, herhangi bir tecrübesi olmayan işsizlerden oluşan bir grup 
olmasından kaynaklanmaktadır. 

Genç işsizlerin eğitim durumları incelendiğinde, 1990 ve 2004 yıllarında farklı 
sonuçlarla karşılaşılmaktadır. 1990 yılında genç işsizlerin neredeyse yarısı ilkokul, 
yüzde 6,3'ü meslek lisesi mezunu ve yüzde 4,1'i lise üstü eğitimli iken, 2004 yılmda 
genç işsizlerin yüzde 22,2'si ilkokul, yüzde 18,2'si meslek lisesi mezunu ve yüzde 
14,6'sı ise lise üstü eğitim seviyesindekilerden oluşmaktadır. 

1990 yılında genç işsizlerin yüzde 30,9'u lise ve üstü eğitim seviyesindekilerden 
oluşmaktayken, 2004 yılında bu oran yüzde 54,7 olmuştur. Bu durum genel eğitim 
seviyesinin yükselmesiyle bağlantüıdır. 

Tablo: 17- Eğitim Durumuna Göre Genç İşsizler 
_ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ ^ ] (Yüzde) 

Okuryazar Olmayanlar 
Okuryazar Olup Bir Okul 
Bitirmeyen 
ilkokul Mezunu 
ilköğretim Mezunu 
Ortaokul Mezunu 

| Orta Dengi Meslek Mezunu 
1 Lise Mezunu 
Lise Dengi Meslek Mezunu 

1 Lise Üstü Eğitimli 
| Toplam 

1990 
4,2 

2,6 

48,6 
-

12,5 
1,1 

20,5 
6,3 
4,1 

100,0 

1995 
1,3 

1,7 
42,9 

-
13,0 
1,2 

26,0 
9,0 
5,0 

100,0 

2000 
ı,ı 
1,3 

32,1 
1,6 

13,2 
0,6 

25,5 
14,2 
10,4 
100,0 

2003 
2,2 

2,8 

30,8 
2,4 
14,7 
0,2 
18,6 
15,0 
13,6 

100,0 

2004 
1,2 

2,3 

22,2 
4,9 
14,6 

-
21,9 
18,2 
14,6 
100,0 1 

Kaynak: TÜTK; 1990-2006, Hane halkı İşgücü Anketleri. 

Genç işsizlik sorununun daha iyi analiz edilebilmesi için gençlerin eğitim 
seviyelerine göre işsizlik ve işgücüne katılma oranlarına bakmak yararlı olacaktır. 1990 
yılında okuryazar olmayan ve okur yazar olup bir okul bitiremeyen gençlerin işsizlik 
oranı sırasıyla yüzde 11,3 ve yüzde 15 iken, 2004 yılında bu oranlar sırasıyla yüzde 
8,3'e ve yüzde 12,1'e gerilemiştir. Aynı zamanda, okuryazar olmayan gençlerin 
işgücüne katılma oranı, aynı dönem için, yüzde 45,3'ten yüzde 24,4'e gerilerken, 
okuryazar olup bir okul bitiremeyen gençlerin işgücüne katılım oranı, yine aynı dönem 
için, yüzde 55,6'dan yüzde 26,5'e düşmüştür. 15-24 yaş grubunda okuryazar 
olmayanlar ve okuryazar olup diploması olmayanların sayısı zorunlu eğitim nedeniyle 
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hızla azalmaktadır. İlkokul mezunlarının işsizlik oranı 1990 ve 2004 yıllarında birbirine 
yakın olmakla birlikte iş gücüne katılma oranı azalmıştır. Bu durum da zorunlu eğitimle 
açıklanabilir. 

Tablo:18- Eğitim Durumuna Göre Genç İşsizlik Oranı 

I 
I Okuryazar Olmayanlar 
Okuryazar Olup Bir Okul Bitirmeyen 
İlkokul Mezunu 
ilköğretim Mezunu 
Ortaokul Mezunu 
Orta Dengi Meslek Mezunu 
Lise Mezunu 
Lise Dengi Meslek Mezunu 
Lise Üstü Eğitimli 

| Toplam 

1990 
11,3 
15,0 
11,8 

-
20,8 
25,0 
35,6 
29,0 
30,8 
16,0 

1995 
7,1 
13,7 
11,0 

-
17,6 
29,7 
26,4 
30,1 
29,7 
15,5 

2000 
4,8 
11,0 
8,2 
12,2 
13,7 
14,8 
21,5 
20,7 
28,2 
13,1 

2003 
18,3 
30,3 
15,3 
11,4 
19,6 
28,6 
26,0 
23,9 
38,8 
20,5 

2004 
8,3 
12,1 
12,6 
12,3 
19,0 

-
26,3 
29,0 
40,1 
19,7 

Kaynak: TÜİK; 1990-2006, Hane halkı İşgücü Anketleri. 

Ortaokul mezunlarının işsizlik oranında ise söz konusu dönemde bir azalma 
görülmektedir. Orta dengi meslek okulu mezunlarının işsizlik oranı ortaokul 
mezunlarının işsizlik oranından daha yüksektir. 

Bu durum orta dengi meslek okullarının iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını 
karşılamadığını ve uygulamalı eğitimin yeterince yapılmadığım ortaya koymaktadır. 
Ayrıca, çıraklık sisteminin geliştirilerek daha etkin hâle getirilmesini gerektirmektedir. 
Ortaokul ve orta dengi meslek okullarının iş gücüne katılma oranına bakıldığında ise 
hızlı bir artış görülmektedir. 

Lise mezunu gençler 1990 yılında en yüksek işsizlik oranlarına sahip iken 2004 
yılında bu konumunu yüksek okul ve fakülte mezunlarına devretmiştir. 1990-2004 
döneminde lise mezunlarının işsizlik oranı neredeyse yüzde 26,2, işgücüne katılma 
oranı ise yüzde 37,5 azalmıştır. Meslek lisesi mezunlarının işsizlik oranı aynı kalmış, 
ancak iş gücüne katılma oranı azalmıştır. 

Lise üstü eğitimlilerin işsizlik oranı ise 14 yıllık dönemde iş gücüne katılma 
oranının azalmasına rağmen yaklaşık yüzde 30,2 artarak yüzde 40'ı aşmıştır. 

Eğitim kademeleri itibarıyla gençler arasında en yüksek işsizlik oranı 2004 
yılında lise üstü eğitim seviyesindekilerde, bununla birlikte en yüksek iş gücüne katılma 
oranı da yine bu grupta görülmektedir. 

Eğitim seviyesi itibarıyla gençler incelendiğinde eğitim seviyesi yükseldikçe 
işsizliğin ve işgücüne katılımın birlikte arttığı görülmektedir. Eğitim seviyesi 
yükseldikçe iş gücü piyasasma daha fazla oranda katılma eğilimi görülmekte, bu da bir 
işi daha fazla kişinin talep etmesi ve dolayısıyla daha fazla işsiz anlamına gelmektedir. 

Eğitim seviyesi yükseldikçe işsizliğin artmasının bir diğer nedeni de eğitim ile iş 
gücü piyasası arasındaki bağlantının zayıf olmasıdır. Bir başka deyişle, eğitim sistemi iş 
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gücü piyasasının ihtiyaçlarına cevap verememekte, işgücü piyasası da kendi 
ihtiyaçlarını eğitim sistemine yansıtamamakta, dolayısıyla eğitim sisteminin yetiştirdiği 
gençler işsiz kalmakta, işverenler ihtiyaç duydukları iş gücünü temin edememektedirler. 

4.1.5. Göç ve Kentleşme 
Sosyoekonomik bakımdan az gelişmiş, özellikle iş ve eğitim imkânlarının sınırlı 

olduğu şehirlerden ve doğurganlığın yüksekliğinin yol açtığı aşırı nüfus yığılmaları ve 
bu yığılmaların toprağın parçalanması, işsizlik ve yoksulluk gibi sorunların yoğun 
olduğu kırsal kesimlerden büyük kentlere olan göçler sonucunda nüfusun büyük 
çoğunluğu kentlerde yaşamaya başlamıştır. 

2000 Göç İstatistikleri, 1995-2000 döneminde il, ilçe, bucak ve köyler arasında 
6,7 milyon kişinin göç ettiğini ortaya koymuştur. Aynı dönemde illerin kendi 
yerleşmeleri arasındaki göç değerlendirmeye alınmadığında ise 4,8 milyon kişi iller 
arasında göç etmişlerdir. 

İllerarası göç istatistikleri, 1995-2000 döneminde üç büyük ilin aldığı göçün, 
verdiği göçten fazla olduğunu ve net göç itibarıyla ilk sıralarda yer aldığını ortaya 
koymaktadır. Ancak, net göç hızı itibarıyla mukayese yapıldığında, diğer bir deyimle 
net göç miktarı ilin nüfus büyüklüğüyle ilişkilendirildiğinde, bu sıralamada bir 
değişikliğin olduğu, ilk sırayı Tekirdağ ve turistik merkezlerimizden Muğla ve Antalya 
illerinin almış olduğu görülmektedir (TÜİK, Aralık 2005). 

Tablo: 19- 1995-2000 Döneminde İllerin Göç Hızlarının Büyüklüğüne Göre Sıralanışı 

İller 

34 
6 

35 
16 
7 

41 
33 
42 
1 

59 

İstanbul 
Ankara 
İzmir 
Bursa 
Antalya 
Kocaeli 
İçel 
Konya 
Adana 
Tekirdağ 

12 
29 
49 
70 
30 
76 
74 
75 
79 
69 

Bingöl 
Gümüşhane 
M u ş 
Karaman 
Hakkâri 
İğdır 
Bartın 
Ardahan 
Kilis 
Bayburt 
Toplam 

Aldığı 
Göç 

920.955 
377.108 
306.387 
180.171 
171.982 
119.301 
117.894 
107.316 
92.684 
88.618 

13.795 
13.777 
13.379 
13.374 
13.369 
11.944 
10.069 
8.791 
7.157 
6.027 

4.788.193 

34 
6 

35 
1 

41 
55 
21 
42 
33 
25 

81 
64 
62 
29 
70 
30 
11 
76 
69 
79 

İller Verdiği 
Göç 

Net Göç Hız lan En B 
İstanbul 
Ankara 
İzmir 
Adana 
Kocaeli 
Samsun 
Diyarbakır 
Konya 
İçel 
Erzurum 

Net Göç H 

Düzce 
Uşak 
Tunceli 
Gümüşhane 
Karaman 
Hakkâri 
Bilecik 
Igdtf 
Bayburt 
Kilis 
Toplam 

513.507 
286.224 
186.012 
133.181 
119.090 
111.272 
111.060 
104.529 
99.465 
97 300 

ızları En K 

21.739 
20.865 
18.828 
17.780 
16.145 
15.715 
14.481 
13.305 
11.387 
11.199 

4.788.193 

ü y ü k 
34 
35 
6 
7 
16 
59 
48 
9 

33 
20 

jçük 

60 
31 
1 
2 

47 
67 
25 
21 
63 
55 

İller 

Olan On İl 
İstanbul 
İzmir 
Ankara 
Antalya 
Bursa 
Tekirdağ 
Muğla 
Aydın 
İçel 
Denizli 

Olan On İl 

Tokat 
Hatay 
Adana 
Adıyaman 
Mardin 
Zonguldak 
Erzurum 
Diyarbakır 
Şanburfa 
Samsun 
Toplam 

Net Göç 

407.448 
120.375 
90.884 
90.457 
85.325 
51.335 
42.921 
21.553 
18.429 
15.205 

-37.172 
-38.241 
-40.497 
-40.745 
-42.082 
-44.009 
-46.491 
-48.064 
-49.312 
-51.644 

0 

1 tıier 

59 
48 
7 
11 
34 
16 
35 
32 
17 
6 

Tekirdağ 
Muğla 
Antalya 
Bilecik 
İstanbul 
Bursa 
izmir 
İsparta 
Çanakkale 
Ankara 

49 
36 
8 

47 
2 

67 
56 
57 
74 
75 

Muş 
Kars 
Artvin 
Mardin 
Adıyaman 
Zonguldak 
Siirt 
Sinop 
Bartın 
Ardahan 
Toplam 

Net 
Göç 
Hızı 

(Binde) 

96,81 
70,20 
64,31 
57,91 
46,09 
45,12 
39,88 
30,72 
27,39 
25,59 

-59,82 
-61,15 
-63,56 
-67,58 
-70,23 
-73,82 
-75,06 
-75,67 
-86,78 

-106,72 
0 

Kaynak: TÜtK, Genel Nüfus Sayımı, 2000 Göç İstatistikleri. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1413) 



— 117 — 

En fazla göç veren illerin durumu incelendiğinde ise, genellikle az gelişmiş 
Doğu ve Karadeniz bölgelerindeki illerin ve yeni kurulan bazı illerimizin yer aldığı 
görülmektedir. İllerin net göç oranları ile nüfus artış hızları mukayesesinde nüfus artış 
hızı negatif olan, diğer bir deyimle nüfusu azalan iller ile nüfus artış hızı çok küçük olan 
iller, göç veren illerin başında gelmektedir. Örneğin, Ardahan, Bartm, Sinop, 
Zonguldak, Artvin, Kars illeri en fazla göç veren iller olarak nüfus bakımından 
boşalmaktadır. Ayrıca, nüfus artış hızı çok düşük olan Siirt, Muş illeri de en fazla göç 
veren illerin arasında yer almaktadır. 

Tablo:20- 1990, 2000 İl Nüfusları, Yıllık Nüfus Artış Hızları ve Göç Oranları 

1 

t 
3 

4 

S 

a 
7 

9 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

3S 

İÜ 

37 

38 

39 

4 0 

41 

4 2 

İLLER 
A D A N A 

AttttAMÂN 

AFYON 

AĞRI 

A M A S Y A 

ANKARA 

A N T A L Y A 

mma 
AYDIN 

BALIKESİR 

BİLECİK 

BİNGÖL 

BİTLİS 

B O L U 

BURDUR 

BURSA 

Ç A N A K K A L E 

ÇANKIRI 

Ç O R U M 

DENİZLİ 

DİYARBAKIR 

EDİRNE 

ELAZIĞ 

ERZİNCAN 

ERZURUM 

ESKİŞEHİR 

GAZİANTEP 

G İRESUN 

G Ü M Ü Ş H A N E 

HAKKARİ 

HATAY 

İSPARTA 

İÇEL 

İSTANBUL 

İZMİR 

KASİS 
K A S T A M O N U 

KAYSERİ 

KIRKLARELİ 

KIRŞEHİR 

KOCAELİ 

KONYA 

Nüfus 
1990 

(Yıl 
Ortası) 

1.540.726 

507*87 

736.694 

434.517 

358.910 

3.214.942 

1.116.642 

$mm 
821.148 

971.128 

176.227 

248.814 

328.440 

282.573 

254.708 

1.581.816 

431.187 

248.669 

608.609 

747.937 

1.089.060 

404.420 

496.129 

298.634 

845.454 

639.293 

1.002.840 

498.719 

168.289 

170.763 

1.105.467 

432.520 

1.258.775 

7.119.972 

2 676.065 

stsmt 
424.178 

940.800 

308.855 

256.626 

912.471 

1.740.498 

Nüfus 
2000 

(Yıl 
Ortası) 

1.839.3S4 

M*B« 
810.129 

526.635 

365.202 

3.981.457 

1.698.944 

*9$:4Qr 

946.602 

1.073.140 

193.743 

253.700 

386.718 

270.510 

256.887 

2.106.709 

484.010 

2S9.721 

587.807 

846.812 

1.353.585 

402.891 

567.277 

316.357 

934.585 

703.988 

1.275.768 

523.200 

188.382 

234.337 

1.249.004 

611.035 

1.638.072 

9.919.683 

3.347.653 

İH32& 
377.437 

1.056.690 

327.933 

253 .49» 

1.196.156 

2.177.076 

Nüfus 
Artış 
Hızı 
(V.) 
1,77 

ma 
0,95 

1,90 

0.17 

2,14 

4,20 

sas 
1.42 

1,00 

1,00 

0,19 

1,63 

0,30 

0,08 

2,87 

0,73 

0,81 

-0,18 

1.24 

2,17 

-0,04 

1,34 

0,58 

1,00 

0,88 

2,41 

0,48 

1,02 

3,17 

1.22 

1,67 

2.65 

3,32 

2,24 

« ,SB 

-1,17 

1,18 

0,50 

-0,12 

2,71 

2,24 

Nat Göç 
Oranlan 
(Binda) 

-23,97 

#m 
-22,55 

.56,45 

-16.81 

25,59 

urn 
m& 
25,45 

«3« 
57,91 

-50.07 

-21,19 

-40,7» 

-22,70 

45,12 

27,39 

-18,28 

-S836 

19,86 

-4Q,04 

-14,04 

-23,77 

-4,68 

-54,78 

1434 

3,1} 

-12,07 

-23,47 

-12,47 

J3 .87 

30,72 

123» 

46,09 

39,88 

mm 
-32,83 

J , 4 6 

18,83 

-45,08 

0,20 

1.41 

1 

2 

3 

4 

« 
6 

7 
8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

*s 
16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

Î S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 
* j 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

İLLER 

KÜTAHYA 

MALATYA 

MANİSA 

K.MARAS 

MARDİN 
MUĞLA 

am 
NEVŞEHİR 

NİĞDE 

ORDU 

RİZE 

SAKARYA 

SAMSUN 

3«K!E 
Siltt?* 

SİVAS 

TEKİRDAĞ 

TOKAT 

TRABZON 

TUNCELİ 

ŞANLIURFA 

UŞAK 

VAN 

YOZGAT 

mfâtimm 
AKSARAY 

BAYBURT 

K A R A M A N 

KIRIKKALE 

BATMAN 

ŞIRNAK 

mmm 
AHOAMAN 

IĞDIR 
YALOVA 

KARABÜK 

KİLİS 

OSMANİYE 

DÜZCE 

TÜRKİYE 

Nüfus 
1990 

(Yıl 
Ortası) 

575.570 

700.166 

1.151.076 

891.010 

esme 
558.615 

3 7 4 3 7 0 

288.826 

300.341 

824.870 

348.142 

681.042 

1.1SS.330 

»£783 
tdeM6 
766.684 

464.645 

715.554 

790.843 

135.048 

989.658 

289.422 

630.972 

575.743 

tmm 
328.717 

1 D7.522 

214.347 

349.319 

341.065 

259.541 

2M.W 
*«*S*7 
141.859 

134.194 

244.523 

130.517 

381.989 

272.493 

56.154.000 

Nüfus 
2000 

(Yll 
Ortası) 

654.329 

848.S89 

1.256.923 

998.915 

*aw»â 
710.068 

451.043 
309.323 

346.550 

885.981 

365.496 

753.872 

1.208.000 

263.0M 
2»SŞS 
755.921 

818.200 

824.423 

909.024 

94.622 

1.427.849 

321.303 

869.113 

679.427 

vtxm 
393.871 

97.778 

242.302 

382.484 

452 .813 

350.013 

«SiflKS 

****** 
187.761 

167.445 

225.925 

115.356 

450.263 

312.931 

67.420.000 

Nüfus 
Artış 
Hızı 
(%) 
1,28 

1,92 

0,88 

1,14 

2.34. 
2,40 

tm 
0,69 

1,43 

0,71 

0,4» 

1,02 

0.41 

övfiO 
~*w 
-0,14 

2,86 

1,42 

2,03 

-3,56 

3,67 

1.04 

3,20 

1,66 

fl.BB 
1,81 

-0,95 

1,23 

0,91 

2,83 

2,98 

um 
SfcöS 
1,68 

2,21 

-0,79 

-1,23 

1,78 

1.38 

1,83 

Nat Göç 
Oranlan 
(Binde) 

-1,76 

-21,50 

« 1 

-28,27 

«*£* 
71,20 

mm 
-7,12 

-2.23 

-44,66 

.11,»» 

-2J.0* 

-45,54 

-Ts.oa 

SjSjiS* 

-51,02 

»6,81 

-48,45 

-11,11 

-36,65 

-38,90 

-6,90 

-43,58 

-41,88 

mm 
-13,41 

-59,51 

-12.S7 

J 2 . 7 2 

-45 ,1 * 

21,77 

mm 
mm 

-9,3i 

3,47 

-40,68 

.38,86 

-24,71 

7,99 

-1,76 

Kaynak; (1) TUİK, 2000 Genel Nüfus Sayımı. (2)TÛIK. Genel Nüfus Sayımı, 2000 Göç İstatistikleri. 
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1995-2000 döneminde ikametgah değişikliği yaparak göç etmiş kişilerin göç 
etme nedenlerine göre dağılımı incelendiğinde, ülkemizde, hane halkı fertlerinden 
birine bağımlı göç ile iş arama ve bulma amaçlı göçlerin göç olgusunun en önemli 
nedenini oluşturduğu, görülmektedir. İllerarası göç edenlerin yüzde 20,05'i iş arama ve 
bulma, yüzde 25,67'si ise hane halkı fertlerinden birine bağımlı olarak göç etmiştir. 
Tayin ve atama nedeniyle göç edenlerin yüzdesi ise 13,42 iken, eğitim amaçlı göç 
edenlerin yüzdesi 11,56 olarak tespit edilmiştir. İş arama ve bağımlı göçten sonra en 
büyük orana sahip olan "diğer" nedenle göç edenlerin göç etme nedeni ayrıntılı olarak 
elde edilmediği için, tabloda belirtilen nedenlerin dışında hangi nedenlerle göç 
ettiklerine ilişkin bir yorum yapılamamaktadır (TÜİK, Aralik 2005). 

Tablo:21- Göç Edenlerin Göç Etme Nedenine göre Dağılımı (1995-2000) (1) 

Göç nedenleri 

İş Arama/Bulma 

Tayin/Atama 

Hanehalkı Fertlerinden 
Birine Bağımlı Göç 

Eğitim 

Evlilik 

Deprem 

Güvenlik 

Diğer 

Bilinmeyen 

Toplam Göç Eden Nüfus 

Göç Eden Nüfus 

Erkek 

753.333 

439.040 

456.775 

339 862 

21.100 

73.374 

20.301 

543.879 

37.371 

2.685.035 

Kadın 

206.639 

203.317 

772.314 

213 648 

334.612 

73.184 

10.898 

264.420 

24.126 

2.103.158 

Toplanı 

959.972 

642.357 

1.229.089 

553.510 

355.712 

146.558 

31.199 

808.299 

61.497 

4.788.193 

Yüzde Dağılım 

Erkek 

28,06 

16,35 

17,01 

12,66 

0,79 

2,73 

0,76 

20,26 

1,39 

100,00 

Kadın 

9,83 

9,67 

36,72 

10,16 

15,91 

3,48 

0,52 

12,57 

1,15 

100,00 

Toplam 

20,05 

13,42 

25,67 

11,56 

7,43 

3,06 

0,65 

16,88 

1,28 

100,00 
Kaynak: TÜİK, Genel Nüfus Sayımı, 2000 Göç İstatistikleri. 
(1) İl içinde yerleşim yerleri arasındaki göç hariçtir. 

1970'li yılların başında nüfusun yaklaşık üçte biri kentlerde yaşarken, kırsal 
alanlardan alınan yoğun göç nedeniyle, günümüzde nüfusun üçte ikisine yakını 
kentlerde yaşamaktadır. Kırdan kente göçün etkisiyle artan ve özellikle büyük kentlerin 
gecekondu bölgelerinde yoğunlaşan çocuk ve genç nüfus yoksulluk, alt yapı ve konut 
yetersizliği, eğitimden kopma, sağlık hizmetlerinden yararlanamama gibi pek çok 
konuda önemli sorunlarla karşılaşmaktadır. Kırdan kente göç sonucunda birey, 
geleneksel toplumda var olan yakın ve destekleyici aile içi ilişkilerden, komşuluk ve 
akrabalık sistemlerinden sağlanan her tür olumlu destekten giderek yoksun kalmaktadır. 
Buna karşılık kentlerde yeterli kamusal/özel kurum ve kuruluşlar ve sivil toplum 
kuruluşlarınca sunulan hizmetlerin bulunmayışı da aile, çocuk ve gençleri bu sorunlarla 
baş etmede güçsüz bırakmaktadır. Bu nedenle çocuk ve gençlik politikalarının temel 
bileşenleri arasında kentler özellikle de büyük kentler önemli bir yer tutmaktadır (DPT 
2006). 
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4.2. Türkiye'de Çocuk ve Gençlerde Şiddetin Boyutu 
Toplumda sağlık sorununun halk sağlığı açısından önemli olması genellikle 

ölüm hızları, hastalık hızları, iş gücü kaybı ve ekonomik maliyeti ile değerlendirilir. Bu 
raporda, ülkemizde gençler arasında şiddetin sağlık yönünden önemli bir sorun olma 
durumu da bu çerçevede değerlendirilmiştir. 

4.2.1. Gençlerde Şiddete Bağlı Ölümler 
Şiddete bağlı ölümler, Sağlık Bakanlığı Ulusal Hastalık Yükü çalışmasında, 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ölüm İstatistikleri'nde seçilmiş 150 nedene göre 
yapılan kodlama ışığında, kaza ve yaralanmalar içerisinde, kasıtlı yaralanmalar alt 
başlığında incelenmiştir. TÜİK verilerinde intihar sayısı şiddet sayısının üç katından 
daha fazla iken, Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre şiddet ve intihar 
sayılarının eşit düzeyde olduğu görülmüş ve çalışmada buna göre düzeltme yapılmıştır. 

Türkiye'de il ve ilçe merkezlerinden bildirilen ölümlerin (2001) 
değerlendirilmesine göre erkek ve kadınlarda 15-24 yaş grubundaki cinayet ve intihar 
nedenli olan ölümlerin yüzdelerinin diğer yaş gruplarından daha yüksek olduğu 
gözlenmektedir. 

Grafikti- Türkiye'de İl ve İlçe Merkezlerinde Erkeklerde Yaş Gruplarına Göre 
Şiddet Nedenli Ölümler (2001) 

Kaynak: TÜİK (2001). '• ~ 
Grafik:2- Türkiye'de İl ve Üçe Merkezlerinde Kadınlarda Yaş Gruplarına Göre 

Şiddet Nedenli Ölümler (2001) KaynakrTÜÎK (2001). 
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Ulusal Hastalık Yükü Çalışması sonuçlarına göre (Sağlık Bankalığı (2004), 
Türkiye genelinde 15-59 yaş grubunda ölüme neden olan ilk 10 hastalık çalışıldığında, 
toplumdaki 15-59 yaş grubundaki her 100 kişiden 1,7'sinde şiddet, ölüm nedeni olarak 
gözlenmektedir. İlk 20 hastalık içinde şiddet 15. en sık karşılaşılan ölüm nedeni iken 
erkekler arasında 6. en sık ölüm nedenidir (yüzde 2,2). 

Grafik:3- Türkiye'de Yaş Gruplarına Göre Şiddete Bağlı Ölüm Hızları 
(100.000'de) 

Kaynak: Sağlık Bakanlığı (2004). 

Yukarıdaki grafikte, yaş grupları ve cinsiyete göre şiddete bağlı ölümlerin 
sıklığı izlenmektedir. Grafikte izlendiği gibi 15 yaş grubu itibariyle şiddete bağlı 
ölümler özellikle erkeklerde artmakta ve kadınlardan daha sık görülmektedir (Sağlık 
Bakanlığı Hastalık Yükü Final Raporu). 

Kentsel ve kırsal alan ayrı ayrı çalışıldığında; kentsel alanda tüm yaş grupları 
incelendiğinde yüzde 0,9 ölüm sıklığı ile şiddet 19. sıradaki ölüm nedenidir (en sık 
ölüm nedeni: iskemik kalp hastalığı yüzde 20,2); bu durum genç yaşlarda daha önem 
kazanmakta olup, 15-59 yaş bandında şiddet tüm nüfusta 9. (yüzde 2,0), bu yaş grubu 
erkeklerde 5. (yüzde 2,6) sıradaki ölüm nedenidir. Kırsal alanda şiddet, ölüm nedenleri 
arasında bir miktar daha alt sırada yer almakta, 15-59 yaş grubundaki ölüm nedenlerinin 
yüzde 1,3'üne neden olarak 20. ölüm nedeni olarak saptanırken, kırsal alanda yaşayan 
bu yaş grubu erkeklerde 10. sıradadır (yüzde 2,0). 

Şiddetin Türkiye'de ölüm nedenleri arasındaki "ölümlülük yükü2" yüzde 1,7 ile 
15. sırada şiddetin 5-14 yaş grubunda yüzde 2,5 ile 9. sırada ve 15-24 yaş grubunda da 
yüzde 2,6 ile 9. sırada yer almaktadır (Toplam, yüzde 100 olarak 
değerlendirilmektedir.). 

Şiddetin, Türkiye'de sağlığa olan yükünü değerlendirmede diğer bir ölçüt de 
"Kaybedilen Yaşam Yılları" kavramıdır. Türkiye'de hem kadınlar hem de erkeklerde en 

2 Ölümlülük Yükü: Beklenen yaşam süresine göre daha erken yaşta ölüm nedeniyle kaybedilen yaşam 
yıllan. 
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çok kaybedilen yaşam yıllatma neden olan hastalık iskemik kalp hastalığıdır (toplam, 
yüzde 17,7). Bu kavram değerlendirildiğinde, ulusal düzeyde kaybedilen yaşam 
yıllarına neden olan hastalıklar incelendiğinde; kentsel alanda 17. (yüzde 1,2; 
erkeklerde yüzde 1,7 ile 11. sırada; 15-59 yaş grubu erkeklerde yüzde 3,4 ile 5. sırada), 
kırsal alanda ise 19. sırada (yüzde 1,1) yer almaktadır (15-59 yaş bandı erkeklerde 
yüzde 2,7). Dolayısıyla, yaşanılan yer (kırsal/kentsel), cinsiyet ve yaşam bölgelerine 
göre ufak farklılıklar gözlense de şiddet gerek ölüm nedeni olarak gerekse kaybedilen 
yaşam yılları açısında önemi bir sağük problemi olarak gözlenmektedir. 

4.2.2. Gençler Arasında Şiddet Olaylarının Görülme Sıklığı 
Türkiye'de gençler arasında şiddetin görülme sıklığı konusunda tek kurumun 

kaynaklarından yararlanarak karar vermek olası değildir. Bu bölümde öncelikle TBMM 
Çocuklarda ve Gençlerde Artan Şiddet Eğilimi ile Okullarda Meydana Gelen Olayların 
Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis 
Araştırması Komisyonunun yürüttüğü araştırmanın sonuçlarına göre yorum yapılmıştır. 
Diğer kurumların da gençlere ait şiddet verileri, şiddetin boyutlarını göstermek için 
verilmiştir. 

TBMM Araştırma Komisyonunun Ortaöğretim Kurumlarında Yürüttüğü 
Araştırmanın Sonuçlan 
TBMM Çocuklarda ve Gençlerde Artan Şiddet Eğilimi ile Okullarda Meydana 

Gelen Olayların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla 
Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Türkiye'yi temsil eden bir örneklem ile 
ortaöğretim kurumlarında yaptığı çalışmaya göre gençlerin şiddetle karşılaşma sıklığı 
araştırılmıştır. 

Araştırma kapsamında, çalışmaya katılan öğrencilere önce şiddet ile karşılaşma 
durumları, sonraki bölümde ise kendilerine şiddet uygulanıp uygulanmama durumları 
hakkında sorular sorulmuştur. 

Ortaöğretim kurumlarına devam eden öğrencilere son üç ve son bir ay içinde 
"herhangi bir yerde şiddet ile karşılaşma" durumları sorulmuştur. Öğrencilere şiddet 
tanımı vermeden herhangi bir şiddet ile karşılaşma durumu konusundaki görüşlerini 
belirtmeleri istenmiştir. Bu sorular, şiddet konusundaki kişisel algılarına ilişkin 
"şiddetle karşılaşma durumu" sıklığını saptamaya yöneliktir. Gençlerin son üç ay içinde 
şiddetle karşılaşma yüzde si 18,9 (yüzde 95, güven aralığı 17,9-19,9) ve son bir ayda 
şiddetle karşılaşma yüzdesi 14,4 (yüzde 95, güven aralığı 13,6-15,2) olarak 
bulunmuştur. Şiddet uygulama yüzdeleri ise son üç ay içinde yüzde 29,3 (yüzde 95, 
güven aralığı 27,7-30,9) ve son bir ay içinde yüzde 25 (yüzde 95, güven aralığı 23,6-
26,4) olarak bulunmuştur. 

Devlet ve özel ortaöğretim kurumlarına devam eden öğrencilerin son üç ay ve 
son bir ay içinde şiddetle karşılaşma yüzdeleri birbirine çok yakın olarak bulunmuştur. 
Devlet okullarında yüzde 18,9 (± 0,5) ve özel okullarda yüzde 18,9 (± 0,6) dır. Son bir 
ay içinde şiddetle karşılaşma devlet okullarında yüzde 14,4 (± 0,4) ve özel okullarda 
yüzde 14,3(± 0,5) dir. 

Öte yandan, şiddet ile karşılaşma ile cinsiyet istismarı arasında farklılık söz 
konusudur. Erkek öğrencilerin yüzde 22,8'i son üç ay içinde ve yüzde 16,8'i son bir ay 
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içinde şiddetle karşılaştığını belirtirken kızlarda bu yüzdeler sırasıyla 13,8 ve 11,3 
şeklindedir. 

Devlet ve özel ortaöğretim kurumlarına devam eden erkek öğrencilerin şiddetle 
karşılaşmaya ilişkin beyan yüzdeleri birbirine çok yakın bulunmuştur (yüzde 22,8 ve 
yüzde 22,9), son bir ay içinde şiddetle karşılaşma yüzdeleri de birbirlerine çok yakındır 
(yüzde 16,8 ve yüzde 17,1). Kızlarda devlet okullarında son üç ve bir ay içinde şiddetle 
karşılaştıklarına ilişkin beyanları yüzde 13,8 ve yüzde 11,3 iken, özel okullarda biraz 
daha düşüktür (yüzde 12,4 ve yüzde 9,8), ancak bu fark istatistiksel olarak anlamlı 
değildir (p>0,05). 

Araştırma sırasında Millî Eğitim Bakanlığının kullandığı "şiddet" tanımları 
kullanılarak "şiddetle karşılaşma" durumları tekrar sorulmuştur. 

Kullanılan Şiddet Tanımları (MEB, 2006) 
Fiziksel şiddet; "itme, tekmelenme, bir alet ile saldırılma, herhangi bir cisim 

fırlatılması, saç veya kulak çekme, tokat atılması ve benzeri davranışlar" olarak 
tanımlanmaktadır. 

Sözel şiddet; "ad takılması, alay edilme, iğneleyici söz söylenmesi, takılma, laf 
atılması, hakarete uğrama, küfür edilmesi, dedikodu yayılması, tehdit edilme, kızma ve 
benzeri davranışlar" olarak tanımlanmaktadır. 

Duygusal şiddet; "görmezden gelme, gruptan dışlanma, küçük düşürülme, 
ayrımcılık yapılması, baskı yapılma ve eşyasına zarar verilmesi ve benzeri davranışlar" 
olarak tanımlanmaktadır. 

Cinsel şiddet; "elle rahatsız etme, öpme, müstehcen (ayıp) sözler söyleme, 
sarkıntılık etme, sıkıştırma ve benzeri davranışlardan herhangi birinin size, zorla 
ve/veya istemeden yapılması" olarak tanımlanmaktadır. 

Tablo:22- Türkiye'de Ortaöğretim Kurumlarında Öğrenim Gören Öğrencilerin 
Son Üç Ay İçinde Karşılaştıkları ve Uyguladıkları Şiddet Davranışları (2007) 

___ . (Yüzde) 
I 
I Fiziksel Şiddet 
1 Sözel Şiddet 

Duygusal Şiddet 
Cinsel Şiddet 

Karşılaşma 

22,0(21,5-22,5)* 
53,0(52,3-53,7) 
36,3 (27,7-36,9) 
15,8(15,3-16,3) 

Uygulama I 

35,5(34,9-36,1) 
48,7 (47,9-49,5) 
27,6(27,1-28,1) 
11,7(11,3-12,1) | 

* Yaya ayraç içindeki değerler yüzde 95 güven aralığındaki görülme sıklığı değerlerini 
vermektedir. 

Bu sayılar her 4-5 beş gençten birinin fiziksel, her iki gençten birinin sözel, her 
3 gençten birinin duygusal ve her 6-7 gençten birinin cinsel şiddet ile karşılaştığını 
göstermektedir. 

Ortaöğretim kurumlarına devam eden öğrenciler şiddetin en sık sokakta (yüzde 
39) ve okul ve çevresinde (yüzde 34) görüldüğünü düşünmektedir. Gençlerin "şiddet 
olgusunun" var olduğunu düşündükleri diğer yerler arasında yurt (yüzde 10,2), arkadaş 
çevresi (yüzde 9,4), aile ortamı (yüzde 4,8) ve trafik ortamı (yüzde 2,5) yer almaktadır. 
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MiIE Eğitim Bakanlığı Tarafından Yapılan Çalışmalara Göre Çocuk ve 
Gençlerde Şiddet Görülme Sıklığı 
Millî Eğitim Bakanlığının "Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi ve 

Azaltılması Strateji ve Eylem Plam (2006-2011+)" nın oluşturulma gerekçeleri arasında 
Türkiye'nin çeşitli illerinde (Adana, Ankara, Diyarbakır, İstanbul, Karaman, Kars, 
İstanbul) gerçekleştirilen araştırmalar, eğitim ortamlarında yaşanan şiddetin göz ardı 
edilmeyecek boyutlarda olduğu yer almaktadır. 

Millî Eğitim Bakanlığının Ankara, Ağrı, Yozgat, Diyarbakır, Karabük, Siirt, 
Bolu, İstanbul, Mersin, Balıkesir, Adana, İzmir, Kars ve Uşak illerinde 28 ortaöğretim 
kurumu ve 28 ilköğretim kurumunda toplam 1.120 öğrenci ile yaptığı çalışmada da yine 
okullarda şiddet önemli bir sorun olarak saptanmıştır. Bu çalışmada öğrencilerin yüzde 
52,2'si sözel, yüzde 21,9'u fiziksel, yüzde 23,7'si duygusal ve yüzde 2,2'si diğer türde 
şiddete maruz kaldığını belirtmektedir. Öğrencilerin yüzde 45,3'ü şiddetin en sık olarak 
sokakta olduğunu düşünürken, yüzde 37,9'u çevrede, yüzde 27,6'sı okulda, yüzde 
20,7'si arkadaş çevresinde ve yüzde 11,3'ü ailede olduğunu düşünmektedirler. 

Millî Eğitim Bakanlığının Okullarda Meydana Gelen "Şiddet Olayları" İle 
İlgili Bildirimleri 

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kayıtlarına alınan ve bildirilen vaka bildirim 
kaydmda yer alan "şiddet" tanımı aşağıdaki şekildedir: 

• Gençler arasında yaşanan kavga, atışma, çekişme, sözel ve fiziksel olarak 
saldırganca davranışlarda bulunmaktır. 

• Okulun eğitim misyonunu ihlal eden, okuldaki güven ortamını tehdit eden, 
kişilerin can ve mallarını hedef alan her tür yıkıcı ve bozucu saldırganca 
eylemlerdir. 

Millî Eğitim Bakanlığının 26 Nisan 2006-20 Mart 2007 tarihleri arasında 
yukarıdaki iki tanıma göre okul kayıtlarında toplam 4.379 şiddet olayına 8.856 öğrenci 
karışmıştır. Millî Eğitim Bakanlığının toplam öğrenci ve şiddete karışan öğrenci 
sayılarına göre ise "şiddete karıştığı kaydedilen öğrenci yüzdesi" yüzde 0,06'dır. 

Türkiye'de toplam 34.656 ilköğretim okulundan 1.279'unda (yüzde 3,6) ve 
toplam 7.934 ortaöğretim okulundan 2.266'sında (yüzde 28,5) şiddet olaylarına ilişkin 
kayıt bulunmaktadır. Okullarda görülen şiddet olaylarının en fazla kış aylarında olduğu, 
okulun açılma ve kapanma aylarında daha az olduğu görülmektedir. 

Tablo:23- Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları ve Şiddete İlişkin Kayıt 
Bulunan Okul Saydarı 
Nisan 2006 - 20 Mart 2007) 

Eğitim Kademesi 

ilköğretim 
Ortaöğretim 
Genel Liseler 
Meslek Liseleri 

Okul Sayısı 

34.656 
7.934 
3.690 
4.244 

Şiddet Görülen 
Okul Sayısı 

1.279 
2.266 
1.179 
1.087 

Okul Sayısına Göre 
Yüzdesi 

3,69 
28,56 
31,95 
25,61 1 

Kaynak: MEB, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü. 
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Grafik: 4- Toplam Vaka Sayısı 

Kaynak: MEB, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü. 

İlk ve ortaöğretim kurumlarına devam eden öğrenciler, günlerinin önemli bir 
kısmını okul ile ilgili etkinliklerle geçirmektedirler. Bugün, özellikle kentlerimizde 
gençlerin bir kısmı yürüme mesafesindeki okullara devam ederken, bir kısım genç ise 
taşıtlarla okula gitmektedir. Bir öğrencinin okulda geçirdiği süre yaklaşık altı saattir. 
Okulda bir haftada geçirilen süre yaklaşık 30 saattir. Okula gidiş ve eve dönüşün yanı 
sıra; pek çok öğrenci okul sonrası ek olarak dershane programlarına devam etmektedir. 
Bütün bu etkinlikler beraber değerlendirildiğinde gençlerin günde 8-14 saatlik bir süreyi 
yol, okul ve dershanede geçirdikleri görülmektedir. Bu sürenin bir kısmında erişkin 
gözetim ve denetimi oldukça sınırlıdır. Gencin ev dışında geçirdiği sürenin uzun ve 
gençleri etkileyen pek çok etmenin olması, okul ve çevresinde şiddetin sık görülmesinin 
nedeni olarak açıklanabilmektedir. 

Okulda derslikler, koridorlar ve bahçede öğretmen ve idarecilerin gözetim ve 
denetimi mevcut olmakla beraber, pek çok ortamda çocuk ve gençler yalnız 
kalmaktadrılar. Okulun hemen çevresindeki yakın ortamda ise gözetim yapabilecek 
erişkinler hemen hiç bulunmamaktadırlar. Okulun yakın çevresi, gençleri zararlı 
alışkanlıklarla tanıştırmak isteyen fırsatçı kişilerin bulunduğu ortamlar da 
olabilmektedir. Bu fırsatçı kişilerin bulunduğu ortamlar genellikle "güvensiz" ortamlar 
olmakta, zararlı alışkanlıklarla (özellikle madde kullanımı) beraber çeşitli nedenlerden 
dolayı şiddet içeren ortamlar hâline dönüşebilmektedir. Gençler, özellikle maddeye 
ekonomik nedenlerden dolayı ulaşılamıyorsa, başka tür olayların içinde yer alarak 
maddeye ulaşma yolları denemektedirler. Bütün bu süreç sırasında genç şiddet 
olaylarının içinde yer alabilmektedir. 

Gençlerin öğretmen gözetimi nedeniyle okulda sergileyemediği şiddet 
davranışlarını okulun yakın çevresinde serbestçe sergilediği de bilinmektedir. Son 
yıllarda okul dışında olan olayların bir kısmının "okul çıkışında ve eve dönüş yolunda" 
olduğu bilinmektedir. 

Tablo 24'de okul kayıtlarında yer alan şiddet olaylarının çeşitleri görülmektedir. 
En fazla görülen şiddet türü fiziksel zarar verme (yüzde 34,5), hemen arkasından yüzde 
23,7 ile zorbalık/tehdit/sataşma ve yüzde 10,1 üe dedikodu yapma/lakap takma yer 
almaktadır. Bir yıl içinde okullarda 15 ölümlü şiddet olayı olmuştur. 
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Tablo:24- Okullarda Meydana Gelen Şiddet Olaylarının Tiplerine İlişkin Sayısal 
Veriler (26 Nisan 2006 - 20 Mart 2007) 

[ Olay Çeşidi 
1 Fiziksel Zarar Veren Şiddet (yumruk, tekme, tokat, vb.) 
Madde kullanımı (alkol/ uyuşturucu/ilaç/vb.) 

1 Zorbalık/T ehdit/Sataşma 
I Cinsel Taciz 
Eşyaya / Mala Zarar Verme 
Çalma/Gasp 
Okula Silah/Kesici-Delici Alet Getirme 
Çete Oluşturma/Katılma 
Ateşli/Kesici/Delici Silahla Yaralama 

1 Dedikodu/Lakap takma 
Ateşli/Kesici/Delici Silahla ölümlü Olay 

Olay Sayısı 
"~ 1839 

347 
1267 
137 
471 
254 
315 
44 
112 
537 
15 

Yüzde \ 
34,5 
6,5 

23,7 
2,6 
8,8 
4,8 
5,9 
0,8 
2,1 
10,1 
0,3 

Kaynak: MEB, özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü. 
Olaylara Karişan Toplam Öğrenci Sayisi-8856 
Toplam Vaka Sayisi=4379 

Diğer Bazı Araştırma Sonuçları 
Gençlerle en çok birlikte olan öğretmenlerin "gençler arasındaki şiddet" 

konusundaki düşünceleri de önemlidir. Eğiticiler, zorbalığın en çok okul bahçesinde, 
sınıfta, koridorda uygulandığını belirtmişlerdir. Zorbalığın en fazla başarısız ve erkek 
öğrenciler tarafından uygulandığım ifade etmişlerdir. İtme, lakap takma, dışlama, cinsel 
içerikli sözler söyleme gibi davranışların en sık gösterilen davranışlar olduğu 
söylenmiştir (Çınkır, Ş., Kepenekçi, Y.K.(2003). 

Ögel ve arkadaşları, İstanbul'un 15 ilçesinden rastgele seçilen 43 okulda yapılan 
uygulamada 3.483 lise II. sınıf öğrencisine ulaşmışlardır. 2004 yılı içersinde yapılan bu 
çalışmanın sonuçlarına göre son bir yıl içinde en az bir kez fiziksel kavgada bulunanlar 
grubun yaklaşık yarısını oluşturmaktadır. Cinsiyete göre dağılımına baktığımızda bu 
oranın erkeklerde yüzde 68,8, kızlarda ise yüzde 29,7 olduğu görülmüştür. Erkeklerin 
fiziksel bir kavgada bulunma riskinin kızlara göre 5 kat fazla olduğu saptanmıştır. 
Fiziksel kavga sonucunda yaralandığını belirtenlerin oranının yüzde 15,4 olduğu 
görülmüştür. Erkeklerde kavga sonucu yaralanma riskinin kızlara göre 3,6 kat daha 
fazla olduğu tespit edilmiş, hayatı boyunca en az bir kez bir başkasını yaralayanların 
oranı yüzde 26,3 olarak bulunmuştur. Erkeklerde hayatları boyunca kavga sonucu 
birisini yaralama riskinin kız öğrencilere göre 3,2 kat daha fazla olduğu bulunmuştur. 
Şiddet olayları sonucunda bir başkasını yaraladığını belirtenlerin yarıya yakını bunu ilk 
kez 13-15 yaşları arasında yaptıklarını belirtmişlerdir (www.yeniden.org.tr). 

Araştırmalarda üniversite öğrencileri arasında da şiddete maruz kalmanın önemli 
bir sorun olmaya devam ettiği gösterilmektedir. Üniversite yıllarında pek çok 
davranışını kontrol edebilme becerisine sahip olması beklenen gençlerin de şiddet 
davranışlarının olması ve şiddete maruz kalması kişisel iletişim becerilerini ortaöğretim 
kurumlarında da pekiştiremediklerini göstermektedir. 
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Örneğin, Tezcan ve arkadaşları tarafından üniversite birinci ve üçüncü sınıf 
öğrencilerinde yapılan bir çalışmada son bir yıl içerisinde herhangi bir kız arkadaşı 
tarafından şiddete maruz kalma, birinci sınıfta yüzde 9,7 ve üçüncü smıf öğrencilerinde 
yüzde 10,7 olarak bulunmuştur. Son bir yıl içerisinde herhangi bir erkek arkadaş 
tarafından şiddete maruz kalma birinci sınıfta yüzde 8,1 ve üçüncü sınıf öğrencilerinde 
yüzde 7,4 olarak saptanmıştır. Üniversite birinci sınıf öğrencilerinde her 10 gençten 
üçüncü sınıf öğrencilerinde her 11-12 öğrenciden birisi şiddetle karşılaştığını 
belirtmiştir. Bu da üniversite yıllarında bile gençlerin şiddetle karşılaşmasının önemli 
bir sorun olduğunu göstermektedir (Tezcan ve ark, 2006). 

Bir başka üniversite son sınıf öğrencileri ile yapılan çalışmada (Yiğitalp ve ark.) 
(n=977) kız öğrencilerin yüzde 6,2'si son 15 gün içinde fiziksel şiddete maruz kaldığını 
belirtmiştir. Aynı değer erkekler için yüzde 7,9 olarak bulunmuştur. Psikolojik şiddete 
maruz kaldıklarını belirten kadın öğrenci yüzdesi 23,7 ve erkek öğrenci yüzdesi 20,5 
olarak bulunmuştur. Cinsel şiddet erkek öğrencilerde saptanmazken, kadınların yüzde 
1,2'si tecavüz ve yüzde 4,5'i sarkıntılıkla karşılaştıklarını belirtmişlerdir. Bu çalışmada 
üniversite yıllarında fiziksel şiddetin devam ettiğini göstermektedir (Yiğitalp, G. ve 
arkadaşları 2006). 

İçişleri Bakanlığının Gençlerde Şiddet Olguları ile İlgili Kayıtları 
Ülkemizde "şiddet kültürü" çok önemli bir gerçek olarak yıllardan beri süre 

gelen bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocuk doğduğu andan itibaren bir çok 
ailede şiddete maruz kalmaktadır, çocuk bir çok şeyi de ilk olarak aileden 
öğrenmektedir. Özellikle ülkemizdeki "çocuk şiddeti" profiline baktığımızda, şiddetin 
ve suçun daha çok öğrenildiği; çocukların bu davranışları, etrafındaki kişilere 
uygulamaya başladığı görülmektedir. 

Çocuk ve suç kavramı irdelendiğinde yıllara göre çocuk suçluluğunda artış 
olduğu görülmektedir. Çocuklar tarafından işlenen suçlarda, daha çok mal varlığına 
yönelik kanuna aykırı davranışlarda artış gözlemlenmektedir. Bunun yanı sıra, çocuk 
suçlarında nitelik değişiminin oluştuğu da görülmektedir, örneğin; çocuklar daha 
önceden kız arkadaşlarına kötü gözle bakan birine bedensel şiddet uygularken, 
günümüzde böyle bir olayda, tasarlayarak, ruhsatsız silah temin edip, birkaç kişinin 
birden ölümüne sebep olunan vakalarla da karşılaşılmaktadır. Öğretmeninin kendisine 
iyi not vermediğini düşünen bir öğrenci, ruhsatsız bir silah temin edip, arkadaşından da 
yardım alarak, yolda pusu kurup ateş edebilmektedir. Örnekler de göstermektedir ki 
başta yazılı ve görsel programlar olmak üzere bir çok toplumsal etki mekanizması 
çocuklara yansımakta ve bu değişim olgusu suç şeklinde ortaya çıkmaktadır. 

Özellikle çocuk ve şiddet kavramlarının bir arada bulunmasına; ekonomik, 
psikolojik, sosyolojik, ekolojik ve birçok sebebin etken olduğu vurgulanmakta ise de; 
bazen sayılan bütün etkenlerin hepsinin birden mevcut olduğu da görülebilmektedir. 

Çocukların işledikleri suç türleri şahsa ve mala karşı işlenen suçlar şeklinde 
sınıflandırılmaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğünün 2006 yılına ait verilerine göre 
çocukların yüzde 39'unun suç mağduru, yüzde 13'ünün korunmaya ve yardıma muhtaç, 
yüzde 48'inin suç şüphelisi kategorisinde olduğu tespit edilmiştir. Çocukların, yüzde 
85'i şahsa karşı işlenen, yüzde 15'i de mal varlığına karşı işlenen suçlardan mağdur 
olmuştur. Suç şüphelisi olan çocukların da yarısı şahsa, yarısı mala karşı suçlardan 
şüphelidirler. 
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— 127 — 

Türkiye'de Emniyet Genel Müdürlüğü kayıtlarındaki çocukların mala ve şahsa 
karşı işlediği suçların 2002-2006 yılları arasındaki değişimi aşağıda verilmiştir. Bu 
yıllar arasında mala karşı asayiş suçlamalarmdaki şüpheli ve mağdur vaka sayısının 
giderek arttığı, yine şahsa karşı suçlarda özellikle yaralanmalı durumların çoğaldığı 
gözlenmektedir. 

Tablo:25- Emniyet Genel Müdürlüğüne Türkiye Geneü Polis Sorumluluk Bölgesinde 
Meydana Gelen Mala Karşı Asayiş Olaylarında 18 Yaş ve Altı Çocukların İşlediği 

Suçların Dağılımı (2002-2006) 

Hırsızlık 
Şüpheli Sayısı 
Mağdur Sayısı 

Gasp-Yağma 
Şüpheli Sayısı 
Mağdur Sayısı 

Yangın 
Şüpheli Sayısı 
Mağdur Sayısı 

Diğer Suçlar 
Şüpheli Sayısı 
Mağdur Sayısı 

Ölü 
Yaralı 
Diğer 

Ölü 
Yaralı 
Diğer 

Ölü 
Yaralı 
Diğer 

Ölü 
Yaralı 
Diğer 

Mala Karşı tşlenen Tasnif Dışı 
Suçlar 

Şüpheli Sayısı 
Mağdur Sayısı 

Toplam 
Şüpheli Sayısı 
Mağdur Sayısı 

Ölü 
Yaralı 
Diğer 

Ölü 
Yaralı 
Diğer 

2002 

23.373 
812 

-
31 

781 

890 
309 

-
57 

252 

164 
66 
17 
27 
22 

1.903 
465 

-
39 

426 

962 
159 
2 
13 

144 

27.292 
1.811 

19 
167 

1.625 

2003 

23.007 
761 

1 
34 
726 

1.177 
453 

1 
101 
351 

154 
78 
17 
46 
15 

2.351 
506 

6 
48 

456 

1.000 
224 
12 
34 
178 

27.698 
2.022 
100 
263 

1.726 

2004 

23.246 
913 

4 
61 

850 

1.457 
629 

-
115 
514 

171 
117 
41 
52 
24 

2.376 
540 

1 
35 

504 

1.345 
230 

1 
10 

219 

28.595 
2.429 

45 
273 

2.111 

2005 

24.454 
1.465 

2 
42 

1.421 

2.076 
1.484 

1 
158 

1.325 

188 
136 
22 
71 
43 

2.591 
941 

-
50 

891 

1.545 
584 

2 
32 

550 

30.854 
4.610 

27 
353 

4.230 

2006 

25.105 
3.187 

-
50 

3.137 

2.343 
2.273 

-
243 

2.030 

221 
150 
22 
71 
57 

1.966 
868 
-

52 
816 

1.966 
868 

-
52 
816 

33.335 
8.066 

23 
466 

7.577 

Hırsızlık: Evden, işyerinden, resmi kurum ve kuruluşlardan, bankadan, otodan, oto 
hırsızlığı, kapkaççılık, yankesicilik, büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlığı, vb. 
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Gasp/Yağma: şahıstan, evden, işyerinden, bankadan, adam kaldırmak, zorla çek-senet 
imzalatmak/tahsil etmek. 
Yangın: kasten, ihmalen. 
Diğer Suçlar: dolandırıcılık, emniyeti suistimal, suç eşyası satın almak, satmak ve 
saklamak, mala zarar vermek, bilişim suçları, mesken masuniyeti aleyhinde suçlar, 
hükümet emirlerine muhalefet. 

Tablo:26- Emniyet Genci Müdürlüğüne Türkiye Geneli Polis Sorumluluk 
Bölgesinde Meydana Gelen Şahsa Karsı Asayiş Olaylarında 18 Yaş ve Altı 

Çocukların İşlediği Suçların Dağılımı (2002-2006) 

Öldürme 
Şüpheli Sayısı 
Mağdur Sayısı 

Ö l ü 
Yaralı 
Diğer 

Müessir Fiil 
Şüpheli Sayısı 
Mağdur Sayısı 

Ö l ü 
Yaralı 
Diğer 

Genel Adap ve Aile 
Nİ7.amı ile Şahıs Hürriyeti 
Aleyhine Suçlar 

Şüpheli Sayısı 
Mağdur Sayısı 

Ö l ü 
Yaralı 
Diğer 

Devlet Aleyhine İşlenen 
Suçlar 

Şüpheli Sayısı 
Mağdur Sayısı 

Ö l ü 
Yaralı 
Diğer 

Diğer 
Şüpheli Sayısı 
Mağdur Sayısı 

Ö l ü 
Yaralı 
Diğer 

Tasnif Dışı Suçlar 
Şüpheli Sayısı 
Mağdur Sayısı 

Ö l ü 
Yarab 
Diğer 

Toplam 
Şüpheli Sayısı 
Mağdur Sayısı 

Ö l ü 
Yaralı 
Diğer 

2002 

3 3 2 
3 4 2 
2 9 5 
4 1 
6 

11.778 
9.049 

3 9 
8.009 
1.001 

2.165 
4.443 

1 
9 8 4 

3.458 

7 1 3 
85 

-4 8 
3 7 

2.452 
1.022 
2 1 8 
6 8 5 
119 

2.754 
6.885 

6 2 1 
4.786 
1.478 

20.194 
21.945 
1.263 

14.582 
6.100 

2003 

2 9 4 
3 5 8 
2 7 6 
7 4 
8 

12.082 
9.082 

3 6 
7.837 
1.209 

2.297 
4.843 

7 
1.093 
3.743 

8 8 3 
6 6 

1 
4 1 
2 4 

2.285 
9 2 9 
165 
6 2 9 
135 

2.808 
7.190 

575 
4.758 
1.857 

20.686 
22.606 
1.151 

14.472 
6.983 

2004 

3 1 3 
5 4 8 
4 1 5 
119 
14 

13.790 
10.559 

14 
9.169 
1.376 

2.460 
5.315 

4 
1.251 
4.060 

1.190 
7 6 

-3 3 
4 3 

2.568 
1.062 

158 
7 3 7 
167 

2.795 
7.901 

5 5 5 
5.270 
2.076 

23.305 
25.464 
1.146 

16.579 
7.739 

2005 

3 2 1 
5 0 3 
3 6 5 
102 
5 0 3 

15.032 
12.917 

5 
10.872 
12.917 

2.623 
6.264 

2 
1.137 
6.264 

1.297 
7 4 
1 

2 4 
7 4 

3.328 
1.282 

127 
9 5 6 

1.282 

3.219 
9.651 

5 5 4 
6.175 
9.651 

25.821 
30.699 
1.054 

19.269 
30.699 

2006 

3 1 8 
5 4 2 
3 3 8 
168 
3 6 

18.348 
18.656 

2 
15.550 
3.104 

3 642 
8.723 

1 
1.548 
7.174 

1.335 
9 3 

-3 1 
6 2 

4.792 
2.317 

121 
1.737 
4 5 9 

5.531 
16.240 

6 2 2 
10.083 
5.535 

33.118 
46.582 
1.084 

29.117 
16.351 

öldürme: kasten, ihmal ve kazaen. 
Müessir Fiil: kasten, ihmal ve kazaen, darp. 
Genel Adap ve Aile Nizamı ile Şahıs Hürriyeti Aleyhine Suçlar: Kız-Kadın-Erkek 
kaçırma, çocuk kaçırma, rehin alma, tehdit, aile fertlerine kötü muamele, hakaret 
sövme, müstehcen hareketler, ırza geçmek, evlenme vaadiyle kızlık bozma, fuhuşa 
teşvik ve kadın ticareti, kumar oynamak oynatmak. 
Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Suçlar: kolluk kuv. hak.muk.darp.sal., diğer dev. 
memurlarına hakaret, darp ve saldırı, rüşvet, zimmet, irtikap, ihtilas. 
Diğer: 6136 SKM, meskun mahalde silah atmak, intihar, intihara teşebbüs. 
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Tablo:27- Emniyet Genel Müdürlüğü Türkiye Geneli Polis Sorumluluk Bölgesinde Meydana Gelen Şahsa Karşı Asayiş Olaylarında 18 Yaş ve Altı Çocukların 
İşlediği Suçlann Dağılımı 

YILLAR 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

TOPLA 
M 

ŞÜPHELİ SAYISI 

CUMHURİYET 
SAVCILIĞINA SEVK 

EDİLEN 

T.C. Uyruklu 

TOPLAM 

19321 

19864 

22237 

24347 

31183 

116952 

Yüzde 

17 

17 

19 

21 

27 

100 

FİRARİ 

T.C. Uyruklu 

TOPLAM 

873 

822 

1068 

1474 

1935 

6172 

Yüzde 

14 

13 

17 

24 

31 

100 

GE
NE
L 
TO
PL
AM
 

20194 

20686 

23305 

25821 

33118 

123124 

Yüzde 

16 

17 

19 

21 

27 

100 

MAĞDUR SAYISI 

ÖLÜ 

TOPLAM 

1263 

1151 

1146 

1054 

1084 

5698 

Yüzde 

22 

20 

20 

18 

19 

100 

YARALI 

TOPLAM 

14582 

14472 

16579 

19269 

29117 

94019 

Yüzde 

16 

15 

18 

20 

31 

100 

DİĞER 

TOPLAM 

6100 

6983 

7739 

10376 

16381 

47579 

Yüzde 

13 

15 

16 

22 

34 

100 

GE
NE
L 
TO
PL
AM
 

21945 

22606 

25464 

30699 

46582 

147296 

Yüzde 

15 

15 

17 

21 

32 

100 

NOT: AKKM Dairesi Başkanlığı Verileridir. 



Tablo:28 - Emniyet Genel Müdürlüğü Türkiye Geneli Polis Sorumluluk Bölgesinde Meydana Gelen Mala Karşı Asayiş Olaylarinda 18 Yaş ve Altı Çocukların 
İşlediği Suçların Dağılımı 

YILLAR 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

TOPLAM 

ŞÜPHELİ SAYISI 

CUMHURİYET SAVCILIĞINA 
SEVK EDİLEN 

T.C. Uyruklu 

TOPLAM 

26171 

26481 

27244 

29086 

31682 

140664 

Yüzde 

19 

19 

19 

21 

23 

100 

TOPLAM 

26171 

26481 

27244 

29086 

31682 

140664 

Yüzde 

19 

19 

19 

21 

23 

100 

FİRARİ 

T.C. Uyruklu 

TOPUM 

1121 

1208 

1351 

1768 

1653 

7101 

Yüzde 

16 

17 

19 

25 

23 

100 

TOPLAM 

1121 

1208 

1351 

1768 

1653 

7101 

Yüzde 

16 

17 

19 

25 

23 

100 

GE
NE
L 
TO
PL
AM
 

27292 

27689 

28595 

30854 

33335 

147765 

Yüzde 

18 

19 

19 

21 

23 

100 

MAĞDUR SAYISI 

ÖLÜ 

TOPLAM 

19 

33 

45 

27 

23 

147 

Yüzde 

13 

22 

31 

18 

16 

100 

YARALI 

TOPLAM 

167 

263 

273 

353 

466 

1522 

Yüzde 

11 

17 

18 

23 

31 

100 

DİĞER 

TOPLAM 

1625 

1726 

2111 

4230 

7577 

17269 

Yüzde 

9 

10 

12 

24 

44 

100 

GE
NE
L 
TO
PL
AM
 

1811 

2022 

2429 

4610 

8066 

18938 

Yüzde 

10 

11 

13 

24 

43 

100 

NOT:AKKM Dairesi Başkanlığı Verileridir. 



Tablo:29- Çocuk Şube Müdürlüklerine Gelen Getirilen Çocuklann Sevk Edildikleri Yerlere Göre Dağılımı 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

TOPLAM 

İlgili Kurum 

Cumhuriyet Savcılığı 

İlgili Kurum 

Cumhuriyet Savcılığı 

İlgili Kurum 

Cumhuriyet Savcılığı 

İlgili Kurum 

Cumhuriyet Savcılığı 

İlgili Kurum 

Cumhuriyet Savcılığı 

İlgili Kurum 

Cumhuriyet Savcılığı 

0-10 Yaş Arası 

T.C. 
Uyruklu 

Kız 

307 

278 

455 

332 

419 

191 

601 

378 

810 

247 

2592 

1426 

Erkek 

513 

472 

748 

442 

688 

283 

775 

478 

809 

306 

3533 

1981 

Yabancı 

Kız 

1 

6 

5 

2 

7 

1 

2 

2 

1 

1 

16 
12 

Erkek 

0 

3 

2 

1 

4 

1 

2 

5 

11 

0 

19 
10 

TOPLAM 

821 

759 

1210 

777 

1118 

476 

1380 

863 

1631 

554 

6160 

3429 

YÜZDE 

13 

22 

20 

23 

18 

14 

22 

25 

26 

16 

100 
100 

11-18 Yaş Arası 

T.C. Uyruklu 

Kız 

823 

2999 

921 

3375 

849 

3045 

1078 

3623 

1587 

3855 

5258 

16897 

Erkek 

3938 

32514 

4899 

37088 

4013 

35943 

3857 

38970 

4066 

42083 

20773 

186598 

Yabancı 

Kız 

10 

31 

16 

61 

29 

35 

28 

54 

31 

16 

114 
197 

Erkek 

2 

131 

40 

58 

57 

49 

78 

92 

147 

46 

324 
376 

TOPLAM 

4773 

35675 

5876 

40582 

4948 

39072 

5041 

42739 

5831 

46000 

26469 

204068 

YÜZDE 

18 

17 

22 

20 

19 

19 

19 

21 

22 

23 

100 
100 



— 132 — 

Aydın B. ve arkadaştan, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünün 
2004 yılında suç işlediği iddiası ile güvenlik birimine gelen/getirilen 402 çocuğa ait verileri 
değerlendirmişlerdir. Çocukların yüzde 90'ı erkek olup en fazla suç isnadı 57,5'lik yüzde ile 
16-18 yaş grubundadır. Çocukların yüzde 47,1'i yaralama, yüzde 34,1 'i hırsızlık isnadı nedeni 
ile güvenlik birimine gelmiş ya da getirilmiştir. Çalışma grubunu oluşturan çocukların yüzde 
92,8'i öz anne ve/veya babası ile yaşamakta olup yüzde 39,6'sı madde kullanmaktadır. Suç 
işleme nedeniyle getirilen gençlerin ailelerinin yanlarında olmasma karşılık pek çok riskli 
davranışa sahip oldukları görülmektedir (Aydın B. ve arkadaşları, 2004) 

Son yıllarda televizyon ve gazetelerde çocukların işledikleri mala karşı suçlarla ilgili 
haberler çok sayıdadır. 2006 yılına ait verilerin incelenmesinden görüleceği gibi mala karşı 
suçlar içinde suç şüphesi olan çocukların yüzde 18,7'si iş yeıinden hırsızlık yapmıştır. Ayrıca 
otodan hırsızlık yapanların yüzde 7,9, yankesicilik yapanların yüzde 7,5, kapkaççılık 
yapanların oranı da yüzde 4 olarak bulunmuştur. 

Grafik:5- Emniyet Birimlerine Gelen/Getirilen Suça İtilmiş, Suç Mağduru ile 
Korunmaya ve Yardıma Muhtaç Çocukların İstatiksel Dağılımı (2006) 

(2006 YILI) 

Suç Ma&tonı 
'V 

Suç Mag&rü Çocukta 

İşlnum Suçlar 

m 
V 

MalVarüJuıa 
l ' y ^ f f * , >_, __ karşı işlenen 

Suçlar 
15*. 

m 

Şalı» Kay 
îjkrten Suçlar -

5fi% 

Strç Şüphelisi Çocuklar 

O** 

Korarunaja v< Yardıma 
Mubftç 

24% 

Kofumsav» « Yatâgu Mufosç Çocuklar 

Sokulu 
'aşa 
2-» 

Kayıp 

m" 

Mal Varlıgma 
Karp İstenen 

Suçlar 
50W 

Terk 
2«* 

\ £«fcn Kaçma 
27% 

Kaynak:Emniyet Genel Müdürlüğü (2007). 

Adalet Bakanlığının Çocuklara İlişkin İstatistikleri 
Ceza ve infaz kurumlarında bulunan çocuk tutuklu ve hükümlülere ilişkin resmî veya 

kurum içi çalışmalarında kullanılan 2000-2006 yılları arasındaki bilgiler aşağıda sunulmuştur: 
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Tablo:30- Ceza İnfaz Kurumlarında Kalan Çocukların Yıllara Göre Sayıları 

Yıllar 
31.12.2000 
31.12.2001 
31.12.2002 
31.12.2003 
31.12.2004 
31.12.2005 
31.12.2006 

Çocuk Sayısı 
1.394 
1.505 
2.302 
2.248 
1.620 
1.549 
2.115 

Ceza infaz kurumlarında yer alan çocuk sayısında yıllara göre değişiklikler 
görülmektedir. 

2005 yılında ceza mahkemelerinde 12-15 yaş grubunda 36.024, 16-18 yaş grubunda 
121.192 çocuk yargılanmıştır. Toplam olarak 12-18 yaş grubunda yargılanan çocuk sayısı 
157.216'dır. Bu çocuk sanıkların yargılandıkları mahkemelere göre dağılımı ise; yüzde 0,1 'i 
CMK 250.madde ile yetkili "ağır ceza", yüzde 3,3'ü "ağır ceza", yüzde 32,2'si "asliye ceza", 
yüzde 20,9'u "sulh ceza" mahkemelerinde yargılanırken yalnızca, yüzde 24,1'i "çocuk ağır 
ceza" ve yüzde 19,4'ü "çocuk" mahkemelerinde olmak üzere toplamda yüzde 43,5'i 
çocuklara özel mahkemelerde yargılanabilmektedirler. 

Ülkemizde 100.000 çocuk nüfusundaki sanık çocuk sayısı ise 1994 yılında 675 iken, 
bu sayı 2005 yılında 1.514'e yükselmiştir. 

Çocuk Mahkemeleri iş yükü 1988 yılında 3.796 dava iken 2005 yılında yeni kurulan 
çocuk ağır ceza mahkemeleri ile birlikte 87.620 davaya ulaşmıştır. 1988 yılında 4 olan 
mahkeme sayısı ise 2005 yılında 12 yerde toplam 27 çocuk mahkemesi ve 8 ağır ceza 
merkezinde 14 çocuk ağır ceza mahkemesi olmak üzere toplam 41 mahkemeye ulaşmıştır. 
Karara bağlanma oranları ise 1988 yılında yüzde 57 iken, bu oran genel olarak sürekli bir 
düşüş göstermiş ve 2003 yılında yüzde 17,7'ye ulaşmıştır. 2004 yılında ise karara bağlanma 
oranı 2003 yılına göre artış göstererek yüzde 41,1'e çıkmıştır. 2005 yılında çocuk 
mahkemelerindeki 87.620 davadan 46.032'si (yüzde 52,5'i) yıl içinde karara bağlanmış olup, 
bu davalardaki 55.636 sanıktan 18.859'u (yüzde 33,9) mahkûmiyet, 2.437'si (yüzde 4,4) 
beraat, 34.340'ı (yüzde 61,7) hakkında diğer kararlar (yetkisizlik, görevsizlik, birleştirme, 
düşme, 4616 ve 4454 sayılı Kanuna göre davanın ertelenmesi, TCK'nm 46.maddesi gereği 
verilen kararlar, TCK'nm 119.maddesi uyarınca ortadan kaldırma) verilmiştir. 

Çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde ortalama yargılama süresi 281 gün olarak 
hesaplanmıştır. Ortalama yargılama süresi mahkemeler arasında da farklılıklar 
göstermektedir. İstanbul Çocuk ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde bu sayı 457 güne kadar 
çıkarken, Üsküdar Çocuk ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde 121 güne kadar inmektedir. 

2005 yılında ceza mahkemelerinde haklarında hürriyeti bağlayıcı ceza kararı verilen 
çocuk sayısı 4290'dır. Bu kararların yüzde 33, T i ağır ceza mahkemelerince verilirken, yüzde 
41,3'ü asliye ceza mahkemelerince, yüzde 15,9'u sulh ceza mahkemelerince ve yüzde 9,4'ü 
çocuk ağır ceza mahkemelerince verilmiştir. 

Çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemelerine açılan davalardaki sanıkların yüzde 
55'i hırsızlık, yüzde 17'si müessir fiil (etkili eylem), yüzde 3,5'i gasp ve yüzde 2,8'i trafik 
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suçundan yargılanmaktadır. Karara bağlanan davalarda haklarında hırsızlık suçundan 
mahkûmiyet kararı verilenlerin oranı yüzde 42,2, beraat oranı yüzde 2,7 ve diğer 
kararların oranı yüzde 55,1'dir. Müessir fiil suçlarında ise mahkûmiyet oranı yüzde 
30,1'e inerken, beraat oranı yüzde 3,7 ve diğer kararların oranı yüzde 66,1 olmaktadır. 

Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünün 2006 Aile Yapısı Araştırması: 

Başbakanlık, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünün 2006 Aile Yapısı 
Araştırması sonuçlarına göre; 

• Hem eşine hem de çocuğuna şiddet uygulayanların yüzde 84'ü erkek ve yüzde 16'sı 
kadındır. 

• Şiddet uygulayan kişilerin yüzde 64,6'sı ilkokul mezunu ve yüzde 53,7'si ise 
gelirinden memnun değildir. 

• Çocukların dövülme nedenleri "büyüklerine saygısızlık yapması" yüzde 37,5, "yalan 
söylemesi" yüzde 27,8, "eğitimin ihmal edilmesi/ders çalışmaması" yüzde 26,8 ve 
"kardeşlerine çevresine şiddet uygulaması" yüzde 23,7'dir. 

• Çocuğuna şiddet uygulayanların çocukları ile yaşadıkları sorunlar: Kılık kıyafet 
tarzında (yüzde 10,8), arkadaş seçiminde (yüzde 6,6), harcama ve tüketim 
alışkanlıklarında (yüzde 4,9) şeklindedir. 

TBMM Çocuklarda ve Gençlerde Artan Şiddet Eğilimi ile Okullarda Meydana Gelen 
Olayların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan 
Meclis Araştırması KomisyonununTürkiye'de ortaöğretim kurumlarına devam eden 
tüm çocuklara yönelik yaptığı araştırmaların sonuçları, Millî Eğitim Bakanlığının ilk ve 
ortaöğretim kurumlarında yaptığı çalışmalara, İçişleri ve Adalet Bakanlıkları ve Aile 
ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünün kayıtlarına göre ülkemizde çocuk ve 
gençler arasında şiddetin bir toplumsal sorun hâline geldiği görülmektedir. 
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4.3. Türkiye'de Şiddetin Sosyal ve Ekonomik Maliyeti 
Toplumun gelir dağılımındaki eşitsizlik ve dolayısıyla sosyal bütünleşmenin derecesi 

gençlerdeki şiddeti etkilemektedir. Sosyal ilişkiler ve kurumlardaki kurallar, değerler, 
sorumluluklar ve güven "sosyal sermaye"yi oluşturmaktadır. Sosyal sermayenin azalması ve 
şiddet, kısır bir döngü oluşturur. Toplumda şiddet oluştuğunda; fiziksel hareketlilik, iş ve 
eğitim imkânları azalmakta, iş çevreleri yatırım yapmaktan kaçınmakta ve şiddet olan yörede 
yaşayanların konutlara yatırımları azalmaktadır. Sosyal sermayedeki (altyapının ve 
imkânların bozuluşu ile güvensizliğin artışı) bu azalma ise özellikle gençlerdeki şiddet 
davranışlarını arttırmaktadır (DSÖ, 2002). 

DSÖ raporuna göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde 1992 yılında sadece ateşli silah 
yaralanmalarının tedavi maliyeti 126 milyar Amerikan doları olarak hesaplanmıştır. Kesici ya 
da delici yaralanma şeklindeki yaralamaların maliyeti ise buna ek olarak 51 milyar Amerikan 
doları olarak tahmin edilmektedir. 

Inter-Amerikan Gelişim Bankası 1996 ve 1997 yılları arasında 6 Latin Amerika 
ülkesinde şiddet boyutları ve ekonomik etkilerine dair çalışmaları desteklemiştir. Bu 
çalışmalarda şiddetin, her ülkenin ekonomisine; sağlık hizmetleri, adalet sistemi ve 
kaynakların aktarımı bağlamında etkisi incelenmiştir. Gayrisafı millî hasılaya (GSMH) oran 
olarak hesaplandığında 1997 yılında şiddetin maliyeti; Brezilya GSMH'sının yüzde 1,9, 
Kolombiya GSMH'stnın yüzde 5'i, El Salvador, Meksika, Peru ve Venezuela GSMH'larının 
sırasıyla yüzde 4,3, 1,3, 1,5 ve 0,3'ü seviyesindedir (DSÖ, 2002). 

Şiddetin iki türlü maliyeti vardır (Waters ve ark., 2004); 

1. Doğrudan Maliyeti; 
• Yasal hizmetler, 
• Doğrudan tıbbi maliyetler, 
• Doğrudan saldırgan kontrol maliyetleri, 
• Polis maliyetleri, 
• Ceza infaz kurumu maliyetleri, 
• Koruyucu bakım maliyetleri, 
• Özel güvenlik maliyetleri olarak ortaya çıkar. 

2. Dolaylı Maliyeti; 
• Zaman ve kazanç kaybı, 
• İnsan gücündeki kayıplar, 
• Dolaylı koruma maliyetleri, 
• Hayat sigortası maliyetleri, 
• Üretkenlik kaybı, 
• İç ve dış yatırımlardaki ve turizm gelirlerindeki kayıplar, 
• Psikolojik ve diğer maliyetler olarak ortaya çıkar. 

Bir insan yaşamının maliyeti konusunda çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Bir derlemeye 
göre bir insan yaşamının ortalama maliyeti 4,2 milyon Amerikan dolandır (Miller, 1989). 
Şiddetin maliyetini inceleyen çalışmalar, şiddetin dolaylı maliyetlerinin doğrudan 
maliyetlerinden çok daha yüksek olduğunu, özellikle de psikolojik maliyetlerin doğrudan 
maliyetlerin çok üstünde ve uzun süreli olduğunu göstermektedir (VVaters ve arkadaşları 
2004). 

Türkiye'de sağlık açısından yapılmış, şiddete bağlı "doğrudan" (yaralanmalar 
nedeniyle tedavi masrafları gibi) veya "dolaylı" kayıpların (iş günü kaybı, okul günü kaybı, 
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sosyal yaşam bozukluklarına bağlı kayıplar, ailelerin şiddet nedeniyle ruhsal problemlerine ait 
maddi kayıplar) benzeri maliyet bilgilerine ulaşılamadığı için, şiddete bağlı maliyet etkililik 
ve maliyet-yarar hesaplamaları yapılamamaktadır. İleride yapılacak ulusal veya küçük 
ölçekli çalışmalarda şiddetin boyutuna eş zamanlı olarak bu tür maliyet hesaplarının 
yapılması hem durum saptamak hem de müdahale programlarının maliyet etkililiğini 
tespit ve takip açısından anlam taşıyacaktır. 

Türkiye açısından şiddetin maliyeti incelendiğinde; 
• Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Ulusal Hastalık Yükü çalışmasına göre 

15-59 yaş arasındaki tüm ölümlerin yüzde J.,71 sinin şiddet nedeniyle gerçekleştiği 
görülmektedir. 

• Emniyet Gene] Müdürlüğü verilerine göre 2006 yılı için yaklaşık 2.900 kişi şiddet 
nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Aynı verilere göre 2006 yılında şahsa karşı işlenen 
asayiş olaylarının toplamı 321.676"dir. Hayatını kaybeden bireylerin her birisinin 
yaşamlarının değerini Türkiye özelinde ayrıntılı bir değerlendirme yapmadan 
saptamak mümkün değildir. 

• Yukarıda yer alan doğrudan maliyet maddelerinden hapishane maliyetleri ele 
alındığında, yaklaşık 300 kişilik bir çocuk ve gençlik kapalı ceza infaz kurumunun 
ortalama maliyeti KDV hariç 20-22 milyon YT.L arasında değişmektedir. 

• 2006 yılında yaklaşık 280 çocuk ve ergen, şiddetle ilişkili suçlardan dolayı çocuk 
eğitim evlerine (ıslahevlerine) konulmuştur. 01.02.2007 tarihî itibariyle ise 
kurumlarda toplam 2.299 tutuklu ve hükümlü çocuk bulunmaktadır. Bütün giderler 
gözetildiğinde bir çocuk hükümlü ve tutuklunun devlete günlük maliyeti 32 YTL, 
aylık maliyeti ise 960 YTI/dir. Bu rakam sadece ceza infaz kurumu maliyeti olup 
yargı maliyetini içermemektedir. 

• Şiddetin doğrudan maliyetlerinden olan koruyucu bakım maliyeti göz önüne 
alındığında, SHÇEK çatısı altında bakılan bir çocuğun, bina ve amortisman giderleri 
hariç bakım, barınma ve personel giderlerine ilişkin ortalama aylık maliyeti 850 
YTL'dir. Mevcut sistem içerisinde, korunma kararlı yaklaşık 7000 çocuğa hizmet 
sunabilmek için 100 kişi kapasiteli 70 ayrı kuruluşa (çocuk yuvası / yetiştirme yurdu) 
ihtiyaç vardır. Böyle bir kuruluşun bina yatırım gideri yaklaşık 180,6 milyon YTL 
olacaktır. 7000 çocuk için ise yıllık yaklaşık 72 milyon YTL'ye ihtiyaç duyulacaktır. 

• 2006 yılında şahsa ve mala karşı işlenen asayiş olaylarının toplamı 785.510 olup bu 
durum özel güvenlik ve polisin sunduğu hizmetlere büyük kaynaklar aktarılmasına 
neden olmaktadır. Bu konuda net bir veri olmamakla beraber, şahsa karşı işlenen 
asayiş olaylarından yaklaşık 160.747'si çeşitli şekillerde tıbbi tedavi gerektirebilecek 
durumlardır. Bu durum büyük bir tedavi maliyeti oluşturmaktadır. 

Şiddetin dolaylı maliyeti ele alındığında ise şiddete maruz kalan bireylerin daha 
sonraki psikolojik zararlarının karşılanması için geniş kaynakların ayrılması gerektiği açıktır. 
Ne yazık ki bu durumların boyutu ve maliyeti konusunda veri bulunmamaktadır. 

Anne Çocuk Eğitim Vakfının (AÇEV) değerlendirmesine göre, erken çocukluktaki 
kaliteli müdahale çalışmaları aileye, topluma ve ekonomiye yüksek getiriler sağlamaktadır. 
Erken çocukluk eğitimi hizmetlerine yapılan her 1 birimlik yatırım 6,37 birime kadar getiri 
sağlamaktadır. Bu getiriler arasında doğrudan veya dolaylı vergi gelirlerinde ve kamu 
hizmetlerinde artış yer almaktadır. AÇEV ve MEB tarafından yürütülen Anne Çocuk Eğitimi 
Programı'nın (ACEP) analizi ise fayda/maliyet oranının 8,14'e varabileceğini göstermektedir. 

Bir yıllık okul öncesi eğitime yapılacak birim yatırımın yalnızca lise düzeyinde okulu 
terk oranlarımn düşmesiyle 2,28 birimlik bir fayda sağlayacağı gösterilmiştir. Eğitim 
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açısından bakıldığında ise okul öncesi eğitim almış olan çocukların lisede öğrenme 
becerilerinde 2 yıl daha önde oldukları saptanmıştır (Kaytaz M. 2005). 

4.4. Çocuk ve Gençler Arasında Şiddetin Görülme Nedenleri 
Çocuk ve gençlerdeki şiddet olaylarında bir çok risk faktörü bulunmaktadır. Bu 

etmenler kişisel, ilişkiler, sosyal ve toplumsal yapı başlıkları altında değerlendirilmektedir. 

4.4.1. Bireysel Etkenler 
Şiddet davranışlarına neden olan bireysel etkenler biyolojik, psikolojik ve davranışsal 

olabilir. Biyolojik faktörler içinde yaş, cinsiyet ve genetik yapı; psikolojik ve davranışsal 
özellikler olarak ise hiperaktivite, davranışların kontrol edilememesi ve dikkat sorunları 
olarak sayılmaktadır. Türkiye'de çocuk ve gençler arasındaki bireysel etkenlere ilişkin 
bulgular aşağıda sıralanmaktadır. 

TBMM Çocuklarda ve Gençlerde Artan Şiddet Eğilimi ile Okullarda Meydana 
Gelen Olayların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla 
Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Ortaöğretim Kurumlarında Yürüttüğü 
Araştırmasında Belirlenen Bazı Bireysel Risk Faktörleri: 

• Öğrencilerin ruh sağlıklarını tanımlamaları istenmiştir. Tüm öğrencilerin yüzde 
32,9'u ruh sağlığı durumunu "çok iyi", yüzde 40,2'si "iyi" olarak 
tanımlamaktadır. "Orta" tanımı yüzde 17,4 , "kötü" yüzde 6,2 ve "çok kötü" 
yüzde 3,2 olarak bulunmuştur. 

• Dikkatsizlik, hiperaktivite ve dürtüsellik davranışlarına ilişkin bazı yanıtlarının 
yüzde dağılımı incelendiğinde, öğrencilerin yaklaşık yüzde 15-20'sinin 
ödevlerini tamamlamakta zorluk çektiği, sık olarak kontrolünü kaybettiği ve 
sabırsızlık sergiledikleri görülmektedir. Erkek ve kız öğrenciler 
karşılaştırıldığında ise dikkatsizlik ifadelerinin kız öğrenciler tarafından daha 
fazla belirtildiği görülmüştür. Hiperaktivite ve dürtüsellik ifadelerinin, erkek 
öğrenciler arasında kız öğrencilere göre daha fazla olduğu tespit edilmiştir. 

Bu çalışmada, şiddet içeren davranışlarının olduğunu belirten gençlerin özelliklerine 
ilişkin yapılan ileri istatistiksel analizlerde de hem erkek hem de kızlarda 
hiperaktivite/dürtüsellik eğiliminin olması, şiddet içeren davranışları göstermeye neden 
olduğu bulunmuştur. 

Bu araştırma sırasında Türkiye ortaöğretim kurumlarına devam eden öğrencilerin 
yüzde 10,2'si kendilerinin, yüzde 15,3'ü ailelerinin psikiyatrik tedavi gördüklerini 
belirtmişlerdir. Öğrencilerin yüzde 10'u kendisine zarar vermeyi denemiş, yüzde 27,4'ü ise 
düşünmüştür. Bu durum erkeklerde yüzde 10,2 ve yüzde 24,1 iken; kızlarda yüzde 9,7 ve 
yüzde 31,7'dir. Bu sayılar ortaöğretim kurumJanna devam eden her 3 ile 10 öğrenciden 
birinin ruhsal yardım almaya gereksinimi olduğunu göstermektedir. Bu sorunlar gencin 
kendisi ve çevresindeki bireyler ile iletişim kurabilmekte zorlandığı anlamına da 
gelebilmektedir. İletişim zorluğunun ve ruhsal sorunların şiddet davranışlarının ortaya 
çıkmasında önemli bir neden olabileceği bilinmektedir. 

Yaşın küçülmesiyle fiziksel şiddet ile karşılaşma ve uygulamanın arttığı bilinmektedir. 
Alt sınıflarda sorun çözme yolu olarak şiddet daha sık olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada 
da; 

• Özel okullarda öğrenim gören erkek ve kız öğrencilerden alt sınıflarda olanlar 
fiziksel şiddet uyguladıklarını belirtmişlerdir. 
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• Özel okullarda öğrenim gören alt sınıflardaki kız öğrenciler daha fazla fiziksel 
ve sözel şiddete maruz kalmışlardır. 

• Devlet okulları ve özel okullarda öğrenim gören erkek öğrencilerden alt 
sınıflarda olanlar son üç ay içinde daha fazla duygusal şiddete maruz 
kalmışlardır. 

• Özel okullarda alt sınıflardaki erkekler sözel şiddete de daha fazla maruz 
kaldıklarını belirtmişlerdir. 

Şiddet içeren davranışları etkileyen bir diğer önemli bireysel etmen ise cinsiyettir. 
Komisyonun ortaöğretim kurumlarında yaptığı çalışmaya göre erkek ve kızlar arasında 
fiziksel, sözel, duygusal ve cinsel şiddete maruz kalma ve uygulama davranışlarının sıklığı 
istatistiksel olarak farklı değildir. Bu bulgu, hem devlet hem de özel ortaöğretim kurumlarında 
aynı şekildedir. Bu da gençler arasında şiddet davranışlarının kabulünün arttığını, şiddet 
olaylarının kanıksandığını ve günlük davranışların içine yerleştiğini göstermektedir. 

Erkek ve kızlar arasında bulunan önemli bir fark ise, erkeklerin okulda şiddete maruz 
kalmalarıdır. Erkeklerin ev dışındaki ortamlar olan "okul" ve "sokak"larda farklı davranış 
kalıplarına sahip olabildiklerini ve şiddet olayları ile daha fazla karşılaştıklarını 
göstermektedir. Kızların şiddet davranışlarma uğradıkları yerler arasında "ev ortamı", bazı tür 
şiddet sorularında ilk sıraya geçmiştir, sokakta ise sözel şiddete daha fazla maruz kaldıklarını 
belirtmektedirler. 

Çocuk ve gencin şiddet içeren ortamlarda bulunması, daha önce şiddete maruz kalması 
da şiddet davranışları sergilemesini artırmaktadır. Fiziksel, duygusal, sözel ve cinsel şiddete 
maruz kalma ve bu tür şiddet içeren davranışları uygulamayı etkileyen etmenlerin incelendiği 
tüm analizlerde "daha önce herhangi bir türde şiddete maruz kalma" önemli ve istatistiksel 
olarak anlamlı bulunmuştur. Yani gençler daha önce şiddete maruz kaldılarsa, şiddete 
maruz kalmaya devam etmekte ve şiddet içeren davranışları daha fazla 
göstermektedirler. 

Çocuk ve gençlerin yaşam becerilerinin erken çocukluk döneminden başlayarak 
geliştirilmesi gerekmektedir. Bu davranışların edinilmesi, çocuk ve gencin şiddet davranışları 
karşısındaki tutum ve davranışlarını etkileyebileceği gibi; sorunlarını şiddet davranışları 
göstermeden çözebilmesini sağlayacaktır. Bu yaklaşım içinde gencin sağlıklı seçimler yapma 
konusunda sorumluluk alması, olumsuz baskılara karşı durabilmesi ve riskli davranışlardan 
kaçınması yer almaktadır. Ayrıca, iletişim, red etme, karşıdakinin yerine kendini koyma 
(empati), ekip çalışması, iş birliği, savunuculuk, karar verme, kritik durumlarda düşünme, 
kendisini yönetebilme, kontrol edebilme, duygularını kontrol etme, sorun çözme ve stresle 
başa çıkma becerilerinin geliştirilmesi de yer almaktadır. 

Şiddet ile ilişkili bulunan diğer iki önemli değişken ise "okul başarısızlığı" ve "okula 
devamsızlığadır. Çocuk ve gencin okula devamsızlığı arttıkça ya da okul başarısı düştükçe 
şiddet içeren davranışlara daha fazla sahip olmakta ve daha fazla maruz kalmaktadırlar. 
Çocuk ve gencin okul başarısızlığı arttıkça şiddet ortamı içinde yer almaya başlayabileceği 
gibi, bu tür bir yaşam tarzına sahip olanların okula karşı ilgileri de azalabilir. Okul 
başarısızlığı ve devamsızlığı olan çocuk ve gençlerin sorunları daha ilerlemeden 
müdahale edilmesi şiddete karşı programlarda yer almalıdır. 

Komisyonun yaptığı çalışmada gençler karşılaştıkları bazı durumlarda aşağıdaki tutum 
ve davranışlara sahip olduklarını belirtmişlerdir: 
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• Öğrencilere istenilmeyen bir davranış yaptırılmak istendiğinde "hayır deme ve 
yapmama" şeklindeki yanıtları yüzde 45,5'dir. "İstemediği hâlde sessizce yapma" 
yanıtı yüzde 15,9, "istemediği hâlde söylenerek yapma" yüzde 20,4, "hayır deme ve 
yapma" yüzde 12,2 olarak alınmıştır. 

• Öğrencilerin kesinlikle "hayır" diyemedikleri kişilerin kimler olduğu sorulmuştur. 
Öğrencilerin yüzde 27,3'ü "baba"larına, daha sonra yüzde 15,8 ile "anne"lerine 
kesinlikle hayır diyemediklerini belirtmektedirler. Herkese hayır diyebilen öğrenci 
yüzde 21,6 olup, öğretmen yüzde 8,9 ve arkadaş yüzde 3,6'dır. 

• Ortaöğretim kurumlarına devam eden öğrencilere "birisi istemedikleri bir konu 
hakkında onun yerine karar verdiğindeki yaklaşımları" sorulmuştur. Bu soruya her 10 
öğrenciden dördü "herkesin kendi kararlarını vermesini savunma" şeklinde 
yanıtlamıştır. İkinci yanıt ise yüzde 37 ile "konuşarak kararların değişmesini sağlama" 
şeklindedir. "Kavga ederek kararları değiştirmeye çalışma" yüzde 11,9 ile üçüncü 
yanıttır. Daha sonraki yanıtlar ise "aileden yardım alma" yüzde 3 ile dördüncü sıradaki 
yanıt, "sesini çıkarmama" yüzde 2,8 ile beşinci sırada ve "ağlayarak yanlış olduğunu 
söyleme" ise yüzde 2,7 ile altıncı sıradadır. 

• Ortaöğretim kurumlarına devam eden her iki öğrenciden biri "zor bir durum karşısında 
aileden yardım alma"yı bir çözüm yolu olarak görmektedir (yüzde 50,1). İkinci çözüm 
yolu yüzde 19,5 ile "kendi karar vermesi" şeklindedir. Üçüncü yol arkadaştan yardım 
alma şeklindedir (yüzde 18,8). Diğer kişilere verilen yanıtlar ise oldukça düşüktür: 
Öğretmenler yüzde 3,5 ve din adamları yüzde 1,3'tür. Bir diğer yanıt ise, "olayları 
kendi hâline bırakma" şeklindedir; ve bu yanıtın yüzdesi 6,9'dur. 

• Zor bir durum olarak "çok dersi varken arkadaşları gezmeye çağırmaları durumunda" 
karar verme mekanizmaları irdelenmek istenmiştir. Kendini gergin hissetme, kararsız 
kalma ve arkadaşları ile kavga etme gibi sorunlu çözüm yollan ise öğrencilerin yüzde 
23,8'i tarafından işaretlenmiştir. Bu soruya "o gün ne isterse onu yapacağını" ve "ne 
yapacağına hemen karar verebileceğini" söyleyen öğrenci yüzde 58,9 iken, "ailesine 
danışan" öğrenci yüzde 17,4'tür. 

• Ortaöğretim kurumlarına devam eden öğrencilerden "birisi size istemediğiniz hâlde 
dokunarak rahatsız ettiğinde" verecekleri tepkileri irdelemeleri istenmiştir. 
Öğrencilerin yüzde 56,9'u bu durumdan rahatsız olduklarını belirterek dokunmaya 
izin vermeyeceklerini belirtmişlerdir. Ancak, bu sorunu kavga ederek çözeceklerini 
söyleyen öğrenci yüzdesi 31,4'tür. Uyarması için aileye ve öğretmene söyleme yüzde 
6'dır. "Bir şey diyememe" ve "sesini çıkarmama ama kızma" yanıtlarının yüzdesi 
5,7'dir. 

• Öğrencilerin yüzde 58,2'si arkadaşları ile bir sorun yaşadıkları zaman "bu sorunu 
konuşarak çözebileceklerini" söylemektedirler. İkinci seçenek "içine atma" (yüzde 
18,1), "kavga etme" (yüzde 8,8) ve "arkadaşına sorun yaratma" (yüzde 8,7) 
şeklindedir. 

• Ortaöğretim kurumlarına devam eden öğrencilerin bir şiddete şahit olduklarında 
öğrencilerin yüzde 38'i "önlemeye çalıştıklarını", yüzde 22,8'i "bu kişiye yardım 
edeceklerini", yüzde 14'ü "emniyete" ve yüzde 12,7'si "öğretmen/büyüklere haber 
vereceklerini" belirtmişlerdir. Şahit olunan şiddet olayına "duyarsız kalacağını" 
söyleyen yüzde 6,8 ve "şiddete katılan" yüzde 5,6 öğrenci bulunmaktadır. 

Gençlerin bu araştırmada sorulan "bazı durumlarda verecekleri tepkiler karşısındaki 
tutumları ve davranış planlan" incelendiğinde, gençlerin karar verebilme, haklarını 
savunabilme ve iletişim tekniklerini kullanabilme becerilerinin yeterli olmadığı söylenebilir. 
Gençlerin bazıları zor durumda karar veremeyeceklerini, bunun sonucunda şiddet davranışları 
sergileyebileceklerini; bazıları ise kendilerine yönelik yapılan haksız davranışlarla baş 
edemeyeceklerini ve bu duruma boyun eğeceklerini belirtmişlerdir. Bu araştırmanın 
sorularına verilen yanıtlar, gençlerin genel olarak sergiledikleri tutum ve davranışları 
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göstermektedir. Sonuç olarak, gençler şiddet olan ortamlarda bu davranışlarla baş 
etmeyi bilememekte ve kendileri de şiddet davranışları sergilemeden sorunlarını 
çözmede zorlanabilmcktedirler. Bu da gençler arasında daha fazla şiddet görülmesine 
neden olan etmenler arasında yer almaktadır. 

Araştırmanın sonuçları, gençlerin şiddet sonrasında ne yapacakları konusunda da 
yeterli bilgi ve beceriye sahip olmadıklarını göstermektedir. 

• Fiziksel şiddet uygulama nedeni olarak, gençlerin yüzde 48,7 "kendini/hakkını 
korumak" olarak yanıtlarken, yüzde 22,2'si "şaka olsun diye" ve yüzde 13,6'sı 
"cezalandırma" amacıyla uyguladığını belirtmiştir. Diğer yanıtlar öç almak (yüzde 
10,3) ve bu sorunu başka şekilde çözememedir (yüzde 5,3). "Hakkı korunsaydı" 
fiziksel şiddet uygulamayacağını söyleyen öğrenci yüzdesi 38,5 ve "pişman olacağını 
bilseydim yapmazdım" diyen öğrenci yüzdesi 32,4'tür. Diğer yanıtlar sırasıyla 
"cezalandırılacağını bilseydi" (yüzde 10,9), "arkadaşlarının kınayacağmı bilseydi" 
(yüzde 10) ve "ailesinin onu kınayacağını bilseydi" (yüzde 8,1) şeklindedir. 

• Sözel şiddet ile ilgili olarak ise "kendini/hakkını korumak", "hayal kırıklığı yaşayıp, 
Öfkelenmek", "kendini iyi hissetmek için" şiddet uyguladığını belirtmiştir. Diğer 
yanıtlar "öç alma/cezalandırma" ve istediği bir şeyi yaptırmak için"dir. "Pişman 
olacağını bilseydi" sözel şiddet uygulamayacağını söyleyen öğrenci yüzdesi 35,9 ve 
"hakkının yenmesi önlenseydi" diyen yüzde 25,8'dir. Diğer yanıtlar sırasıyla "hakkı 
korunsaydı" (yüzde 18,7), "kınanacağını bilseydi" (yüzde 11,5) ve 
"cezalandırılacağını bilseydi" (yüzde 8,1) şeklindedir. 

• Duygusal şiddet uygulama nedeni olarak ise gençlerin yüzde 36,8'i "hayal kırıklığı 
yaşayıp, öfkelenmek", yüzde 35'i "kendini veya hakkını korumak" ve yüzde 13,7'si 
"öç alma/ cezalandırmak için" uyguladığını belirtmiştir. Diğer yanıtlar "kendini iyi 
hissetmek için" (yüzde 7,8) ve "istediği bir şeyi yaptırmak için"dir (yüzde 6,8). 
"Pişman olacağını bilseydi" duygusal şiddet uygulamayacağını söyleyen öğrenci 
yüzdesi 31,5 ve "hakkının yenmesi önlenseydi" diyen yüzde 25'dir. Diğer yanıtlar 
sırasıyla "hakkı korunsaydı" (yüzde 23,4), "cezalandırılacağını bilseydi" (yüzde 10,3) 
ve "kınanacağını bilseydi" (yüzde 9,8) şeklindedir. 

Millî Eğitim Bakanlığının "Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi ve Azaltılması 
Strateji ve Eylem Planı (2006-201 l+)"nda "gelişmenin etkisinin büyük" olduğu 
vurgulanmaktadır. Gençlerin çatışma çözmede farklı rol modellerine sahip olmadıkları için 
birçok gencin statü kazanma, saygı görme, temel kişisel ve sosyal gereksinimleri karşılamada 
şiddeti tek ve en etkili yöntem olarak gördükleri belirtilmektedir. Millî Eğitim Bakanlığının 
yürüttüğü çalışmalarda, ilköğretim programına sosyal, duygusal, bilişsel alanlarda sorunlarla 
baş edebilme becerisine ilişkin kazanım ve etkinlikler eklendiği belirtilmektedir. Ayrıca, 
MEB tarafından yetişkinlerin gençlerle iletişim kurma yolları, ana-baba, öğretmen, yönetici 
ve danışmanlar arasındaki bağın kuvvetlendirilmesi, gençlerin içinde bulundukları dönemi 
kavramaları ve döneme özgü sorunlarla baş etme yolları ile gerektiğinde profesyonel yardım 
almalarını amaçlayan işitsel ve görsel modüllerin oluşturduğu psikolojik eğitim setleri 
hazırlanmıştır. Bu çalışmaların daha da artırılarak yaygınlaştırılması gerekmektedir. Ayrıca 
MEB, Şiddetin Önlenmesine ilişkin hazırladığı eylem planında belirttiği üzere gençlerin 
yönetime ve etkinliklere katılımı, başvuru mekanizmaları, kişilik hizmetlerinin 
güçlendirilmesi ve bütünleşmiş okul, eğitim ortamı ve çevresinin oluşturulmasına ilişkin 
etkinlikleri özellikle gençlerin yaşam becerilerinin artırılmasına önemli katkı sağlayacaktır. 

Diğer araştırma sonuçlarından da erken ve orta ergen yaş grubunda şiddetin daha fazla 
görüldüğü, erkeklerin şiddet davranışlarına daha fazla yatkın oldukları, hiperaktivite, düşük 
benlik kaygısı, depresyon ve kaygı durumunun şiddet davranışlarını arttırdığını belirten 
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araştırma sonuçları vardır. Ayrıca eğiticilerin, öğrencilerin sorun ile başedebilme becerilerinin 
yeterli olmadığını belirten çalışma sonuçları bulunmaktadır (Çetin H. 2004, Güner N. 1995; 
Türnüklü A. ve arkadaşı 2003; Kapcı E. G. 2004). 

Sonuç olarak, ülkemizde çocuk ve gençlerin şiddet davranışları ile ilişkili 
bireysel etkenler şu şekilde sıralanmaktadır: 

• Daha alt sınıflardaki lise öğrencileri arasında fiziksel şiddet daha fazla 
görülmektedir. 

• Erkeklerde "okul ve sokak ortamlarında" şiddet görülme sıklığı yüksek iken; 
kızlarda "ev ortamında" şiddet daha önemli bir sorun hâline gelmektedir. 

• Hiperaktivite/dürtüsellik, depresyon, düşük benlik algısı, kaygı durumlarının 
şiddet içeren davranışları göstermeye neden olduğu saptanmıştır. 

• Okul başarısızlığı ve okula devamsızlığı olan çocuk ve gençlerin şiddete maruz 
kalma ve şiddet içeren davranışlara daha fazla sahip oldukları bulunmuştur. 

• Gencin şiddet içeren ortamda bulunması, daha önce şiddete maruz kalması da 
şiddet davranışlarını sergilemesini artırmaktadır. 

• Gençler şiddet olan ortamlarda bu davranışlarla baş etmeyi bilememekte ve 
kendileri de şiddet davranışları sergilemeden sorunlarını çözmede 
zorlanabihnektedirler. 

4.4.2. Aile Bireyleri ve Arkadaş İlişkileri 
Dünyada pek çok ülkede ve ülkemizde daha önce yapılan çalışmalarda çocuk ve 

gençlerin aileleri ve arkadaşları ile birlikte olduğu ortam ve onlarla olan ilişkileri olumsuz ise 
şiddet davranışlarını daha fazla gösterdikleri bilinmektedir. Bu nedenle, gençlerin aile ve okul 
ortamındaki ilişkileri ayrı başlıklar hâlinde ve detaylı olarak incelenmiştir. Aşağıda aile içi 
ilişkiler ve arkadaş ortamına ilişkin önemli bulunan bulgular sıralanmıştır. 

4.4.2.1. Aile İçi İlişkiler ve Şiddet 
Aile, çocuk ve gencin kişiliğinin, davranışlarının ve yaşama bakış açısının geliştiği en 

önemli kurumdur. Bu nedenle, öncelikle aile yapısı, aile içi ilişkiler ve çocuğa olan etkileri 
konusunun değerlendirmesi aşağıda sunulmuştur. İkinci ana başlık ise Türkiye'de aile yapısı 
ve gencin şiddet davranışları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesini içermektedir. 

Aüe ve Aile İçi İlişkilerin Öttemi 
Aile, kişiyle toplum arasındaki bağı kurar! ve toplum hayaim-n temelini oluşturan bir 

sosyal kurumdur. Aile, toplumun temeli ve toplumsal dayanışmanın oluşmasında rol oynayan 
önemli bir kurumdur. Toplumsal mutluluk, dayanışma,. Inınş, sevgi ve aaygırnn yolu aileden 
geçer. Aile bu niteliğiyle toplumlarda kültürel kimliğin, insani değerlerin ve tarihî sürekliliğin 
koruyucusu ve aktarıcısı olan evrensel bir kurumdur. 

İnsanların tümü bir aile biçimi içinde yaşamaktaysa da ailelerin biçimi ve yapısı hem 
toplumdan topluma değişmekte, hem aym toplum içinde zaman boyutunda ya da belirli bir 
zaman kesitinde, yöresel ve sınıfsal farklılıklar göstermektedir. Aile tipleri; çekirdek aile, 
ataerkil geniş aile, geçici geniş aile, parçalanmış ailedir. Farklı aile yapıları, farklı görevleri 
yerine getirdiği gibi ailenin iç ilişkilerini de belirlemektedir. Ülkemizde çekirdek aile oranı 
hemen her bölgede ve dönemde yaygınlık göstermektedir. 
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Aile yapısı toplumdan topluma ve zaman içinde farklı biçimler alabilmesine karşılık 
neslin sürmesini sağlamak, çocuğun bakımı ve toplumsallaşma gibi temel özellikleri her 
yerde aynıdır. Çocukların aile içinde toplumsallaşmasının, topluma uyum bakımından temel 
önemdeki sonuçlan arasında şunlar sayılabilir: Toplumsal benliğin geliştirilmesi, güvenlik 
duygusunun kazandırılması, statü kazandırılması, arkadaşlık, diğer duygusal ihtiyaçlarının 
karşılanması; sorumluluk ve bağımsızlık anlayışını oluşturarak başka insanlarla gerçekçi 
ilişkiler içinde bulunulmasının sağlanmasıdır. Ailenin toplumsal fonksiyonları arasında 
cinsellik ve neslin devamı- çocukların bakımı ve yetiştirilmesi; yeni nesillere kültürel 
kimliğin, dinî ve ahlaki değerlerin kazandırılması; tarihsel ve toplumsal bilincin aktarılması; 
sevgi ve hoşgörü esasına dayanan tutum ve değerlerin yerleştirilmesi yer almaktadır. 

Toplumların deneyimlerine göre hiçbir kurumsal yapı, ailenin yerine getirdiği 
fonksiyonları aile kadar başarılı, yerinde ve ekonomik olarak karşılayamamaktadır. Bunun en 
önemli nedenleri arasında aile içinde bireylerin, birbirlerinden karşılık beklemeksizin doğal 
bağlılık-sevgi-saygı-özveri ilişkisi içinde bulunmalarıdır. Kurumsal bakım hizmetleri, aile 
üyelerine götürülen hizmetlerin (çocuk bakımı, yaşlı ya da özürlü bakımı gibi) bu tür ilişkileri 
içermemesi ve ticari bir değer karşılığında yerine getirilmesi, bu alanda başarıyı düşüren en 
önemli etkenler arasında yer almaktadır. 

Aile içi ilişkileri etkileyen bir diğer önemli etken ise iletişim, ulaşım, bilgi erişimi 
alanlarındaki gelişmelerdir. İletişim ağındaki değişimler, bireylerin kendi geleneksel 
dünyaları dışındaki fikir ve davranış normlarıyla daha sık temas kurmalarını sağlamaktadır. 
Hem kentsel hem de kırsal alanlarda yaşayan, çok sayıdaki insan, değişik yaşam biçimlerinin 
farkına varmakta ve ayrıca diğer aile üyelerinin onayı olmadan daha fazla bireysel karar 
vermeye başlamaktadırlar. Bu değişiklikler genel olarak olumlu kabul edilmektedir ve bu 
gelişmeler, bireylerin kendi yaşamlarım giderek daha fazla kontrol edebilmelerini 
sağlamaktadır. Bu da, birçok insanın aile ilişkilerinde kendisini artık daha az sorumlu 
hissetmesine neden olmaktadır. Sonuçta, birçok ailede üyelerin birbirlerinin temel 
gereksinimlerini karşılamasında yetersizlik ya da isteksizlikleri ortaya çıkmaktadır. Bu da aile 
içi ilişkilerin daha fazla zayıflamasına neden olmaktadır. 

Toplumumuzda yaşanan hızlı değişim süreci ve ekonomik zorluklara bağlı olarak son 
yıllarda suç oranlarındaki artış da bir başka önemli sorun alanı olarak görülmektedir. Öte 
yandan şiddet olgusu, diğer toplumlarda olduğu gibi bizim toplumumuzda da üzerinde 
durulması gereken bir problem alanını oluşturmaktadır. Toplumda yaşanan şiddet olayları 
cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi ve meslek statülerine göre farklılaşmaktadır. Ancak genel olarak 
fiziksel şiddet "güçlü konumda olandan" "güçsüze" yönelik olmaktadır. Hem fiziksel hem de 
duygusal şiddet, yaşam boyunca süreklilik kazanabilmekte, yine çocuklar üzerinden bir 
davranış biçimi olarak bir nesilden diğerine aktarılabilmektedir. 

Son yıllarda, ekonomik tasarruf, yapısal düzenleme programları ve sosyal refah 
hizmetlerinin temininden doğan maliyetler, aileye yönelik hizmetlerin olumsuz olarak 
etkilenmesine neden olmuştur. Artan yük ailelere ve özellikle dezavantajlı aile bireylerine 
aktarılmıştır. Bu aktarım ise genellikle aile birliğinin bünyesinin zayıflamasına neden 
olmaktadır. Aile üzerindeki değişen etkilerin başında göç, tanmsal değişim, kentleşme ve 
nüfus artışı gibi değişik etkenler yer almaktadır. Toplumsal sorunların aileyi etkileyerek 
sokakta yaşayan çocuklar, uyuşturucu madde kullanımı, çocuk suçluluğu, aile eğitimindeki 
yetersizlik sorunlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu sorunlar; kentlerde, göç eden, 
düşük gelir gruplarında ve diğer dezavantajlı ailelerde daha sık olarak ortaya çıkmaktadır. 
Bütün bu toplumsal sorunların ortaya çıkması, ailenin, sorunların merkezî olarak irdelenmesi 
gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. 
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Ailedeki değişmeler ve sorunlar, zaman zaman önüne geçilemez sosyal problemlerin 
Cilaya çıkmasına neden olabilmektedir Ailesin bölünmesi, parçalanması, u>k ebeveynli 
ailelerin giderek artması, boşanma oraalannm yükselmesi, suç oranlarının artması, uyuşturucu 
kuilamrmmn srîmass ve kullanım yaşının ilköğretim ikinci kademesine kadar düşmesi, 
metropollerde sokakla yacıyan çocuklar olgusunun ortaya çıkması, ve giderek çoğalması, 
bireysel ve toplumsal şiddetin yaygmlaşroast, kimlik bunalımı, psikolojik rahatsızlıklar, 
tatminsizlik vb gibi insanları ve dolayısıyla toplumu tehdit ederi sorunlar şeklinde ortaya 
çıkmaktadır. 

Ailelerde sosyal problemler, istismar ve suistimal dâhil toplumun olumsuz yönleri 
sıklıkla aile ilişkilerinde mevcuttur. Bu anlamda aile, bir sorun çözme ünitesi olduğu kadar, 
sorunların kaynağı veya sebebi olarak da değerlendirilmektedir. Bu hızlı değişim sürecine 
bağlı olarak aile yapısıyla ilgili ortaya çıkan sorunlar diğer kurumlara da yansımakta ve 
zaman zaman önüne geçilemez sosyal problemlerin ortaya çıkmasma neden olabilmektedir. 

Komisyonun Ortaöğrenim Kurumlarında Yürüttüğü Araştırmada Gençlerin Aile 
Yapılarına İlişkin Bazı Sonuçları: 

• Ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin ailelerinin yüzde 84,4'ü 
çekirdek aile yapısında, yüzde 8'i geniş aile, yüzde 3,9'u parçalanmış aile, yüzde 
3,6'sı diğer aile yapılarına sahiptir. Gençlerin yüzde 0,1 'inin ailesi yoktur. 

• Bu araştırmada, ailesinde 2-4 kişi olan gençlerin yüzdesi 49,3, 5-7 kişi olan 
öğrencilerin yüzdesi 41,5, 8 ve üzerinde kişi olan öğrencilerin yüzdesi 6,7 olarak tespit 
edilmiştir. Yurtlarda yaşayan öğrenci yüzdesi 1,8'dir. 

• Gençlerin sadece yüzde 5,4'ünün kardeşi olmayıp, yüzde 78,4'ünün 2-4, yüzde 
12,2'sinin 5-7, yüzde 4'ünün 8 ve üzerinde kardeşi vardır. Yani, öğrencilerin yüzde 
16,2'sinin 5 ve üzerinde kardeşi bulunmaktadır. 

• Ortaöğretim kurumlarına devam eden öğrencilerin yüzde 1, Tinin annesi ve yüzde 
3,6'sının babası hayatta değildir. Her ikisini de kaybetmiş olan öğrencilerin yüzdesi 
0,4'tür. 

• Öğrencilerin annelerinin öğrenim durumlarının, babalarının öğrenim durumlarına göre 
daha düşük olduğu saptanmıştır Babalarda lise ve üzeri eğitim kurumlarından mezun 
olma yüzdesi 34,8 iken, annelerde bu yüzde 19,5'dir. Okur-yazar olmama yüzdesinde 
de anne ve babalar arasında fark bulunmaktadır. Annelerde okuryazar olmama 
yüzdesi 13,4 iken babalarda yüzde 2,7'dir. 

• Ortaöğretim kurumlarına devam eden öğrencilerin yüzde 89,9'u anneleri ile, yüzde 
83,1'i babaları ile ve yüzde 82,6'sı kardeşleri ile olan ilişkilerini "iyi" ve "çok iyi" 
olarak tanımlamaktadırlar. Diğer taraftan, öğrencilerin öğretmenlerle olan ilişkilerini 
aileleriyle olan ilişkilerinden daha olumsuz algıladıkları saptanmıştır (yüzde 70,8). 

• Ortaöğretim kurumlarına devam eden öğrencilerin yüzde 24,3'ü kimseden 
etkilenmediğini belirtmiştir. Öğrencilerin yüzde 29'u ailelerinden, yüzde 15,9'u 
arkadaşlarından, yüzde 14'ü yazılı ve görsel basından, yüzde 8,4'ü dinî görevlilerden 
ve yüzde 8,4'ü öğretmenlerden etkilendiklerini belirtmişlerdir. 

Türkiye'de Aile Yapısı ile Gençlerin Şiddet Davranışları ile İlişkisi 
Türkiye'de ilk ve ortaöğretim kurumlarında yapılan çalışmalarda çocuk ve gençler, 

ailelerindeki bireylerden şiddet gördüklerini ve kendilerinin de aile bireylerine şiddet 
uyguladıklarını belirtmektedirler. Üniversite gençleri arasında yapılan çalışmalarda da gençler 
ailelerinden fiziksel, psikososyal ve cinsel şiddet gördüklerine ilişkin yanıtlar vermektedirler. 
Şiddet gören genç bir nesil şiddet davranışlarını benimseyerek uygulamaktadır. 
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Ülkemizde ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencileri temsil eden bu 
çalışmanın sonuçlarına göre çekirdek ailelerin çoğunlukta olduğu, her iki aileden 
birisinin 2-4 kişilik haneler olduğu, her üç öğrenciden ikisinin 2-4 kardeşi olduğu 
görülmektedir. Öğrencilerin annelerinin öğrenim durumları babalarına göre daha 
düşük olduğu görülmektedir. Ortaöğretimde devam eden her 10 öğrenciden dokuzu 
anneleriyle olan ilişkilerini, her 10 öğrenciden sekizi ise babalarıyla ve kardeşleriyle 
olan ilişkilerini "iyi" ya da "çok iyi" olarak tanımlamaktadırlar. Aile, gençlerin en fazla 
etkilendiklerini söyledikleri kurum olarak belirtilmiştir. Bu özellikler, gençlerin aile 
bağlarını güçlü olarak gördüklerini, aileleriyle ilişkilerini olumlu olarak algıladıklarını 
göstermektedir. 

Komisyonun Ortaöğretim Kurumlarında Yürüttüğü Araştırmanın Aile Yapısı ve 
Şiddet Arasındaki İlişkiye İlişkin Bazı Sonuçları: 

• Ortaöğretim kurumlarına devam eden öğrencilerin yüzde 23,9'u ailelerinde 
şiddet olduğunu belirtmiştir. Devlet okulu öğrencilerinde ailede şiddet olma 
yüzdesi 24,1 iken özel okullarda yüzde 19,1'dir. Kız öğrenciler (yüzde 28,1) 
erkek öğrencilere göre (yüzde 20,7) ailelerinde şiddet varlığını daha fazla 
olarak beyan etmişlerdir. 

Ortaöğretim kurumlarına devam eden her dört öğrenciden biri ailesinde şiddet 
olduğunu belirtmiştir. Yapılan analizlerde, hem devlet okullarını hem de özel okullarda, 
hem kız hem de erkek öğrencilerde ailede şiddet olgusunun olması şiddet davranışlarına 
maruz kalmayı ve şiddet içeren davranışlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

Ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin ailelerinin sosyoekonomik 
düzeyleri düştükçe, özellikle duygusal ve sözel şiddet davranışlarına maruz kalma ve 
uygulamanın arttığı saptanmıştır. 

Gençlerin davranışlarının belirleyen önemli etkenlerden birisi "hatalı bir davranış 
yaptıkları zaman ailenin gösterdiği tepki"dir. Bu nedenle ortaöğretim kurumlarına devam 
eden öğrencilerin olumsuz bir davranış sergilediklerinde "ailenin gence karşı tutum ve 
davranışları" tanımlanmaya çalışılmıştır. Öğrenciler, ailelerin daha çok olumlu yaklaşımları 
tercih ettiklerini belirtilmişlerdir. "Nasihat verme/öğüt vermeye çalışma" yüzde 94,7 ve 
"konuşarak çözmeye çalışma" yüzde 84,8 şeklindedir. Kızlar erkeklere göre; özel okullarda 
görüşülen öğrenciler devlet okulu öğrencilerine göre ailelerinin olumlu yaklaşımlarının 
olduğunu daha fazla vurgulamışlardır. Öğrencilerin ailelerinin şiddet içeren davranışları 
olumlu davranışlara göre daha az olmakla beraber, her 10 gençten 2 ila 6'sı şiddet içeren 
davranışlarla karşılaştığını belirtmektedir. Öğrencilerin yüzde 68,4'ü ailelerinin "fazla 
bağırma ve/veya kızma" şeklinde davrandığını, yüzde 64'ü "istenilen şeyi yapmalarına izin 
vermediklerini", yüzde 26,1'i "sokağa çıkmama cezası" verdiklerini belirtmişlerdir. En az 
verildiği belirtilen cezalar ise "aşağılanma/hor görme" (yüzde 19,6) ve "dövme" (yüzde 14,4) 
şeklindedir. 

Gençlerin ifadelerine göre, aileler gençlerin sorunlarını konuşarak çözme eğilimi 
içinde olmakla beraber şiddet içeren davranışlarla da müdahale edebilmektedirler. 

Diğer araştırmalarda bulunan bazı bulgular ise şu şekilde özetlenebilir: 
Anne ve babanın saldırganlık düzeyi gençlerin saldırgan davranışlarının ortaya 

çıkmasına neden olmaktadır. Yine ailesinde saldırganlığa maruz kalan öğrencilerin daha çok 
saldırgan tutum ve davranış sergiledikleri belirlenmiştir (Karataş Z. B., 2002). Anne babanın 
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disiplin sistemi ve iletişimi de gencin saldırgan davranışlarını etkileyen önemli bir etkendir 
(Doğan S., 2001). Aile içi iletişim sorunu yaşayan gençlerin sorun çözme kapasitelerini 
geliştiremedikleri ve daha fazla çatışma yaşadıkları (Kahraman, 2002). Erkeklerin okulda, 
kızların ise aile içinde daha fazla şiddete maruz kaldıkları başka çalışmalarda da gösterilmiştir 
(Yavuz M. F. ve arkadaşları). İlköğretim 7 ve 8. sınıflarda okuyan öğrencilerin arasında 
yapılan bir çalışmada öğrenciler, anne ve babalarının kavga ettiğini ve kendilerine dayak 
attıklarını belirtmişlerdir (özönder C. ve arkadaşları 2005). 

Sonuç olarak komisyonun inceleme çalışmalarından, Türkiye'de yapılan diğer 
araştırmalardan ve Araştırma Komisyonunun ortaöğretim kurumlarına devam eden 
öğrencilerde ve ceza infaz kurumlarında bulunan çocuklar arasında yaptığı 
araştırmalarının sonuçlarına göre; 

• Ailenin sosyoekonomik yapısı ve kültürel yapısı şiddet davranışlarının görülme sıklığını 
etkilemektedir. Düşük sosyoekonomik düzeye sahip olan ailelerde şiddet davranışları 
daha sık olarak görülmektedir. Çocuk sayısının artması Önemli sosyal göstergelerden 
birisi olup bu tür ailelerin sosyal ve ekonomik olarak da dezavantajlı gruplar içinde yer 
aldığı gözlenmiştir. Bu nedenle çok çocuğa sahip olma sosyal ve ekonomik bir gösterge 
olarak da kullanılabilir. Bu tür ailelerin çocuklarında şiddet içeren davranışların 
görülme olasılığı da artmaktadır. 

• Gelir düzeyinin düşmesi de şiddetin artmasına neden olan önemli etkenlerden biridir. 
• Kentlere göç eden ailelerde sosyal ve ekonomik yapının değişmesi, kente uyumun 

sağlanamaması gibi nedenler de çocuk ve gençlerde şiddet davranışlarının artmasına 
neden olmaktadır. 

• Aile ortamında alkol ve madde kullanımı, stres ve sosyal yalnızlık gibi etkenlerin 
olması da şiddetin görülmesini artırmaktadır. 

• Ailenin bulunduğu psikososyal yapı, ailede sorunu olan bir birey olması, aile içi şiddetin 
yaşanmasına neden olmaktadır. 

• Yetersiz ebeveynler, çocukluk döneminden itibaren yetersiz gözlem, disiplin kurmada 
yaşanan sorunlar çocuğa yönelik şiddet şeklinde ortaya çıkabilir. Ayrıca, bu tür 
ortamlarda yetiştirilen çocuk ve gencin sorun çözme kapasitesi gelişmediği için şiddet 
içeren davranışları daha fazla sergilemektedirler. 

• Çocukluğunda şiddet ortamında bulunan erişkinlerin daha fazla şiddet uyguladıkları 
saptanmıştır. 

• Aile içi geçimsizlik sonucu ebeveynler çocuklara yönelik şiddet uygulayabilmektedirler. 
• Erken yaştaki gebeliklerde anne ve babanın yeterli yaşam deneyimine sahip olmaması, 

disiplini şiddet ile sağlamalarına neden olmaktadır. 

4.4.2.2. Arkadaş İlişkileri 
Çocuk ve gençler, günlerinin önemli bir kısmını arkadaşları ile birlikte 

geçirmektedirler. Bunun yanı sıra ergenlik döneminde, büyüme ve gelişme sırasında 
arkadaşlar çok önemli bir konuma gelmektedirler. Aynı yaş grubunda olan bir ekibin içinde 
yer almak çok önemlidir; pek çok araştırmada aynı ekipten olmak ise beraberinde olumsuz 
davranışların edinilme nedeni olarak gösterilmektedir. 

Çocukların arkadaşları ile paylaşmaya başlamaları genellikle okul yaşamı ile birlikte 
başlamaktadur. Çocuklar aile ortamından sonra bulunduklan ilk ve en etkin sosyal çevre 
okullardır. Okula başlama döneminde hızlı bir büyüme ve gelişme içinde olan çocuğun, 
kendine ait sosyal çevresi ve arkadaşları olmaktadır. 
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Komisyonunun ortaöğretim kurumlarında yaptığı araştırmada öğrencilerin yüzde 
80,2'si erkek arkadaşları ile olan iletişimlerini "çok iyi ve "iyi" olarak tanımlarken, kız 
arkadaşlar ile olan iletişimlerini "çok iyi" ve "iyi" olarak tanımlayan öğrenci yüzdesi 85,8'dir. 
Erkek arkadaşlar ile ilişkilerin orta olarak tanımlanması yüzde 15,4 ve kız arkadaşlarla ise 
yüzde 11 'dir. Bu bulgu da yaklaşık her 10 gençten sekiz ya da dokuzunun arkadaşları ile olan 
iletişiminden memnun olduğunu göstermektedir. 

Ortaöğretim kurumlarına devam eden öğrencilerin yüzde 24,3'ü kimseden 
etkilenmediğini, yüzde 15,9'u arkadaşlarından etkilendiklerini belirtmişlerdir. Kız 
öğrencilerin yüzde 20,1'i, erkek öğrencilerin ise yüzde 12,6'sı "en fazla" arkadaşlarından 
etkilendiklerini belirten yanıtlar vermişlerdir. Her 10 gençten 1-2'si arkadaşlarını en ön 
plana koyduklarını belirtmektedir. 

Ortaöğretim kurumlarına devam eden öğrencilerin yüzde 34,4'ü aile büyüklerinden, 
yüzde 27,3'ü basından, yüzde 14,3'ü öğretmenlerden, yüzde 13,8'i din görevlilerinden, yüzde 
7,3'ü tanınmış kişilerden ve yüzde 2,9'u arkadaşlarından gelen bilginin daha güvenilir 
olduğunu belirtmektedirler. Bu da her 10 gençten üçünün arkadaşının söylediklerine tamamen 
katılacağını belirtmesi anlamına gelmektedir. 

Ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören gençlerin en çok şiddet gördükleri ortamlar 
içinde "arkadaş çevresi" yüzde 9,4'tür. Ancak fiziksel şiddete maruz kalan öğrencilerin 
yüzde 30,8'i; sözel şiddete maruz kalan öğrencilerin yüzde 47,1'i; duygusal şiddete maruz 
kalan Öğrencilerin yüzde 55,7'si ve cinsel şiddete maruz kalan öğrencilerin yüzde 46,7'si 
arkadaşları tarafından şiddet gördüklerini; son üç ay içinde fiziksel şiddet uygulayan gençlerin 
yüzde 49,9'u; sözel şiddet uygulayan gençlerin yüzde 71,1'i; duygusal şiddet uygulayan 
gençlerin yüzde 63,6'sı ve cinsel şiddet uygulayan gençlerin yüzde 61,5'i arkadaşlarına şiddet 
uyguladıklarını belirtmişlerdir. 

Bir diğer önemli bulgu ise gençler şiddetle karşılaştıkları zaman "bu sorunlarını 
paylaştıkları kişiler" arasında arkadaşlar önemli bir yer almaktadır. Sorunlarına yönelik 
çözüm önerilerini arkadaşları ile beraber bulmaya çalışmaktadırlar. 

Yapılan ileri analizlerin bazılarında okul dışında "arkadaşlar ile beraber sokakta vakit 
geçirme" ile şiddet davranışlarının görülme sıklığının arttığı görülmüştür. Bir üniversitenin 
birinci ve üçüncü sınıf öğrencileri arasında yapılan çalışmada gençlerin arkadaşlar ile beraber 
olma süreleri uzadıkça pek çok riskli davranışı benimsedikleri görülmektedir (Tezcan ve ark, 
2006). 

Komisyonunun ceza infaz kurumlarında tutuklu ve hükümlü gençler arasında yaptığı 
araştırmada da son üç ay içinde fiziksel şiddet gördüğünü belirten gençlerin yüzde 22,9'u 
arkadaşlarından şiddet gördüğünü, şiddet uygulayan gençlerin yüzde 43,8'i arkadaşlarına 
şiddet uyguladığını belirtmiştir. 

Gençler arasında şiddetin bir diğer nedeni ise karşı cinsiyetten birine karşı yaşadığı 
duygular şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu duyguları ifade edememe, hoşlanılan kişinin 
duygularına yanıt vermemesi ya da bir başkasından hoşlanması, hoşlanılan kişinin 
kıskanılması, şiddet davranışlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Arkadaşlar arası 
şiddetin bir başka boyutu ise duygusal arkadaşlık ilişkisi içinde arkadaşlardan birisinin 
diğerine fiziksel, cinsel veya psikolojik şiddet uygulamasıdır. Genellikle erkek tarafından kız 
arkadaşına fiziksel şiddet uygulanmaktadır. Fiziksel şiddet içinde tokatlama, cimcikleme, 
ısırma, yakma, saçlarını çekme, silah kullanma ve tehdit etme yer alabilmektedir. Fiziksel 
olduğu kadar ruhsal olarak şiddet uygulamada söz konusudur. Bu da hem erkek hem kız 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1413) 



— 147 — 

tarafından uygulanan bir şiddettir. Ülkemizde de bir üniversitenin birinci ve üçüncü smıf 
öğrencileri (n=3.501) arasında yapılan bir araştırmada karşı cinsiyetten bir arkadaşı olan 
gençlerin şiddet ile karşılaşma durumları sorulmuştur. Karşı cinsiyetten arkadaşı olan 
üniversite birinci sınıf öğrencilerinin yüzde 64,1'i duygusal, yüzde 2,8'i fiziksel ve yüzde 
3,4'ü cinsel şiddete maruz kaldıklarını belirtmişlerdir. Bu yüzdeler üçüncü sınıflarda sırasıyla 
yüzde 47,5, yüzde 2,3 ve yüzde 1,1 şeklindedir. Duygusal şiddet, gençlerin flörtü tarafından 
en fazla maruz kaldıkları şiddet türüdür (Tezcan ve ark, 2005). Yine, bir başka üniversitede 
yapılan bir çalışmada üniversite öğrencilerinin yüzde 15,2'sinin arkadaşı ya da sevgilisi 
tarafından fiziksel şiddet görmüş olduğu, yüzde 12,4'ünün ise cinsel şiddet mağduru olduğu 
tespit edilmiştir (Tezcan S. ve arkadaşları 2006). 

Sonuç olarak komisyonun inceleme çalışmalarından, Türkiye'de yapılan diğer 
araştırmalardan ve Araştırma Komisyonunun ortaöğretim kurumlarına devanı eden 
öğrencilerde ve ceza infaz kurumlarında bulunan çocuklar arasında yaptığı 
araştırmalarının sonuçlarına göre; 

• Gençler arkadaşlarından çok etkilenmektedirler. Günlerinin önemli bir kısmını 
arkadaşları ile beraber geçirmeleri ortak davranışlar oluşturmalarına neden 
olmaktadır. 

• Karşılaştıkları sorunlarını arkadaşları ile paylaşmayı tercih etmektedirler. 
• Gençler arasında birbirlerine yönelik fiziksel, duygusal ve sözel şiddet 

davranışları oldukça sıktır. 
• Gençler şiddetle karşılaştıkları zaman sorunlarını arkadaşları ile beraber 

çözmeye çalışmaktadırlar. 

4.4.3. Sosyal ve Toplumsal Nedenler 
Gelişen dünyada ve ülkemizde toplumların karşılaştıkları riskler her gün 

değişmektedir. Bu risklerle karşılaşan kişilerin verdikleri yanıtlar da farklı olabilmektedir. Bu 
bölümde çocuk ve gençlerle şiddet arasındaki ilişki "Bilim ile Teknolojinin Gelişmesi ve 
Şiddet", "Küreselleşme ve Şiddet", "Medya ve Şiddet", "Sigara, Alkol ile Alkol Dışı Madde 
Kullanımı ve Şiddet", "Kumar Oynama, Çete Üyesi Olma ile Silah Taşıma ve Şiddet", "Göç, 
Kentleşme, Yoksulluk, İşsizlik ve Şiddet" ve Sosyal ile Kültürel Etmenler ve Şiddet" 
başlıkları altında irdelenmiştir. 

4.4.3.1. Bilim ve Teknoloji 
Bil im ve teknolojideki değişme ve gelişmelerin ülkelerin sosyokültürel yapısını 

değiştirdiği çok açık olarak gözlemlenmektedir. Bu değişmeler, olumlu ve olumsuz yönde 
olabilmektedir. 

Bilişim kelimesi muhtelif sözlüklerde; "insanların teknik, ekonomik ve toplumsal 
alandaki iletişiminde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin, özellikle elektronik 
makineler aracılığıyla düzenli ve akılcı biçimde incelenmesi, bilginin elektronik cihazlarda 
toplanması ve işlenmesi bilimi, informatik" olarak açıklanmaktadır. Ceza Kanunu'nu ihlal 
eden, işlenmesinde veya araştırmasında bilgisayar teknolojisi bilgilerini içeren her tür suç 
bilişim suçu olarak tanımlanmaktadır (Terkeşli R., 2006). 
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Son yıllarda bilişim suçlan ve türevlerinde de değişimler yaşanmaktadır. Başta 
İnternet yolu ile işlenen suçlar olmak üzere dijital alanda da suç ve suçluluk olgusunda önemli 
artışlar olduğu görülmektedir. Tüm gelişmelerle doğru orantıb olarak hem suçların nitelikleri 
hem de suç işleyenlerin yaşlarında, cinsiyetlerinde ve benzeri birçok demografik 
özelliklerinde farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Ekonomik alanda özellikle kredi kartlarındaki 
kullanım oranlarının artış göstermesi bilişim suçları ile paralel bir şekilde suç ve suç 
unsurlarına yönelmeyi de arttırmıştır. Örneğin, kredi kartlarının yasal olmayan yollardan elde 
edilmesi, çoğaltılması ve kullanılması ülkemizin yanı sıra tüm dünyada da artmaktadır. 
Özellikle son yıllarda interaktif bankacılık işlemlerinde yasal olmayan yollara yönelerek 
yapılan sahtecilik uygulaması sonucu binlerce yeni suç mağduru ortaya çıkmıştır. Söz konusu 
sıkıntıların giderilmesinde, örneğin dijital imza uygulaması gibi yeni yasal düzenlemeler 
yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bilişim teknolojisinin olumlu yanlarının yanı sıra, başta çocuk pornografisi olmak 
üzere cinsel ve şiddet içerikli sitelere rahatlıkla ulaşılabilmesinin olumsuz yansımaları 
günümüzde kendini yoğun bir şekilde hissettirmektedir. İnternet yoluyla ülkeler arası haber 
kaynaklarından bilgi alış verişi çok kolay yapdabilmektedir. Olumsuz haberlerin öğrenilmesi, 
taklit edilmesi ve uygulanması hızlı haberleşme ile mümkün olmaktadır. İnternet ağındaki bir 
çok olumsuz dolaşım ve ulaşımın istenilen düzeyde denetlenerek kontrol edilememesi, 
mevcut sorunun büyüklüğünü ortaya koymaktadır. 

Çocuk ve gençler, İnternet kafelerde çok uzun zaman geçirmektedirler. İnternet kafede 
çocuk ve gençlerin pek çok elektronik sayfaya girebildikleri ve ulaşılması istenilmeyen 
bilgilere ulaşabildikleri bilinmektedir. Üstelik çocuk ve gençler bu gibi yerlerde yeterli erişkin 
gözetimi ve denetiminden uzak kalmaktadırlar. İnternet kafelerde şiddet içeren oyunların 
oynanması çocuk ve gençlerin saldırgan davranışlar sergilemelerine neden olmaktadır. Bu 
alanda yapılan bir deneysel çalışmada saldırgan içerikli video oyunu oynama ve izlemenin 
çocukların saldırgan davranışlarını artırdığı gözlemlenmiştir (Çetinkaya 1991). 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde 72 İnternet kafede bulunan 224 
İnternet kullanıcısı ile yapılan araştırmada İnternet kullanıcılarının en fazla savaş türü 
oyunları yüzde 42 ile tercih ettikleri saptanmıştır. İnternet kafe kullanıcılarının bilgisayar 
oyunları ve İnternet sitelerinin içerdiği sanal şiddet öğelerine ilişkin algılarının orta düzeyde 
olduğu gözlenmektedir. Yine araştırmada en çok kullanılan İnternet sitelerinin; haber yüzde 
15,4, bahis yüzde 11,2 ve sohbet yüzde 9 türlerinde yoğunlaştığı saptanmıştır (Akgündüz H. 
ve arkadaşları). 

Komisyonunun ortaöğretim kurumlarında yürüttüğü araştırmanın sonuçlarına göre 
öğrencilerin yüzde 56,1 'i okul dışı zamanlarda İnternet kafeye gitmektedirler. 

Komisyonunun ceza infaz kurumlarında tutuklu ve hükümlü çocuklar arasında 
yürüttüğü araştırmada, çocuklara ceza infaz kurumlarına girmeden önceki davranışları 
sorulmuştur. Çocukların yüzde 22,6'sı İnternet kafeye gitmediklerini belirtmişlerdir. İnternet 
kafeye gitme sıklığı "ayda bir" yüzde 11,8, "haftada bir" yüzde 17,4, "haftada bir kaç defa" 
yüzde 24,3 ve "her gün" yüzde 24,3'tür. Kızlar arasında İnternet kafeye gitme yüzde 77,4 
iken erkeklerde bu oranın yüzde 78,9 olduğu görülmektedir. 

4.4.3.2. Küreselleşme ve Şiddet 
Bilginin, düşüncelerin, hizmetlerin ve ürünlerin gitgide artan bir hızla ve yaygınlıkla 

dağılımına neden olan küreselleşme, ulus devletlerin insanları birbirinden ayıran işlevsel ve 
politik sınırlarmı yıpratmaktadır. Bu durum bir yandan önceden hayal edilemeyecek bir 
şekilde dünya ekonomisinde arz ve talep artışına neden olarak milyonlarca yeni iş olanağına 
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ve yaşam standardında iyileşmeye yol açmıştır. Her ülkenin sosyal ve kültürel değerleri o 
ülkeye özgüdür. Fakat sosyal yapılarda yatay ve dikey ilişkilerin hızlanması, ülkelerin sosyal 
ve ekonomik yapılarını da benzer hâle getirmektedir. Günümüzde toplumlar arası iletişimin 
hızlanması, toplumun var olan farklılıklarını da azaltmakta ve benzer yapıların ortaya 
çıkmasına neden olmaktadır (Krug E.G.,2002). 

"Küreselleşme bütün kültürleri ve toplumları etkilemekte ve dönüştürmektedir. Bu 
gelişmelerden en çok çocuk ve gençler etkilenmektedir. Küreselleşmeye bağlı olarak gelişen 
kültürel çoğulculuk, bireyin kimliğinin "çoğul kimlik" çerçevesinde yapılanmasına ve 
"parçalanmış hayatlar"a dönüşmesine neden olmaktadır" (Hökelekli, 2007). 

"Suç olaylarının öğrenilmesi, taklit edilmesi küreselleşme adını verdiğimiz bu süreçte 
daha kolay hâle gelmektedir. Dünyanın çok uzak bir bölgesinde işlenen suç küreselleşme 
süreci kapsamında en kısa sürede dünyanın diğer bölgelerine yayılarak öğrenilmekte olup, 
yeni davranış biçimlerinin öğrenilmesine yol açmaktadır" (İçli T., 2007). 

"Bilgi ve yaşam araçlarının çoğalmasına karşılık değerler alanının daralması ya da 
zayıflaması bireysel ve toplumsal pek çok sorunu da beraberinde getirmektedir. Sosyal 
bilimcilerin çalışmalarında yer alan anomi, yabancılaşma, yaşamdan haz alamama, köksüzlük, 
değer patolojisi, varoluş bunalımı, manevi açlık, başarı nevrozları, amaçsızlık vb. gibi 
kavramlar bu durumun bireylerin psikolojisinde meydana getirdiği sonuçları anlamada yeterli 
bir fikir vermektedir. Bunun sosyal karşılıkları ise şiddet ve cinsellik kültürünün öne çıkması, 
bölgeler arası dengesizlik ve yetersiz beslenme, çevre kirlenmesi, aile kurumunun 
zayıflaması, cinsel sapmalar, terör ve savaş, yüksek intihar oranları, paraya tapınma, madde 
bağımlılığı gibi göstergeler olarak karşımıza çıkmaktadır" (Hökelekli 2007). 

Ancak, her ülkede küreselleşmenin etkileri benzer olmamaktadır. Dünyanın bazı 
bölgelerinde küreselleşme eşitsizliklere neden olmakta ve kişiler arası şiddeti önleyen sosyal 
bütünlüğe zarar vermektedir. Küreselleşmenin şiddetin engellenmesi üzerine olan olumlu ve 
olumsuz etkileri aşağıda özetlenmiştir. 

Olumlu Etkiler 
Küreselleşmenin neden olduğu çok büyük boyuttaki bilgi paylaşımı yeni uluslararası iş 

birliklerine olanak vererek şiddete dair verilerin odağını genişletmiş ve kalitesini arttırmıştır. 
Küreselleşmenin yaşam standardını arttırdığı ve eşitsizlikleri azalttığı yerlerde ekonomik 
kaynaklar ülkeler arasındaki ve ülkelerin kendi içindeki gerilimlerin azaltılması için 
kullanılmıştır. Dahası küreselleşme, küresel mekanizmaların kullanılması için aşağıdaki yeni 
yöntemleri geliştirmiştir (Krug E.G.,2002). 

Küreselleşme; 
• Özellikle ulusal sınırları aşan sosyal, ekonomik ve politik etkenlere ilişkin 

araştırmalar yapılmasını, 
• Küresel ve bölgesel ölçekte şiddeti önleme etkinliklerinin uyarılmasını, 
• Şiddetin azaltılmasına yönelik uluslararası kanun, sözleşme ve antlaşmaların 

gündeme gelmesi ve uygulamaya konulmasını, 
• Özellikle kendi kapasiteleri yetersiz olan ülkelerin şiddet önleme çabalarının 

desteklenmesini geliştirmiştir. 

Olumsuz Etkiler 
Eşitsizliğin zaten fazla olduğu ve küreselleşme sonucunda zenginlerle yoksullar 

arasındaki uçurumun genişlediği toplumlarda kişiler arası şiddet davranışlarında artış olması 
beklenmektedir. Eski Sovyetler Birliği'ne bağlı bazı ülkelerde olduğu gibi güçlü küresel 
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baskılar sonucunda hızlı sosyal değişiklikler olan toplumlarda var olan sosyal kontrol 
mekanizmalarının yok olmasıyla şiddet artmıştır. Buna ek olarak, piyasa sınırlamalarının 
kalkması ve küreselleşmenin sonucu olarak kâr amacının öne geçmesiyle alkol, madde ve 
silahlara ulaşım kolaylaşmaktadır. (Krug E.G.,2002). 

Küresel Girişimlere Gereksinim 
Şiddet ile mücadele, sadece ulusal politikalara bağlı değildir. Aynı zamanda küresel 

düzeyde de ülke grupları, uluslararası kurumlar, hükümetler ve sivil toplum kuruluşlarının 
uluslararası ağları ile yoğun bir şekilde ele almmalıdır. Bu uluslararası çabalar 
küreselleşmenin olumlu noktalarından faydalanmayı arttırıcı ve olumsuz yönleri azaltıcı 
olmalıdır (Krug E.G.,2002). 

4.4.3.3. Medya ve Şiddet 
Toplumda şiddetin ortaya çıkmasını etkileyen üç temel etken sıralanmaktadır: Aile ve 

çevre, eğitim sistemi ve medya. 

Bu bölümde medyanın önemi, basın fotoğrafları ve televizyon yayınlarında şiddet, 
medyanın şiddet davranışlarının ortaya çıkması üzerindeki etkisi, medyadaki şiddetin 
izleyicilerin ruh sağlığına etkileri, gençlerin "medya ve şiddet" konusundaki düşünceleri, 
şiddet içerikli televizyon programlarının etkilerine ilişkin sınıflandırılmış niteliksel araştırma 
bulguları ve şiddet içerikli televizyon programlarının etkilerine katkıda bulunan diğer 
değişkenler olmak üzere bir değerlendirme yapılmıştır. 

Medyanın Önemi 
Medyanın kapsamına; televizyon, radyo, kitap, dergi ve gazeteler, filmler ve video 

oyunları ile İnternet gibi çok değişik ortamlar girmekle birlikte, hayatımızda tuttuğu yer ve 
hareketli görselliği de içermesi nedeniyle televizyon en önemli aracı oluşturmaktadır. 
Televizyon, bütün kitle iletişim araçları içerisinde belki de en kolay erişilen ve en yaygın 
kullanılan araç olması nedeniyle, en etkili öğrenme yolu olarak da dikkat çekmektedir. 
Günümüzde medya, herkesi farklı biçimlerde ve düzeylerde etkilemektedir. En çok etkilenen 
grubu çocuk ve gençler oluşturmaktadır. 

Kitle iletişim araçları sosyalleşme aracı olarak işlev görmektedir. Medya, bu son 
derece önemli görevi yerine getirirken, verdiği haberlerin, sundukları rol modellerinin, 
kazandırdıkları yaşantıların ve örnekledikleri değer yargılarının diğer sosyalleşme araçlarını 
(aile, eğitim, arkadaş grupları) zayıflatmaları nedeniyle, sosyal yapı ile uyumsuzluk 
gösterebildikleri izlenmektedir (Tan, 1981). 

"Kitle iletişim araçlarıyla toplumun davranış kalıpları, değerleri ve düşünce tarzları 
bireylere kazandırılır ve öğrenilenlerin içselleştirilmesine yardımcı olunur. Kitle iletişim 
araçlarının gücü aynı iletiyi çok farklı bireye, çok sayıda ve farklı mesajlarla iletebilme 
yetisinden kaynaklanır." (Çoşkunserçe 2007). 

Öğrenme literatüründe davranış, tutum ve değerler açısından anlamlı insan figürlerinin 
model olarak alınıp taklit edilmeye çalışılması anlamına gelen model alma, konuyla ilgili en 
temel kavramlardan biridir (RTÜK, 2005). 

Yapılan araştırmalar, medyada yayınlanan, özellikle de televizyonda yer alan şiddet 
olaylarının, toplum genelindeki saldırganlık oranları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı 
düzeyde bir artışı tetiklediğini ortaya koymaktadır. Bu olumsuz etki özellikle, işsizlik, 
ekonomik kriz ve politik belirsizliklerin olduğu az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde 
daha da belirgindir. (RTÜK, 2005). 
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Bireysel boyutta ise, 0-6 yaş arası çocuklar ve 13-21 yaş arasındaki ergenler bu 
yayınlardan ve olumsuz modellerden en fazla etkilenen, yüksek risk grubunda yer 
almaktadırlar. Gerek bireysel gerekse toplumsal boyutta, söz konusu olumsuz etkileri en aza 
indirgeyebilmek adına; medya mensupları, aileler ve uzmanların bilinçli ve sağduyulu bir iş 
birliği içinde olmaları önemlidir. 

Çocuk ve gençler vakitlerini daha çok televizyon karşısında geçirmektedirler. Başta 
televizyon programları, filmler, çizgi filmler ve diziler olmak üzere, tüm kitle iletişim 
araçlarında yer alan şiddet, vahşet ve saldırganlık son yıllarda dikkat çekici ve düşündürücü 
bir hâl almıştır. 

Kitle iletişim araçlarından yayılan şiddet, yazılı basında kendisini fotoğraflarda 
göstermektedir. Şiddet içeren fotoğraflar (kopuk kafalar, kanlı vücutlar, gasp, tecavüz, 
hırsızlık vb. görsel imgeler) insanlar üzerinde olumsuz etkilere yol açmaktadır. Zaman zaman 
bu görsel imgeler bir öğretici durumuna girerek bireyleri şiddete davet eder bir rol 
oynamaktadır. 

Ülkemiz açısından bakıldığında, şiddet içeren fotoğrafların her gün sıklıkla 
medyamızda yer aldığı görülmektedir. Özellikle yazılı basında bu konuda birçok gazete 
3'üncü sayfa adı altında, şiddet içeren fotoğrafların yayınlandığı bu sayfanın kamuoyunun 
beklentisinden oluşturulmuş olduğu savunulmaktadır. Bu duruma son verecek yasal 
düzenlemelerin etkin bir şekilde uygulanması gerekmektedir. Bunun yanı sıra, basın 
mensupları olayları toplumsal açıdan düşünmeleri ve basm etik ilkeleri çerçevesinde daha 
dikkatli ve duyarlı davranmaları gerekmektedir. 

Şiddet içeren olay, sahne ve görüntüler ne kadar sık, ne kadar fazla ve ne kadar uzun 
ekrana gelirse, zararlı etkilerinin artmakta olduğu düşünülmektedir. Aynı şekilde bu şiddet 
sahnelerinin ayrıntıları arttıkça ve tekrar tekrar ekrana gelen canlandırmalar, yakın çekimlerle 
pekiştirildikçe etkinin boyutları daha da tehlikeli bir hâl almaktadır (Altekin, 2005). 

Film, dizi ya da programın kahramanı şiddet uyguluyorsa ya da filmin ana örüntüsü 
şiddet üzerine kurulu ise, izleyiciler üzerindeki özendirici ve tetikleyici etkisi de artma 
göstermektedir. Buna paralel olarak ortaya çıkan şiddete karşı duyarsızlaşma oluşmaktadır 
(Altekin, 2005). 

İzleyici, televizyondan temel olarak model alma yoluyla etkilenmektedir. 
Araştırmalar, 14 aylık çocukların bile model alabildiklerini ortaya koymaktadır. Ergenliğe 
kadar olan çocukluk dönemi medyadaki şiddet görüntülerine maruz kalmada en önemli 
dönemi oluşturmaktadır: Televizyondaki saldırgan karakterlerle özdeşim kurma ve televizyon 
şiddetine ilişkin gerçeklik algısı, sonraki şiddet davranışlarını belirlemektedir. Televizyondaki 
şiddet içeriğinin, küçük çocuklarda korkulu ve saldırgan davranışların ortaya çıkma olasılığını 
artıran uyarılmışlık hâlinin, düşünce ve duygular üzerinde önemli kısa vadeli etkilerinin 
bulunduğu ve bu etkilerin, özellikle erkek çocuklarda daha belirgin olduğu sonucuna 
varılmıştır (RTÜK, 2005). 

Uzun yıllardır şiddet davranışlarının ortaya çıkmasında medyanın etkisinin olup 
olmadığını inceleyen araştırmalar yapılmaktadır. Bu araştırmaların çoğunun, özellikle video 
oyunları ve İnternet yaygınlaşıncaya kadar, televizyondaki şiddetin etkileri konusunda 
yapıldığı görülmektedir. Özellikle deneysel ve izleme çalışmalarında, aşırı şiddet içeren 
televizyon programlarının, saldırganlığı arttıran bir etken olduğu pek çok kez gösterilmiştir 
(RTÜK, 2005). 
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"Televizyonun günlük yaşamda gittikçe daha çok yer kaplamaya başladığı, bu nedenle 
de bireylerin dünyayı kavrayışları ve verecekleri tepkinin belirlenmesi üzerinde her gün biraz 
daha etkili olduğu genel kabul gören bir gerçektir. Bu etkililiği nedeniyle televizyon 
programlarında açık şiddete günlük yaşamda yer aldığından daha yüksek oranda yer 
verilmesinin, genel olarak bireylerin ruhsal yönden daha çok travmayla karşılaşmasına yol 
açmakta olduğu da bilinmektedir"(RTÜK, 2005). 

Çocukluk ve gençlik; bedensel, zihinsel, ruhsal ve toplumsal değişikliklerin çok yoğun 
ve hızlı yaşandığı dönemlerdir. Bu nedenle, bu dönemdekilere televizyondan aktarılacak bilgi 
ve görüntülerin, bu evrelerin gelişim özelliklerine uygun olarak planlanması gerekmektedir. 
Erken verilen eğitimler; anlamama, erken uyarma, korkulara yol açma gibi olumsuzluklara 
neden olabilirken, geç kalınan eğitim ise hatalı bilgilerin edinilmesine yol açabilmektedir. 

Gençlerin "Medya ve Şiddet" Konusundaki Düşünceleri 
Millî Eğitim Bakanlığının, öğrencilerin medyaya bakışım öğrenmek amacıyla 2006 

yılında 11 ilde, 1.060 öğrenci ile yaptığı çalışmanın sonucuna göre, ilköğretimde öğrenim 
görenlerin yüzde 5l'i ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin yüzde 70,7'si 
medyayı "güvenilir" bulmamaktadır. 

Millî Eğitim Bakanlığı, Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 
(EARGED) tarafından yapılan çalışmada, ilköğretim öğrencilerinin yüzde 44'ü, ortaöğretim 
öğrencilerinin ise yüzde 66'sı medya yayınlarını 'gerçekçi' bulmamaktadır. Ortaöğretim 
öğrencilerinin yandan fazlası (yüzde 56,7) geleceğini yönlendirirken medyadan yararlanma 
ihtiyacı hissetmemektedir. Öğrencilerin dörtte üçüne yakım (yüzde 71) 'medyayı takip 
etmediğinde kendini mutsuz' hissetmemektedir. Bu çalışmaya göre okullarda öğrenciler 
arasında yaşanan kavgalarda mafya dizileri ve şiddet içerikli filmlerin önemli etkisi 
bulunmaktadır. Bu araştırmada öğrenciler "tarafsız, doğru ve güvenilir; eğitime önem veren; 
eğlenceli, şiddet içermeyen, toplumun manevi değerlerine saygılı bir medya" istediklerini 
belirtmişlerdir. 

Öğrencilerin yüzde 8l'i gazete okuduğunu söylemekte; ancak 'her gün' cevabını veren 
öğrenci oranı yüzde 27'dir. Öğrenciler 'ara sıra' (yüzde 45) gazete okumakta, bazıları ise 
(yüzde 11) hiç gazete okumamaktadırlar. İlköğretim öğrencilerinin yüzde 64'ü, ortaöğretim 
öğrencilerinin ise yüzde 52'si 'medya yayınlarının eğitime olumlu katkısı olmadığını' 
düşünmektedir. 

Ortaöğretim öğrencilerinin yüzde 65'i 'medya yayınlarının aile içi ilişkilere olumlu 
katkısı olmadığını' belirtmektedir. Öğrencilere göre medyanın sorumluluklarının başında, 
'eğitime katkı sağlamak', 'toplumun millî ve manevi değerlerini yükseltmek', 'demokrasi 
anlayışını geliştirmek' ve 'toplumsal kalkınmaya katkı sağlamak' olduğu ifade edilmiştir. 

Komisyonun ortaöğretim kurumlarında yaptığı araştırmada öğrencilerin yüzde 14,0'ı 
yazılı ve görsel basından etkilendiklerini belirtmişlerdir. Ortaöğretim kurumlarına devam 
eden öğrencilerin yüzde 27,3'ü basından gelen bilgiyi "güvenilir" olarak değerlendirmektedir. 
Öğrenciler arasında her gün televizyon seyretme yüzde 92,6'dır. Öğrencilerin en fazla 
seyrettikleri programlar sırasıyla diziler (yüzde 40,7), filmler (yüzde 23,3), spor programları 
(yüzde 14), belgesel (yüzde 11,8), yarışma programları (yüzde 8,2) ve magazin programları 
(yüzde 2,1) şeklindedir. Öğrencilerin yüzde 45,l'i televizyon film kahramanları gibi güçlü 
olma isteğinin şiddet nedeni olduğunu belirtmektedirler. Bu araştırmanın ileri analizlerinde 
televizyon karşısında uzun süre kalan gençlerin şiddet davranışlarını daha fazla sergiledikleri 
bulunmuştur. 
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Komisyonunun ceza infaz kurumlarında tutuklu ve hükümlü çocuklar arasında yaptığı 
araştırmada çocuklara ceza infaz kurumlarına girmeden önceki televizyon seyretme 
davranışları sorulmuştur. Çocukların yüzde 72,6'sı televizyon seyrettiklerini belirtmişlerdir. 

Şiddet İçerikli Televizyon Programlarının Etkilerine İlişkin Sınıflandırılmış 
Niteliksel Araştırma Bulguları 
Niteliksel araştırma bulguları üç ana grupta toplanmaktadır: 

• Televizyondaki şiddetin doğrudan etkilen ile ilgili bulgular, 
• Şiddete karşı duyarsızlaşmaya işaret eden bulgular, 
• Kötü dünya sendromu veya yaşamdan korkma olgusu. 

Medyadaki şiddetin yarattığı "şiddete karşı duyarsızlaşma" olgusuyla ilgili sonuçlara 
göre: Çocuklar, şiddet içeren filmler izledikçe gerçek dünyadaki şiddete daha az tepki 
vermekte, başkalarının yaşadığı acı ve sorunlara karşı ilgisiz kalmakta, kendisini karşısındaki 
yerine koyamamakta ve toplumda giderek artan şiddet olaylarına daha fazla hoşgörü 
göstermektedirler (RTÜK, 2005). 

'Kötü dünya sendromu' yaklaşımı, dünyanın eskiye kıyasla daha tehdit edici bir yer 
olarak algılandığını göstermektedir (Bonds, 2002). Medyadaki şiddetten etkilenen küçük 
yaşlardaki çocuklar, kendilerinin de şiddet kurbanı olabileceklerini düşünmekte ve korku-
kaygı geliştirmektedirler. Bu çocuklarda sık sık ağlama, kucak isteme, saldırganlık eğilimi, 
uyku bozuklukları, kekeleme, tuvalet alışkanlıklarında bozulma, güven sorunları, sosyal 
etkileşimden kopma, yeme düzensizlikleri, psikosomatik bozukluklar, benlik değerinde 
düşme, dikkatini odaklaştırma sorunları ve depresyon eğilimi artmaktadır (RTÜK, 2005). Bu 
doğrultuda, şiddete karşı kendini zayıf hissetmenin, saldırganlık davranışını bir savunma yolu 
olarak da olsa benimsemeyi ve göstermeyi haklı çıkardığı söylenebilir. Sonuçta, şiddet 
içerikli televizyon programları, seyircilerin bir bölümünü duyarsızlaştırırken, diğer bir 
bölümünü aşırı duyarlı hâle getirmektedir. 

Şiddet İçerikli Televizyon Programlarının Etkilerini Artıran Diğer Değişkenler 
Çocukların ilköğretim döneminden önceki yaşlarda televizyonla olan ilişkileri, 

keşifte bulunma amacıyla özdeştir. Televizyon programlarında, özellikle parlak, canlı 
öğeler ve hızlı değişen, hareketli karakterler, kuvvetli ses ya da ışık onları etkiler. Okul öncesi 
çocukların şiddetle tanışmasında, onların şiddete hazır hâle gelmesinde, bu canlı ve parlak 
görüntülerin, özellikle de çizgi filmlerin payı çok büyüktür. Okul çağı, çocukların şiddet 
eğilimindeki ve saldırgan davranışlarındaki etkisi açısından çok daha önemli bir dönemdir. Bu 
dönemde, çocukların dikkatleri artarak gelişir; kavrama yetenekleri ile hikayelerdeki 
devamlılıkları izlerler; üstü kapalı olarak anlatılan olaylardan sonuçlar çıkarırlar ve 
karakterlerin eylemlerini ya da hareketlerini onaylar ve taklit ederler. Bu dönemde 
çocuklardaki şiddet eğilimi, şiddet içerikli programları izleyip izlemediklerine göre değişir. 
Özellikle bu tür programları izleyen, oradaki şiddetin gerçek dünyayı yansıttığına inanan ve 
bunlardan kendine şiddet eğilimli bir kahraman seçen çocuklarda, saldırgan davranışlarda 
artma görülür. 

Ergenlik döneminde televizyon karakterlerinden etkilenme ve kimlik oluşturma, diğer 
dönemlere göre daha az olmakla birlikte, bu yaşlardaki gençler, televizyondaki şiddet ya da 
suç davranışlarını taklit ederek, bu dönemin tipik davranışlarından olan "geleneksel olarak 
otoriteye meydan okuma davranışını" sergileyebilmektedirler (Josephson, 1995). 

Gençlerde potansiyel riskli davranışlar; rastgele cinsel ilişki, alkol ve sigara kullanımı, 
uyuşturucu/uyarıcı kullanma gibi madde bağımlılıkları, dolandırıcılık, hırsızlık, ehliyetsiz 
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araç kullanma, düşük beden algısı, obezite, okul performansındaki düşüşler olarak 
tanımlanmaktadır. Yapılan araştırmalarda, bu riskli davranışlarla medya araçları arasındaki 
ilişkiler sorgulanmıştır. Buna göre; gençlerin, belirtilen bu risk davranışlarını sıklıkla radyoda 
duydukları, televizyonda izledikleri ya da videokliplerde gördükleri ve bu davranışlara sahip 
olmalarında, bu programları izlemelerinin yanında, aile eğitimleri, cinsiyet ve ırksal 
özelliklerinin de etkili olduğu bulunmuştur (Klein ve ark., 1993). Çocuk ve gençlerin 
izledikleri televizyon programları, onların günlük sosyal davranışlarını etkilemektedir. Bu 
etkinin olumlu ya da olumsuz olmasında, izlenen programın niteliği, içeriği, o programın 
izlenme süresinin kısa ya da uzunluğu, programın sunuşunda gerçekleştirilen yönlendirilmeler 
önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle, televizyonda çocuk ve gençlere yönelik programların 
yapımcılarının, özellikle bu konularda daha dikkatli olmaları gerekmektedir. 

RTÜK tarafından, ülkemizde 5.360 kişi ile yapılan bir araştırma, günlük televizyon 
izleme süresinin ortalama olarak 4 saat olduğunu ortaya koymaktadır. Toplumun yüzde 20'si 
günde 5 saat televizyon izlemektedir. Türkiye'de, televizyonda çocuklarm en çok seyrettikleri 
saatlerde gösterilen filmlerdeki şiddet düzeyini araştıran bir başka çalışmada, beş özel 
televizyon kanalında, hafta içi 16.00-21.30 ve hafta sonu 09.00-21.30 saatleri arasında 
yayınlanan 80 filmden, toplam 5 bin 600 saniyenin izlenmesi sonucunda, bu filmlerdeki 
şiddet oranının yüzde 33,1 olduğu, toplam sürenin yüzde 13,8'ini fiziksel şiddetin (vurma, 
yaralama, öldürme), yüzde 10,9'unu sözel şiddetin, yüzde 8,4'ünü ise psikolojik şiddetin 
oluşturduğu belirlenmiştir (Ayrancı ve ark., 2004). 

Türkiye'de, televizyonlarda şiddet sunumuna bakıldığında, araştırma sonuçları 
paralelinde, şiddete aşırı derecede yer verildiğini söylemek mümkündür. Şiddet sunumu, en 
çok izlenen zamanda, ana haberlerden başlayarak, neredeyse izleyen tüm programlarda 
yapılmaktadır (Özer, 2005a). Kan davası, mafya-devlet ilişkilerini vb. konu alan ve doğrudan 
şiddet üzerine kurulu olduğu söylenebilecek programların yanında, aşk temalı dizilerde de 
şiddet unsuru yoğun olarak kullanılmaktadır. Programlarda yer verilen şiddetle ilgili bir başka 
yön de, devam eden bazı programlarda (örneğin diziler), şiddetin giderek yoğunlaşmasıdır. 
Televizyonlarda sunulan şiddetin önemli bir yönü de, "iyi"yi temsil edenlerin uyguladıkları 
şiddetin "meşru" olarak sunulmasıdır. Örneğin bir dizide, bir "kötü" karakterin uyguladığı 
şiddet "meşru" olarak sunulmazken, aynı kişiye -yasa dışı yollardan uygulanan- şiddet, bunu 
uygulayanlar meşru güvenlik güçleri olmasa bile, meşru olarak sunulabilmektedir. 
Başrollerde oynayanların uyguladıkları şiddet de genellikle benzer şekilde "meşru" olarak 
gösterilmektedir (Özer, 2005a). Bu durum, şiddetin bazı koşullar altında kabul edilebiür 
olduğu mesajını zihinlere yerleştirerek yine duyarsızlaşmaya neden olmaktadır. 

Mafya dizileri, gerek içerdikleri aşırı şiddet görüntüleri gerekse verdikleri açık ve 
örtülü mesajlarla yasa dişiliği özendirmekte ve hatta meşrulaştırmaktadırlar. Ayrıca sigara, 
alkol ve uyuşturucu/uyarıcı madde kullanımını kabul edilebilir gösteren sahnelere de bu 
dizilerde yer verilebilmektedir. Mesajlar, tekrarlayan şekilde ve sürekli olarak çok kuvvetli 
biçimde verilmektedir. Nitekim, bunların etkisiyle son yıl içinde ülkemizde bazı gençler, bu 
dizilerdeki karakterlere özenerek ve bunu da sonradan açıkça beyan ederek arkadaşlarını 
yaralamış ya da katletmişlerdir. (Altaylı, 2005). 

Altun ve arkadaşları okullarda meydana gelen şiddet olaylarını gazetelerde yer alan 
haberler yoluyla incelemişlerdir. 2002-2004 yılları arasında Cumhuriyet, Milliyet, Zaman 
gazetelerinde çıkan okullardaki şiddet olaylarına ilişkin haberler taranmış ve bu haberlere 
içerik analizi uygulanmıştır. Bulgular, şiddete ilişkin haberlerin veriliş biçiminde, gazetelere 
göre değişmek üzere "yorumsuz, ya da iddia" şeklinde iki temel yaklaşım olduğunu 
göstermiştir (Altun S. A., ve arkadaşları). 
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4.4.3.4. Sigara, Alkol ve Alkol Dışı Madde Kullanımı ve Şiddet 
Madde bağımlılığı sıklığı, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde yaşayan 

gençler arasında giderek artmaktadır. Ergenlik dönemindeki gençlerde aikol, sigara ve madde 
kullanmayı denemeye eğilim vardır. Ergenlerin çoğu, merak, kendini daha iyi hissetme, stresi 
azaltma, büyüdüğünü veya grubun bir parçası olduğunu hissedebilmek amacıyla veya sadece 
arkadaş ısrarı nedeniyle, ailede ve arkadaşlar arasında madde kullanımım denemektedir. 
Ancak madde kullanmaya ilişkin denemelerin ileride önemli sorunlara yol açabileceğini fark 
etmemektedirler. Bu dönemde kendilerine hiçbir şey olmayacağı ve başkalarının 
karşılaştıkları problemlerin onların başına hiç gelmeyeceği duyguları hakimdir. 

Son yıllarda dünyada çeşitli ülkelerde özellikle gençler arasında problem hâline gelen 
madde kullanımının ve bağımlılığının, Türkiye'de de giderek yaygmlaştığından söz 
edilmektedir. 

Türkiye'de madde kullanımına ilişkin bazı araştırma sonuçları: 
• Bilir ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada lise öğrencilerinde sigaraya başlama yaş 

ortalaması 14,2 yıl olarak bulunmuştur (Bilir ve ark, 1997). 
• Sağlık Bakanlığı tarafından 2003 yılında 13-15 yaş grubundaki 15.957 öğrenci 

üzerinde gerçekleştirilen Küresel Gençlik Tütün Araştırmasına göre ergenlerin üçte 
biri sigarayı denemiş, yüzde 10'u hâlen sigara içmektedir. (Sağlık Bakanlkığı, 2003) 

• Adana, Diyarbakır, Eskişehir, Mersin, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sivas ve Trabzon'da 
11.911 lise ikinci sınıf öğrencisinden yüzde 2,5'i yaşam boyu en az bir defa ekstazi 
kullandığını belirtmiştir. Bu araştırmada ilk olarak ekstazi kullanma yaşı 13,4±1,9 
olarak bulunmuştur (ögel K. ve arkadaşları, 2003). 

• Türkiye'nin farklı coğrafi bölgelerinden seçilen dokuz ilden (İstanbul, İzmir, Sivas, 
Diyarbakır, Adana, Mersin, Trabzon, Eskişehir, Kocaeli) toplam 11.989 ilköğretim, 
12.270 ortaöğretim öğrencisine anket uygulanmıştır. İlköğretim öğrencileri arasında 
yaşamı boyunca en az bir kez tütün kullananların oranının yüzde 16,1 olduğu 
saptanmıştır. Bu oran alkol için yüzde 15,4, uçucu ve uyuşturucu maddeler için yüzde 
1,7'dir. Ortaöğretimde yaşamı boyunca en az bir kez tütün kullanımı yüzde 55,9, alkol 
kullanımı yüzde 45, esrar kullanımı yüzde 4, uçucu madde kullanımı yüzde 5,1, eroin 
ve ekstazi kullanım yaygınlığı yüzde 2.5'tir. Özel okulda okuyanlarda madde 
kullanım riski devlet okulunda okuyanlara göre daha yüksek bulunmuştur (Ögel K. ve 
arkadaşları, 2004). 

• Adana, Ankara, Diyarbakır, İstanbul, İzmir ve Samsun'dan oluşan altı şehirde 
ortaöğretim kurumlarına devam eden 15-16 yaş grubundaki 4.182 öğrencinin yaklaşık 
yarısı tütün ve alkol deneyimleri olduğunu ifade etmiştir. Esrar kullanımı yüzde 4, 
uçucu maddeler için yüzde 4, anabolik steroidler için yüzde 3, sakinleştiriciler için 
yüzde 3 ve ekstazi için yüzde 2'dir. Hâlen kullanım ise tütün için yüzde 18, alkol için 
yüzde 20, uçucu madde için yüzde 2 ve diğer maddeler için yüzde l'dir (Dışişleri 
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve UNODC, 
2003). 

• Hacettepe Üniversitesi birinci sınıf öğrencilerinde yapılan bir çalışmada (n=1032) 
• sigara kullanmayı en az bir defa deneme yüzde 25,1 hâlen sigara içtiğini beyan 

etmiştir (Özcebe H. ve arkadaşları, 2005). 
• Türkiye'de sekiz üniversitenin (Adnan Menderes, Harran, Kırıkkale, Kocaeli, Mersin, 

Ondokuz Mayıs, Osmangazi, Yüzüncü Yıl) birinci sınıf öğrencileri arasında yapılan 
bir çalışmada (n=310I) en az bir defa sigara kullanma yüzde 57,8 ve hâlen kullanma 
yüzde 22,5; en az bir defa alkol içme yüzde 47,2 ve hâlen içme yüzde 22,9 ve madde 
kullanmayı deneme yüzde 3 ve hâlen kullanma yüzde 0,6'dır (Bertan M. ve 
arkadaşları 2005). 
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Madde kullanan ergenlerin aile, en yakın arkadaşlar veya öğretmenler ile ilişkilerinin 
bozulduğu, okulda başarısız oldukları ve riskli davranışlara eğilimlerinin arttığı bilinmektedir. 
Riskli davranışlar arasında şiddet içeren davranışlar da yer almaktadır (Ögel ve ark, 2003; 
TC. Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve 
UNODC, 2003; Özcebe ve ark, 2005; Bertan ve ark 2005). Gençlerde madde kullanımı 
karmaşık bir yapıya sahiptir; farklı maddelerin kullanımı, kullanma şekillerinin farklı olması 
ve kullanım nedenlerinin farklılığı olayı çok daha kompleks bir hâle getirmektedir. 

Komisyonunun ortaöğretim kurumlarında yaptığı araştırmada gençlerin hâlen sigara 
kullanma yüzdeleri 15,6 (Erkeklerde yüzde 21,8 ve kızlarda yüzde 7,5), son bir ayda en az bir 
defa alkollü içki içme yüzdesi 16,5 (erkeklerde yüzde 31,5 ve kızlarda yüzde 10,6) ve son üç 
ay içinde uyuşturucu/uyarıcı madde kullanma yüzdesi 2,9 (erkeklerde yüzde 4,3 ve kızlarda 
yüzde 1,0) olarak bulunmuştur. 

Yapılan analizlerde ise sigara kullanma, alkollü içki içme ve madde kullanımının 
değişik türdeki şiddet davranışları göstermelerine ya da maruz kalmalarına neden olduğu 
bulunmuştur. 

Komisyonunun ceza infaz kurumlarında yaptığı çalışmada çocukların hayatınm bir 
döneminde sigara kullanma yüzdesi 40,2, alkollü içki içme yüzdesi 4,1, tiner/bali/uhu gibi 
uçucu maddeler kullanma yüzdesi 3,3, uyuşturucu/keyif verici madde kullanma yüzdesi 7,9, 
sigara, alkol, uçucu madde ve/veya uyuşturucu maddelerden iki veya daha fazlasını kullanma 
yüzdesi 32,3 ve hiç birini kullanmadığını belirtme ise yüzde 12,1'dir. Bu yüzdelerde erkek ve 
kızlar arasında fark bulunmaktadır. Erkeklerde sigara kullanma yüzde 40,9 (kızlarda yüzde 
43,1), alkollü içki içme yüzde 3,3 (kızlarda yüzde 9,8), tiner/bali/uhu gibi uçucu maddeler 
kullanma yüzde 3 (kızlarda kullanım yok), uyuşturucu/keyif verici madde kullanma yüzde 7,6 
(kızlarda yüzde 3,9), sigara, alkol, uçucu/uyuşturucu maddelerden iki veya daha fazlasını 
kullanma yüzde 33,2 (kızlarda yüzde 21,6) ve hiçbirini kullanmadığını belirtme ise yüzde 
12,1 (kızlarda yüzde 21,6)'dir. Bu araştırmada erkek ve kızlarda sigara kullanma ile şiddet 
davranışları; erkeklerde ise madde kullanımı ile şiddet davranışları arasında ilişki 
bulunmuştur. 

4.4.3.5. Kumar Oynama, Çete Üyesi Olma ile Silah Taşıma ve Şiddet 
Şiddet davranışlarının artmasıyla birlikte ergenlik döneminde silah taşıma davranışının 

arttığına ilişkin araştırma bulguları mevcuttur. Gelişmiş ülkelerde ergenlerin silah taşıma ve 
şiddet davranışı içinde olmalarına ilişkin araştırmalar yapılmakta; şiddetin ve silah taşımanın 
azaltılması için müdahale programları uygulanmaktadır. Türkiye'de çocuk ve gençlerde şiddet 
son yıllarda sıklıkla tartışılan konulardan birisi olmakla beraber silah taşımanın da önemli bir 
sorun olduğu gözden kaçırılmamalıdır (Boztaş G. ve arkadaşları 2007; Kaşifoğlu M., 2004). 

Komisyonunun ortaöğretim kurumlarında yürüttüğü araştırmada; 
• Gençlerin yüzde 9,2'sinin delici-kesici alet taşıdığı (erkeklerin yüzde 13,1 ve kızların 

yüzde 4,31), yüzde 5,9'unun ateşli silah taşıdığı (erkeklerde yüzde 8,5 ve kızlarda 
2,6) ve yüzde 7,7'sinin çete üyesi olduğu (erkeklerde yüzde 10,6 ve kızlarda yüzde 
4,1) saptanmıştır 

• Gençler arasında kumar oynama yüzde 6,2 (erkeklerde yüzde 8,9 ve kızlarda yüzde 
2,5) ve şans oyunu oynama yüzde 22,4 (erkeklerde yüzde 31,9 ve kızlarda yüzde 9,8) 
şeklinde bulunmuştur. 

• Şiddet davranışları olduğunu söyleyen gençler arasında kumar oynama, ateşli/delici 
silah taşıma ve çete üyesi olma önemli risk etkenleri olarak bulunmuştur. 
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Komisyonun ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlü çocuklar arasında 
yaptığı araştırmada; 

• Ceza infaz kurumlarına gelmeden önceki yaşantılarında çocukların yüzde 8'i kumar 
oynadığını, yüzde 17,1 "i şans oyunu oynadığını ve yüzde 3,7'si ise hem kumar hem de 
şans oyunu oynadığını belirtmiştir. Kızlar arasında şans oyunu veya kumar oynama 
yüzde 19,6 iken erkeklerde yüzde 27,1'dir. 

• Ceza infaz kurumlarına gelmeden önceki yaşantılarında son üç ay içinde fiziksel 
şiddet gören çocukların yüzde 22,9'u arkadaşlarından şiddet gördüğünü, şiddet 
uygulayan çocukların yüzde 43,8'i arkadaşlarına şiddet uyguladığını belirtmiştir. 

• Ceza infaz kurumlarına gelmeden önceki yaşantılarında çocukların yüzde 47,5'i delici 
ve kesici alet taşıdığını belirtmiştir. Bu oranlar erkeklerde yüzde 47,3 ve kızlarda 
yüzde 40,9'dur. 

• Ceza infaz kurumlarına gelmeden önceki yaşantılarında çocukların yüzde 29,2'si 
ateşli silah taşıdıklarını belirtmişlerdir. Bu oranlar erkeklerde yüzde 28,2 ve kızlarda 
yüzde 37,8'dir. 

• Çocukların delici ve kesici alet taşıma nedenleri ise "güvensiz bir ortam olduğu için 
taşıma" yüzde 67,5, "kendisini daha iyi hissetme" yüzde 12,8, "arkadaşlarında da 
bulunduğu için" yüzde 8 ve "filmlerdeki insanları örnek aldığı için taşıma" yüzde 
2,6'dır. 

• Çocukların şiddet davranışlarını artıran etkenler arasında kumar oynama ve silah 
taşıma davranışları pozitif yönde ilişkili çıkmıştır. 

4.4.3.6. Göç, Kentleşme, Yoksulluk, İşsizlik ve Şiddet 
Son yıllarda ülke içinde göç olgusu çarpık kentleşmeye neden olmaktadır. Ayrıca 

kamuoyunda, büyük kentlere göç eden yoksul, işsiz ve eğitim düzeyi düşük olan kesimlerin 
şiddetle daha fazla ilişkili olduğu, kentlerin kültürel dokusunu bozdukları ve kentin yerleşik 
nüfusunun iş, yer ve diğer olanaklara ulaşmasını engellediği görüşü vardır. Bu yoğun göçle 
beraber kentte yaşama bilincine kavuşmadan kentin olanaklarmı kullanan kentsoylu olmayan 
insanların da kente uyum sorunları ortaya çıkmaktadır. 

Ülkemizde çalışma çağındaki kişi sayısı hızla artmakta ancak kişilerin büyük kısmı bir 
meslek sahibi olamamaktadırlar. Meslek sahibi olmayan kişilerin çalışabileceği iş alanları 
oldukça sınırlıdır. Özellikle hizmet, turizm, tekstil, inşaat vb. sektörler bu tür kişilere iş 
istihdamı sağlamaktadır. Ancak, bu alanda istihdam edilen kişiler hem düşük ücret almakta 
hem de sosyal güvenlik sistemine girememe riski ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Diğer iş 
alanlarındaki ve ekonomideki gelişme ile işsiz ya da düşük gelirle çalışan kişiler arasındaki 
gelir farkı daha da artmaktadır. Diğer taraftan nüfusun en zengin kesimi toplumun yaşam 
tarzını belirleyen pek çok sektörü yönetmektedir. Bu sektörler tarafından tanıtılan, teşvik 
edilen ve hatta zorlanan yaşam tarzı alışkanlıkları sosyal ve ekonomik olarak dezavantajlı 
kesimlerin aleyhine olmaktadır. Sonuçta şiddet içeren davranışlar bu kesimde sık olarak 
görülmektedir. 

Kentlere göç eden ve işsiz olan kesime yönelik, devlet tarafından pek çok sosyal 
yardım programı yürütülmektedir. Sosyal yardım miktarı ülkenin toplam gayri safi yurt içi 
hasılasının toplam yüzde 1,05'ini oluşturmaktadır. Bu yardımın kişilerin o andaki yaşamlarına 
katkıda bulunmakla beraber onların geleceğe ilişkin bilgi ve beceri yatırımına katkısı 
bulunmamaktadır. Sosyal yardım kesildiği zaman bir önceki ekonomik durumlarına tekrar 
geri dönmektedirler. 

Devletin toplumsal ve sosyal değişimleri kontrol gücü, politik ve sosyal politikaların 
değişimi şiddetin önlenmesinde çok önem taşımaktadır. Bütün bunlarm içinde pek çok sektör 
de şiddetin ortaya çıkmasında rol oynamaktadır. Toplumun sosyal yapısının içinde 
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demografik yapı ve değişimi, toplumdaki sosyoekonomik eşitsizlikler, kültürel değerler, 
çocuk ve aile politikaları, koruyucu sağlık hizmetlerinin varlığı ve adalet sisteminin işleyişi 
gibi temel konular şiddetin görülme sıklığını etkilemektedir. 

4.4.3.7. Sosyal ve Kültürel Etkenler ile Şiddet 
Bir toplumun sosyal ve kültürel yapısı şiddet algısını etkileyen en önemli etmenler 

arasındadır. 

Prof.Dr. Hayati Hökelekli'nin 01.03.2007 tarihinde Komisyona verdiği bilgiler 
özetlendiğinde; 

"Bir toplumda güven, barış, adalet, hakkaniyet, merhamet, sorumluluk gibi değerlerin 
sarsılması, bazı değerlerin kaybolması ve önemini yitirmesi durumunda, çocuk ve gençler 
sağlam bir karakter ve bütünleşmiş bir kişilik geliştiremezler. Bireylerin ve toplumun ruh 
sağlığı ciddi bir tehdit altına girer; toplumsal bütünleşme ve dayanışma zayıflar, kişi kişinin 
kurdu hâline gelir. Yaşanan hayat anlamsız ve değersiz olarak algılanmaya başlanır. Çünkü 
değerler, davranışlarımıza yön gösteren ilkeler ve standartlardır. Değerler, kişiye kendisini 
aşma, tek tek olayların üzerinde kalıcı ve tutarlı bir inanç ve tutum sahibi olma imkânı 
kazandırır. Değerlerin zayıflaması ya da eksik öğrenimi, yeterince içselleştirilememesi 
durumunda kişiliğimiz yetersiz ve etkisiz kalır; yeterince üretici ve yaratıcı olamadığımız için, 
yıkıcı, saldırgan ve geriletici eğilimler güç kazanır ve işbaşına geçer. 

Bir toplumda değerlerin sarsılması ya da yıpranması, o toplumun bireylerini sağlıklı 
bir gelişmeden yoksun bırakır. Ne için, hangi amaçla yaşadığını bilemeyen ve bulamayan 
kişilerde "huzursuzluk", "stres", "bıkkınlık" "anlam boşluğu" ortaya çıkar. Bu durumda 
insanın kendinden ve doğadan "yabancılaşrna"sından, "hayatın donuklaşması" ve "insanın 
otomatikleşmesi"nden söz edilir. Bütün ilgi ve dikkatlerin günümüzde yalnızca maddi ve 
bilişsel alana çevrildiği, duygu ve gönül dünyasının ihmal edildiği insanın, parçalanmış olan 
kendi bütünlüğünü ve anlam dünyasını yeniden ele geçirme ve kurmanın telaş ve arayışı 
içinde olduğunu söyleyebiliriz. 

Günümüzde, insanın kendisinin unutulması ve unutturutmasına yol açan en temel 
olgu, insani ve ahlaki değerlerin gündemden düşmesi ya da başka bir deyişle kişilerin, 
toplumların ve devletlerin özel siyasi ve ideolojik tercihlerine hapsedilmesidir. Aydınlanma 
dönemi ile başlayan bilim ve teknoloji çılgınlığı, buna bağlı olarak ortaya çıkan acımasız 
rekabet ve sömürü düzeni, küreselleşme olgusuyla birlikte büyük bir hız kazanmıştır. Adalet, 
merhamet, dayanışma, barış, sorumluluk, hoşgörü, tahammül, sabır, dürüstlük gibi değerler 
önemlerini yitirmişlerdir. Bu durum, insanın kendini tanıma, anlama ve ıslah edip arındırma 
çabalarını, insani yaşama imkânlarını etkisiz kılmak suretiyle tek boyutlu bir hayata mahkûm 
etmiştir.Yaşadığımız dünyada pek çok genç insan toplumda bunalıyor, acı çekiyor, kendi 
tanımını ve yaşamının anlam ve amacım üretemiyor Kendisini bir boşluk ve belirsizlik 
içerisinde buluyor. Her şeye sahip olsa bile gerçek tek bir amaca sahip olamadığı için, 
kendisini tahrip edecek, kişiliğini zaafa uğratacak işlere yöneliyor. 

Dünya genelinde olduğu gibi, son yıllarda toplumumuzun da büyük bir değer kaybına 
uğradığı ve "ahlaki çöküntü" yaşadığı uzmanlar tarafından sık sık dile getirilmektedir. 
Gerçekten de asırlar boyu insanlarımızı bir arada tutan, hayatımıza anlam ve amaç katan pek 
çok değer kaybolmaya yüz tutmuştur. Bazı araştırmalar, bu şekilde dile getirilen değer 
bunalımının ulaştığı sonuçları gözler önüne sermektedir. Beş yıl arayla tekrarlanan ve pek çok 
dünya ülkesini içine alan Dünya Değerler Araştırmasının 1997 verilerine göre; 
toplumumuzda, "hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın cinsel özgürlüğe taraf olanlar"ın oranı 
yüzde 29 olup bu durum İsveç toplumuyla yaklaşık aynı düzeydedir. Yine aynı araştırmaya 
göre "yolsuzluk ve rüşvet, çıkarcılık ve dürüst olmayan insani ilişkilerin yaygınlığı" 
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konusundaki kanaatler pek çok ülkedeki insanların çok üzerinde seyretmektedir (yüzde 68-
76). Daha da etkileyici olanı, araştırma yapılan kırk üç ülke arasında insanlarm birbirlerine 
güven düzeyi en düşük olan ülke (yüzde 6,5) ile Türkiye'dir. Çocukların evde öğrenmeleri 
gereken en önemli hususlar arasında bencil olmama ve başkalarını düşünme en alt sıralarda 
tercih edilmiştir. Bütün bu ahlaki bozulma göstergelerinde ise yıldan yıla bir güçlenme 
gözlenmektedir." 

Komisyonun ortaöğretim kurumlarında yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre: 
• Ortaöğretim kurumlarına devam eden gençlerin okul dışı etkinlikleri şu şekildedir: 

yüzde 63,3'ü kitap okumakta, yüzde 61,8'i gazete/dergi okumakta, yüzde 58,8'i 
kültürel etkinliklere katılmakta, yüzde 56,4'ü İnternet kafeye gitmekte, yüzde 55,6'sı 
spor yapmakta, yüzde 45,6'sı sokakta arkadaşları ile oynamakta ve yüzde 17,5'i oyun 
salonları/bilardo/kahvehanelere gitmektedir. 

• Ortaöğretim kurumlarına devam eden gençlere, şiddet içeren davranışları şiddet olarak 
algılama durumları sorulmuştur. Gençler arasında "şiddet" içeren davranışlar 
konusundaki algıları farklılık göstermektedir. Gençlerin bir kısmının şiddet içeren 
davranışları şiddet olarak algılamadıkları bulunmuştur. Örneğin, el şakası gençlerin 
yüzde 65,2'si, kaba söz ve davranışlar yüzde 70,3'ü ve eksiklerin yüze vurulması 
yüzde 31,2'si "şiddet" olduğu görüşündedir. 

• Öğrencilerin yüzde 66,1'i yaşanılan ortamın yeterli derecede güvenli olmadığını 
düşünmektedirler. Topluma yönelik diğer sorunlar ise öğrencilerin yüzde 60,9'u 
ahlaki değerlerin önemsenmemesi, yüzde 56,6'sı toplumdaki insanlardan acımasız 
olanlara daha çok saygı gösterildiğine inanılması, yüzde 57,3'ü dinî değerlerin ihmal 
edilmesi olarak sıralanmıştır. 

• Öğrencilerin yüzde 61,9'u aile içi eğitimin yetersiz olmasını, yüzde 57,4'ü anne ve 
babaların öfkeli davranışlar sergilemesini, yüzde 57'si ailenin maddi durumunun kötü 
olmasını ve yüzde 45,1'i ise ailelerin çocuklarının sevmemesini şiddetin nedeni olarak 
belirtmişlerdir. 

• Öğrencilerin yüzde 57,8'i okuldaki eğitimin yetersiz olduğunu ve yüzde 50,4'ü okulda 
örnek alman kişilerin şiddet içeren davranışlarının sorun yarattığını düşünmektedir. 
Öğrencilerin yüzde 45,9'u televizyon film kahramanları gibi güçlü olma isteğinin 
şiddet nedeni olduğunu belirtilmektedirler. 

• Ortaöğretim kurumlarına devam eden gençlere şiddetin önlenmesi ve kontrolü 
konusunda bir dizi önermeler verilmiştir. Gençlerin yüzde 94,6'sı "adalet duygusunun 
güçlendirilmesi", yüzde 94,4'ü "şiddete maruz kalmanın engellenmesi, yüzde 
94'ü"devlet büyüklerinin, yöneticilerin ve önemli kişilerin iyi örnek olması" ve yüzde 
94'ü "Allah korkusu, vicdan ve insaf gibi duyguların güçlendirilmesi" ni şiddetin 
önlenmesi ve kontrolü alanındaki ilk üç önerme olarak belirtmişlerdir. 

• Toplumsal değerlerle ilgili konulardan "Allah korkusu, vicdan ve insaf gibi duyguların 
güçlendirilmesi", acıma, şevkat ve merhamet duygularının güçlendirilmesi, 
yardımseverlik ve fedakârlığın teşvik edilmesi, dürüstlüğün ve sözünde durmanın 
özendirilmesi, topluma karşı utanma duygusunun güçlendirilmesi, gençlerin yüzde 
69,7-91,4'ü tarafından kabul edilen önermelerdir. 

• Diğer taraftan toplumsal anlayışın yerleştirilmesine ilişkin oluşturulan önermeler ise 
başkalarının haklarına saygı göstermek, kısa yoldan köşe dönme anlayışından 
uzaklaşma, toplumsal çıkarları önemsemek, amaca ulaşmak için her yolun denenmesi 
anlayışından vazgeçilmesi, başkasının durumundan etkilenmemeyi öneren 
yaklaşımlardan vazgeçmek şeklinde sıralanmaktadır. Bu önermelere, 10 gençten 
yaklaşık dokuzu katılmıştır. 
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• Diğer taraftan gençlerin adam yerine konması önermesine, gençlerin yüzde 93,3'ü, 
sigara, alkol ve madde kullanımından kaçınılması yüzde 92,4 ve medyada şiddet 
sahnelerinin kaldırılmasına yüzde 82,1'i katılmıştır. 

Sonuç olarak; 

• Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler gençlerin İnternet aracılığıyla pek çok 
kaynağa ulaşımım kolaylaştırmıştır. Kolay ulaşımın olumlu ve olumsuz etkileri 
bulunmaktadır. 

• Çocuk ve gençler İnternet kafelerde çok uzun zaman geçirmekte ve bu süre 
zarfında yetişkinlerle aynı ortamda olumsuz etkileşim içinde bulunmaktadırlar. 

• Çocuk ve gençlerin İnternet kafelerde şiddet içeren oyunları oynaması saldırgan 
davranışlarına neden olmaktadır. 

• Küreselleşmenin toplumun sosyal, ekonomik ve kültürel yapısı üzerinde olumlu 
ve olumsuz etkileri ortaya çıkmaktadır. 

• Medyada devamlı olarak yer alan şiddet görüntüleri çocuk ve gençleri şiddet 
görüntülerini kanıksamalarına ve şiddet algılarının değişmesine neden 
olmaktadır. 

• Çocuk ve gençler televizyon karakterlerinden etkilenmektedirler ve rol model 
almaktadırlar. 

• Çocuk ve gençler arasında sigara kullanımı, alkollü içki içme ve madde 
kullanımı sık görülmektedir. Bu tür alışkanlıkların şiddet davranışları ile 
ilişkileri bulunmaktadır. Madde kullanan ergenlerin aile, en yakın arkadaşlar 
veya öğretmenler ile ilişkilerinin bozulduğu, okulda başarısız oldukları ve riskli 
davranışlara eğilimlerinin arttığı bilinmektedir. Riskli davranışlar arasında 
şiddet içeren davranışlarda bulunma yer almaktadır. 

• Sosyal olaylar ile çocuk ve gençler arasındaki şiddetin ilişkili olduğu da 
bilinmektedir. Toplumda silahın kabulü, çocuk ve gençlerin silaha ulaşabilmesi, 
şiddet olaylarında silah kullanımını artırmaktadır. 

• Çocuk ve gençler arasında çeteleşme ve madde kullanımı da şiddeti 
beraberlerinde getiren riskli davranışlardır. 

• Şiddet davranışlarının artmasıyla birlikte ergenlik döneminde silah taşıma ve 
çetelere üye olma davranışları da artmaktadır. Silah taşıma ve çeteye üye olma 
ile şiddet davranışları arasında ilişki bulunmaktadır. 

• Çocuk ve gençler arasında kumar oynama ve şans oyunu oynama davranışı 
sorun teşkil etmektedir. Bu tür davranışlar da şiddet davranışlarının artmasına 
neden olmaktadır. 

• Kentlere göç etme, kentin nüfus artışının hızlı olması, çarpık kentleşme, işsizlik 
ve artan yoksulluk şiddet olgularının artmasına neden olmaktadır. 

• Bir toplumun sosyal ve kültürel yapısı şiddet algısını etkileyen en önemli 
etmenler arasındadır. Bir toplumda güven, barış, adalet, hakkaniyet, merhamet, 
sorumluluk gibi değerlerin sarsılması, bazı değerlerin kaybolması ve önemini 
yitirmesi durumunda, çocuk ve gençler sağlam bir karakter ve bütünleşmiş bir 
kişilik geliştiremezler. 
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• Orta öğretimde okuyan öğrenciler yaşanılan ortamın yeterli güvenli olmadığını 
düşünmektedirler. Topluma yönelik diğer sorunlar ise öğrencilere göre; ahlaki 
değerlerin önemsenmemesi, toplumdaki insanlardan acımasız olanlara daha çok 
saygı gösterildiğine inanılması, dinî değerlerin ihmal edilmesi aile içi eğitimin 
yetersiz olduğu, anne ve babaların öfkeli davranışlar sergilemesi, ailenin maddi 
durumunun kötü olması ve ailelerin çocuklarının sevmemesi olarak 
belirlenmiştir. Öğrenciler, okuldaki eğitimin yetersiz olması ve okulda örnek 
alınan kişilerin şiddet içeren davranışlarının sorun yarattığını 
düşünmektedirler. Öğrencilerin televizyon film kahramanları gibi güçlü olma 
isteğinin şiddet nedeni olduğu belirtilmektedir. 

• Ortaöğretim kurumlarına devam eden gençler şiddetin önlenmesi ve kontrolü 
konusunda; "adalet duygusunun güçlendirilmesi", "şiddete maruz kalmanın 
engellenmesi", "devlet büyüklerinin, yöneticilerin ve önemli kişilerin iyi örnek 
olması", "Allah korkusu, vicdan ve insaf gibi duyguların güçlendirilmesini 
önermektedirler. Diğer öneriler ise "başkalarının haklarına saygı göstermek", 
"kısa yoldan köşe dönme anlayışından uzaklaşma", "toplumsal çıkarları 
önemsemek", "amaca ulaşmak için her yolun denenmesi anlayışından 
vazgeçilmesi", "başkasının durumundan etkilenmemeyi öneren yaklaşımlardan 
vazgeçmek" şeklindedir. Diğer taraftan "gençlerin adam yerine konması", 
"sigara, alkol ve madde kullanımından kaçınılması" ve "medyada şiddet 
sahnelerinin kaldırılması" önerilmektedir. 

4.5. Bazı Güç Koşullardaki Çocuklar 
Bu bölümde güç koşullar altında olan çocuk ve gençlere ilişkin durum 

irdelenmektedir. Sokakta yaşayan/çalışan çocuklar, tutuklu ve hükümlü çocuklar, koruma 
altına alınan çocukların yaşam koşulları ve şiddetle karşılaşma durumlarına ilişkin bulgular 
sunulmuştur. 

4.5.1. Sokakta Yaşayan ve/veya Çalışan Çocuklar Olgusu 
Sokakta yaşayan ve sokakta çalışan çocukların tanımları konusunda bazı kavram 

tartışmaları vardır. 1980'li yılların sonlarına doğru UNTCEF büyük çapta Güney Amerika 
deneyiminden edinilen bilgiler doğrultusunda sokak çocuklarının, sokaktaki çocuklar ve 
sokağın çocukları olmak üzere iki ana başlık altında incelenmesi gerektiğini belirtmektedir. 

Sokaktaki Çocuklar: Ailesinden giderek daha az destek alan ailenin geçim 
sorumluluğunu sokaklarda, pazarlarda çalışarak paylaşmak zorunda kalan çocuklardır. Bu 
çocuklar için yaşadıkları evler, oyun, kültürel faaliyet ve günlük yaşam mekânları olmaktan 
çıkmıştır. Sokaklar bu çocukların günlük faaliyetlerde bulundukları mekânlara dönüşmüş olsa 
da çoğu akşam evlerine dönmektedirler. Aile ilişkileri bir yandan bozuluyor olsa da hâlâ kesin 
olarak evlerine bağlıdırlarlar, yaşamı ailelerinin bakış açısından görmeye devam 
etmektedirler. 

Sokağın Çocukları: Günlük geçim mücadelesini ailelerinden hiçbir destek almaksızın 
yalnız başlarına veren bir grup olarak tanımlanabilir. Bu çocuklar, genelde terkedilmiş diye 
adlandırılsalar da, güvensizlik duygusu, istenmeme ve şiddete maruz kalma gibi nedenlerle 
ailelerini terk etmiş, evle olan bağlantıları kopmuş ve bilfiil ailesizdirler. 
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UNICEF bir adım daha ileri giderek bazı yayınlarında aileleri ile hiçbir bağı 
kalmamış olan "terkedilmiş çocuklar" ile "sokakta yaşamayı seçen" ve ailesi ile "nadiren" 
temasta bulunan çocuklar arasında da ayrım yapmıştır (UNICEF, 2004). 

Bu çocuklar; sokakta çalışan, sokakta yaşayan, dilenen ve madde bağımlısı olan 
çocuklar olarak alt gruplar oluşturmakta ve zamanla gruplar arasında geçişler görülmektedir. 
UNICEF'in çocukların aileleri ile ilişki düzeyine göre üç kategoride tanımladığı çocuklar 
ülkemizde bu alanda çalışan ve araştırma yapan kişi ve kuruluşlarca da desteklenmektedir 
(Sevil Atavuz 2003), (TBMM, Çocukları Sokağa Düşüren Nedenlerle Sokak Çocuklarının 
Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Oluşturulan 
Meclis Araştırma Komisyonu Raporu akt : s.23-25 ) 

İnsanlar, sokakta yaşayan çocukları çalışmaktan ya da sokaklardan kurtarmaları 
gerekiyormuş gibi bir duygu içinde olduklarından, meseleyi bu çocuklara bakmak ve korumak 
şeklinde düşünme eğilimindedirler. Dolayısıyla akla gelen ilk iş, çocuklara yiyecek ve 
giyecek dağıtmak ya da onların bakımımn gerçekleştirileceği merkezler oluşturmak 
olmaktadır (UNICEF ,1994). 

Sokaktaki çocuklar, çalışan çocukların bir alt kümesidir. Sokaktaki çocuklar üzerinde 
aşırı yoğunlaşma, o kadar göz önünde olmayan ve daha geniş bir grup olan sokakta çalışan 
çocuklar sorununun görülmesini engellemektedir. Oysa sokakta çalışan çocuklar sorunu 
diğerlerine göre daha az acil değildir. 

UNICEF sokakta yaşayan/çalışan çocukları aile ilişkileri bakımından üç kategoriye 
ayırmıştır. (UNICEF 2004; Atauz S., 1994) 

1. Aileleriyle sürekli ilişkisi olan çocuklar: Bu gruptaki çocuklar "sokakta çalışıp, 
karşılaştıkları günlük güçlüklere karşın aileleriyle sürekli temas hâlinde olan, aile 
denetimi ve korumasının sürdüğü çocuklardır". 

2. Aileleriyle bazen ilişki kuran çocuklar: Bu gruptaki "çocukların çok küçük bir 
bölümünün aileleriyle ilişkileri sürekli değildir. Çoğunluğunun aile bağları zayıf olsa 
da tümüyle kopmamıştır. Kendilerini hâlâ ana, baba ve kardeşleriyle özdeşleştirirler, 
günlerini sokakta bir şeyler satarak, bir hizmet yaparak ya da sadece dolaşarak geçiren 
ancak, bazen evlerine dönen çocuklardır ve sokaktaki çocuklar olarak adlandırılırlar. 

3. Aileleriyle hiç ilişkisi olmayan çocuklar: Bu gruptaki çocuklar, "toplumun en yoksul 
kesimlerinden gelen ve sayıları diğer gruptaki çocuklar içerisinde daha az olan (Yüzde 
5 ila yüzde 25 gibi rakamlar arasında vardır.) ailelerinden ya zorla ya da kendi 
istekleriyle ayrılan bu çocuklar, günün 24 saatini sokakta geçirmektedirler." 
Aralarından bazıları aileleriyle sürekli ilişki içinde olsalar dahi, çoğu tamamen terk 
edilmiş durumdadır. Bu çocuklar sokağın çocuğu olarak tanımlanırlar". 

SHÇEK Genel Müdürlüğünün Sokakta Yaşayan/Çalıştırılan Çocuklara Yönelik 
Sunduğu Hizmetler 
Ülkemizde, sokakta yaşayan ve/veya sokakta çalışan çocuklar aileleri tarafından ihmal 

ve istismar edilen çocuklar grubunda irdelenmektedir. Sokakta yaşayan/çalışan çocuklar uzun 
ya da kısa süreli de olsa aile, bir yetişkinin desteği ve korunmasından yoksun, her türlü 
tehlikeye açıktırlar. 

Anayasa, yasalar ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu açıkça, 
"çocuk ihmali ve istismarı konusunda ivedi tedbirlerin alınmasını öngörmektedir. Bu 
çerçevede 2828 sayılı Yasanın 3. maddesi (e) bendine eklenen 6. maddeyi ve 1997 yılında 
çıkan 572 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile sokakta yaşayan ve çalışan çocuklara 
hizmet vermek amacıyla hizmete açılan; "Çocuk ve Gençlik Merkezleri" eşler arası 
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anlaşmazlık, ihmal, hastalık, kötü alışkanlık, yoksulluk, terk ve benzeri nedenlerle sokağa 
düşerek sosyal tehlike ile karşı karşıya kalan, sokaktaki çocuk ve gençlerin geçici süre ile 
rehabilitasyonlarını ve topluma yeniden kazandırılmalarını sağlamak amacıyla kurulan yatılı 
veya gündüzlü sosyal hizmet kuruluşları olarak tanımlanmıştır. SHÇEK Genel Müdürlüğü 
1997 yılı itibariyle bir Çocuk ve Gençlik Merkeziyle başlattığı hizmetlerini, 2007 yılı Nisan 
ayı itibariyle, 44 merkez ve 8 gözlemevi ile sürdürmektedir. Çocuk ve Gençlik Merkezlerinde 
(ÇOGEM) yıllara göre ulaşılan çocuk sayısı aşağıdaki Tabloda verilmiştir. 

Tablo:31- Açılan ÇOGEM Sayısı ve Ulaşılan Çocuk Sayıları 

Yıllar 
1997-2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
Toplam 

Açılan Ç O G E M Sayısı 
16 Merkez, 1 Gözlemevi 
2 Merkez 
6 Merkez 
12 Merkez, 1 Gözlemevi 
4 Merkez, 1 Gözlemevi 
4 Merkez, 2 Gözlemevi 
1 Merkez, 1 Gece Barınağı, 3 Gözlemevi 
44 Merkez, 1 Gece Barınağı, 8 Gözlemevi 

Ulaşılan Çocuk Sayısı 
7.416 
6.350 
5.520 
13.961 
8.735 
7.837 
9.114 

58.933 

SHÇEK'in sokakta yaşayan/çalışan çocuklara yönelik hizmet verdiği Çocuk ve 
Gençlik Merkezlerinden hizmet alan çocuklara ilişkin, SHÇEK çocuk koruma sisteminin 
değerlendirilmesi araştırma sonuçları aşağıda verilmiştir (SHÇEK, 2005). Bu çalışmada tüm 
Çocuk ve Gençlik Merkezleri (ÇOGEM) anket kapsamına dâhil edilmiştir. Bu kuruluşların 
sayısı 35 ve bunlardan aynı tarih itibariyle hizmet almakta olan toplam çocuk sayısı 4.493'tür. 
Anket için örnekleme 2.097 çocuk seçilmiştir. Bunlardan 1.910'unun kendilerine ya da 
yedeklerine ait referans (dosya) bilgilerine ulaşılmış, 938'i ile yüz yüze anket görüşmesi 
gerçekleştirilmiştir. 

Meslek elemanlarının katkısıyla kuruluş kayıtlarından derlenen bilgilere göre, anket 
tarihi itibariyle ÇOGEM'lerden hizmet almakta olan çocuk ve gençlerin yüzde 18,1'i kız, 
yüzde 81,9'u erkektir. Yaş grupları arasında en geniş dilimi, yüzde 42,5 ile 13-15 
yaşlarındaki çocuklar oluşturmaktadır. 

Tablo:32- ÇOGEM'lerdeki Çocukların Cinsiyete ve Yaş Gruplarına Göre Dağılım 

Cinsiyet 

Kız 
Erkek 
Toplam 

Sayı 
806 

3655 
4461 

SU: Standart Hata 

Yüzde 
18,1 
81,9 
100 

S.H. (yüzde) 
3,4 
3,4 

Yaş grupları 

5-6 yaş 
7-9 yaş 
10-12 yaş 
13-15 yaş 
16-18 yaş 
19 yaş ve üstü 
Toplam 

Sayı 
19 

322 
1329 
1896 
799 

98 
4461 

Yüzde 
0,4 
7,2 

29,8 
42,5 
17,9 
2,2 
100 

S.H. (Yüzde) 
0,2 
1,0 
1,6 
1,1 
1,4 
0,9 

ÇOGEM'Ierden hizmet almakta olan çocukların yüzde 34,1'i Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi'ndeki illerden birinde dünyaya gelmiştir. Doğduğu ilden başka bir ildeki 
ÇOGEM'den hizmet alan çocukların da yüzde 32,9'u Güneydoğu Anadolu kökenlidir. 
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Tablo:33- ÇOGEM Fayda Sahiplerinin Doğum Yerlerinin Bölgelere Dağılımı 

Güneydoğu Anadolu 
Batı Anadolu 

Ege 

Akdeniz 

Batı Karadeniz 
Orta Anadolu 

Doğu Marmara 

Kuzeydoğu Anadolu 

Orta Anadolu 

İstanbul 

Doğu Karadeniz 

Batı Marmara 

Yurt dışı 

Bilgi yok 
Toplam 

Sayı 1 Yüzde 

1.519 

496 

478 

423 

408 

371 

330 

163 

96 

68 

23 

7 

6 

72 

4.461 

34,1 

11,1 

10,7 
9,5 

9,1 

8,3 

7,4 

3,7 

2,2 

1,5 

0,5 

0,2 

0,1 

1,6 

100,0 

S.H. (Yüzde ) 

9,7 

8,0 

3,2 

4,1 

1,8 

2,1 
2,6 

1,2 

1,3 

0,4 

0,3 

0,1 

0,1 

0,7 

Çocukların doğdukları illerden başka bir ildeki ÇOGEM'den hizmet almakta 
olmalarının başlıca nedeni, bu durumdaki çocuklardan yüzde 87'si için geçerli olan "göç"tür. 
Bunu izleyen "evinden kaçarak başka bir il'e gelme" yalnızca yüzde 3,8 için geçerlidir. 
Doğum yeri bilinen çocuklardan yüzde 5,8'inin neden başka bir ildeki ÇOGEM'den hizmet 
aldıkları konusunda bilgi yoktur. 

Tablo:34- Doğduğu İlden Başka Bir İlde ÇOGEM Hizmeti Almanın Nedenleri 

Göç 

Evden kaçarak başka bir il 'e gelme 

Çocuk işçiliği nedeniyle il değiştirme 

Deprem nedeniyle evsiz kalma 

Kız çocuğun evlendirilmek üzere aile dışında kişilere verilmesi 

Bulunduğu ilde kurum bakımı altına alınma 

Yetiştirme yurdundan nakil edildikten sonra yurttan kaçma 

Aileden koruma kararıyla alınma 

Akraba yanına gönderilme 

Bilgi yok 

Toplam 

Sayı 

1133 

50 

23 

10 

5 

2 

2 

1 

1 

76 

1302 

Yüzde 

87,0 

3,8 

1,7 

0,8 

0,4 

0,2 

0,2 

0,1 

0,1 

5,8 

100 

S.H. (Yüzde) 

2,0 

1,1 

1,0 

0,6 

0,2 

0,2 

0,1 

0,1 

0,1 

1,2 

Genel olarak ÇOGEM'lerden hizmet alan çocukların ailelerinin yüzde 44,7'sinin göç 
geçmişi olduğu bilinmektedir; yüzde 22,1'ine ilişkin olarak kurumda bu konuda herhangi bir 
bilgi yoktur. Göç geçmişi olduğu bilinen ailelerin yüzde 38,7'si Güneydoğu Anadolu 
kökenlidir. Göç geçmişi olan ailelerden, memleketleriyle ilişkilerinin sürdüğü bilinenlerin 
oranı yüzde 41,6'dır. 
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ÇOGEM'lerden hizmet almakta olan çocukların yüzde 85, Tinin hem annesi hem 
babası hayattadır. Bir başka açıdan ifade edildiğinde, yüzde 87,6'sının babası, yüzde 
93,7'sinin annesi hayattadır. Babası hayatta olmadığı ya da aile parçalanmış olduğu için 
çocuğun yalnızca annesinin bulunduğu hanelerin yüzde 12,4'ünde üvey baba vardır, annesi 
hayatta olmadığı ya da aile parçalanmış olduğu için çocuğun yalnızca babasının bulunduğu 
hanelerin ise yüzde 38,9'unda üvey anne vardır. 

Aynı evde kalan aile bireylerinin sayısı hakkında bilgi bulunan çocukların evlerinde 
ortalama hane halkı büyüklüğü 6,8 kişidir. 

Ayrıca, ÇOGEM'lerden hizmet almakta olan çocukların yüzde 0,Tinin babasının, 
yüzde 0,8'inin ebeveyn dışında bir yakınının sokakta yaşadığı bilinmektedir. Çocuklardan 
yüzde 0,2'sinin babası yurt dışındadır; yüzde 1,8'inin ise yurt dışında ebeveyn dışında bir 
yakını ya da akrabası vardır. 

Öte yandan, ebeveynden birinin ya da ikisinin de hayatta olduğu aileler içinde, erkeğin 
düzenli bir işi olanların oranı yüzde 11,1, kadının düzenli bir işi olanların oranı yüzde 1,4'tür. 
ÇOGEM'lerden hizmet almakta olan çocukların toplam yüzde 6'sının babası, yüzde 3,4'ünün 
ise annesi sokakta çalışmaktadır; hem annesi hem babası sokakta çalışanların oranı yüzde 
1,3'tür. Ayrıca çocukların yüzde 7,9'unun hanelerinde ebeveyn dışındaki bazı kişiler de 
sokakta çalışmaktadır. ÇOGEM'lerden hizmet almakta olup da hane bireyleri arasında 
sokakta çahşan kimsenin bulunmadığı bilinen çocukların oranı yüzde 69,7'dir. Çocukların 
yüzde 4,3'ü için, hane bireyleri arasında sokakta çalışan kimsenin olup olmadığı konusunda 
bilgi edinilememiştir. 

Babaların yüzde 27'si annelerin ise yüzde 48, Ti için bu konuda bilgi bulunmadığı 
görülmektedir. Babaların yüzde 49,2'si ise annelerin yüzde 9,6'sı belirli bir işte çalışarak gelir 
elde etmektedir. Babaların yüzde 2Ti, annelerin yüzde 26,3'ü Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakıfları (SYDV)'nm yardımlarından yararlanmaktadır. 

Çocukların yüzde 14,6'sının babasının, yüzde 11,5'inin annesinin sürekli hastalığı; 
yüzde 3,5'inin babasının, yüzde 1,2'sinin annesinin fiziksel ya da zihinsel bir özrü; yüzde 
5'inin babasınm, yüzde 0,5'inin ise annesinin kötü alışkanlığı olduğu bilinmektedir. Ayrıca, 
yüzde 2,9'unun (S.H =0,7) evinde anne baba dışında sürekli hastalığı olan birey olduğu 
bilinmektedir; yüzde 29,5'ine ilişkin olarak bu konuda herhangi bir bilgi yoktur. 

Tablo:35- Hayatta Olan Babanın Hastalık, Özürlülük ve Kötü Alışkanlığı 

Var 
Yok 

Bilgi yok 

Toplam 

Sürekli hastalığı 
S.H. 

Sayı 

572 

3.007 

331 

3.910 

Yüzde 

14,6 

76,9 

8,5 

100 

(Yüzde) 

1,3 

1,7 

1,2 

Sayı 

137 

3.431 

342 

3.910 

Özürlülüğü 

Yüzde 

3,5 

87,7 

8,7 

100 

ss. 
(Yüzde) 

0,6 

1,6 

1,3 

Kötü alışkanlığı 
S.H. 

Sayı 

196 

3.343 

371 

3.910 

Yüzde (Yüzd 

5,0 1,1 

85,5 1,8 

9,5 1,4 

100 
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Tablo:36- Hayatta Olan Annenin Hastalık, Özürlülük ve Kötü Alışkanlığı 

Var 

Yok 

Bilgi yok 

Toplam 
1 

Sürekli hastalığı \ Özürlülüğü 

Sayı 

_ _ 
480 

3459 

243 

4182 

Yüzde 

11,5 

82,7 

5,8 

100 

S.H. 

(Yüzde) 

1,4 

1,4 

0,9 

Sayı 

50 

3880 

252 

4182 

Yüzde 

1,2 

92,8 

6,0 

100 

S.H. 

(Yüzde) 

0,3 

1,1 

1,1 

Kötü alışkanlığı 

Sayı 

22 

3898 

262 

4182 

Yüzde 

0,5 

93,2 

6,3 

100 

S.H. 

(Yüzde) 

0,2 

1,2 

1,1 

Kötü alışkanlığı olan babaların yüzde 63,1'i alkol, yüzde 5,3'ü madde bağımhsıdır; 
yüzde 27'si aile içi şiddet uygulamaktadır. Kötü ahşkanlığı olan anneler arasında alkol 
bağımlılarının oram yüzde 29,4, aile içi şiddet uygulayanların oranı yüzde 25'tir. 

Babalan sağ olan çocukların yüzde 1,4'ünün babasının hâlen hükümlü olduğu 
bilinmektedir; babalarının geçmişte bir mahkûmiyeti olduğu bilinen çocukların oranı yüzde 
2,6'dır. Bunlar dışında, çocukların yüzde 2'sinin hâlen cezaevinde bulunan başka 
akrabalarının olduğu bilinmektedir. 

TabIo:37- Hayatta Olan Ebeveynin Hükümlülük Durumu 

Hâlen hükümlü 

Geçmişte mahkûmiyeti var 

Hiç mahkûmiyeti yok 

Bilgi yok 

Toplam 

Baba 

Sayı 

53 

104 

3.350 

403 

3.910 

Yüzde 

1,4 

2,6 

85,7 

10,3 

100 

S.H. 

(Yüzde) 

0,3 

0,7 

1,8 

1,9 

Anne 

Sayı 

1 

15 

3.848 

317 

4.182 

Yüzde 

0,02 

0,4 

92,0 

7,6 

100,0 

S.H. 

(Yüzde) 

0,02 

0,2 

1,4 

1,4 

Kardeşi olduğu ve kardeşlerinin sayısı bilinen çocukların ortalama kardeş sayısı 
4,4'tür. Bu çocukların yüzde 59,2'sinin ilgili ÇOGEM'den hizmet almakta olan bir kardeşi 
vardır. Bir başka deyişle, ÇOGEM'lerden hizmet almakta olan çocukların yüzde 59,2'si, 
birbiriyle kardeşlik ilişkisi içinde olan çocuklardan oluşmaktadır. 

ÇOGEM'lerden hizmet almakta olan çocukların kardeşleri arasında sokakta 
çalışanların oranı yüzde 14,9'dur. Yüzde 8,8'i formel bir iş yerinde çalışmaktadır; hiç 
çalışmayanların oranı yüzde 59,5'tir. 

Tablo:38- ÇOGEM'lerden Hizmet Alan Çocukların Kardeşlerinin Çalışma Durumu 

• ' 

Çal ışmıyor 

Sokakta çal ış ıyor 

Bir iş yerinde çal ış ıyor 

A i l e i ş yer inde çal ış ıyor 

Çakştruyor, sokakta yaşıyor 

B i l g i yok 

T o p l a m 

S a y ı 

1 0 . 9 9 6 
2 .761 

1.618 

3 2 

127 

2 .958 

1 8 . 4 9 2 

Y ü z d e 

5 9 , 5 

1 4 , 9 

8,8 

0 , 2 

0 ,7 

15 ,9 

100 ,0 
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Meslek elemanlarının katkısıyla, kurum kaynaklarından derlenen bilgilere göre; hâlen 
ÇOGEM'lerden hizmet alan çocukların yüzde 75'ine bu hizmet gündüzlü, yüzde 5'ine yatılı 
olarak verilmektedir. Çocuklardan yüzde 17,4'üne yönelik hizmet, saha / sokak 
çalışmalarıyla götürülmektedir. ÇOGEM'den hizmet almaya başladığı yaşı hesaplanabilen 
çocukların ortalama hizmet almaya başlama yaşı 11,6, medyan yaşı 12'dir. 

Kuruluşlara kendi isteğiyle gelerek hizmet alan çocukların oranı yüzde 14,6'dır. Fayda 
sahiplerine ulaşılma biçiminin bölgelere göre farklılaşmasına bakıldığında; 

• Saha / sokak çalışması yoluyla ulaşılmış çocuk oranının Güneydoğu Anadolu'da 
yüzde 86'ya, Batı Anadolu'da yüzde 90,8'e, Batı Karadeniz'de yüzde 83,5'e 
yükselirken, Orta Anadolu'da yüzde 67,1'e, Akdeniz'de yüzde 63,7'ye, Ege'de 
yüzde 44,1'e, İstanbul'da yüzde 37,7'ye indiği, 

• Kolluk kuvvetleri aracılığıyla ulaşılan çocuk oranının Akdeniz'de yüzde 17,9'a, 
İstanbul' a yüzde 26,1' e yükseldiği, 

• Kendi isteğiyle ÇOGEM'e hizmet için başvurmuş çocuk oranının Batı Karadeniz'de 
yüzde 3,9'a, Batı Anadolu'da yüzde 2'ye inerken, Orta Anadolu'da yüzde 31,6'ya, 
Ege'de yüzde 35,6'ya ulaştığı görülmektedir. 

Tablo:39- Fayda Sahibine Ulaşılma Biçimi 

Saha / sokak çalışması 

Çocuğun kendi isteğiyle 

Kolluk kuvvetleri aracılığıyla 

İhbar (hastane, okul, STK) 

Ailenin başvurusu üzerine 

Nakil yoluyla 

SHU ve gönüllüler tarafından getirilerek 

Bilgi yok 

Toplam 

Sayı 

3.332 

650 

239 

141 

32 

6 

1 

60 

4.461 

Yüzde 

74,7 

14,6 

5,3 

3,2 

0,7 

0,1 

0,0 

1,4 

100,0 

S.H. (Yüzde ) 

5,3 

4,8 

1,9 

1,8 

0,3 

0,1 

0,0 

0,3 

Kendi isteğiyle ÇOGEM'lerden hizmet alma başvurusunda bulunmuş çocukların bu 
davranışında etkili olan nedenlerin başında, yüzde 72,7'si için geçerli olan "çevre (arkadaş, 
okul)" faktörü gelmektedir. Temel gereksinimlerini karşılayabilme çabası, çocukların yüzde 
39,3'ünün kuruluşa kendiliğinden başvurmasında etkili olmuştur. (Bazı çocuklar için birden 
çok neden belirtildiği için, aşağıdaki ve benzer tablolarda "kendi isteğiyle başvuranlar içinde 
oran" sütununun toplamı yüzde 100'ü aşmaktadır.) Arkadaşlarının etkisiyle bazı çocukların 
ÇOGEM'lerdeki kurs vb. faaliyetlerden yararlanmak için kuruluşlara gelmesinin, 
ÇOGEM'lerin hizmet kapasitesini zorlayan ve bu kuruluşların bir tür Toplum Merkezi işlevi 
üstlenmesine yol açan bir etken olduğu söylenebilir. 
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Tablo:40- Çocuğun Kendi İsteğiyle Hizmet Talep Etmesinde Etkili Olan Nedenler / 
Kişiler 

Çevre (arkadaş, okul, vb.) 

Temel gereksinimlerini karşılama isteği 

Sokakta güvende olmadığını hissetme 

Tedavi olma isteği 

Çocuk liderleri 

Meslek sahibi olma isteği 

ÇOGEM görevlisiyle diyalog 

Eğitim isteği 

Üvey anne 

Bilgi yok 

Toplam 

Nüfiıs büyüklüğü 

Sayı 

473 

256 

129 

33 

16 

6 

2 

2 

1 

31 

1 
Yüzde 

72,7 

39,3 

19,9 

5,1 

2,5 

0,9 

0,4 

0,3 

0,2 

4,7 

145,9 

650 

Ekim 2005 itibariyle ÇOGEM'lerden hizmet almakta olan çocukların yüzde 
89,9'unun, kendilerine erişildiği tarihte sadece sokakta çalışmakta olduğu, ayrıca yüzde 
2,5'inin hem sokakta çalıştığı hem de sokakta yaşadığı belirlenmiştir. Sokakta çahşma söz 
konusu olmaksızın sokakta yaşamakta olanların oranı yüzde 4,1 'dir. Çocukların yüzde 1 'inin 
herhangi bir sokak geçmişi yoktur. Sokak geçmişi olan çocukların yüzde 16,9'u kız, yüzde 
83,1'i erkektir. 

Tablo:41- Çocuğun Sokak Deneyimi 

Sokakta çalışıyordu 

Sokakta yaşıyordu 

Sokakta yaşıyor ve sokakta çalışıyordu 

Sokak geçmişi yok 

Risk grubu 

Cinsel istismar geçmişi olduğu için ayrıntdı bilgi verilmiyor 

Bilgi yok 

Toplam 

Sayı 

4012 

181 

111 

46 

15 
30 

66 

4461 

Yüzde 

89,9 

4,1 

2,5 

1,0 

0,3 

0,7 

1,5 

100,0 

S.H. 
(Yüzde) 

2,4 

1,0 

1,0 

0,4 

0,2 

0,7 

0,8 
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Tablo:42- Çocuğa Erişildiği Tarihte Hizmet Gerektiren Durumu 

Sokakta çalışma 
Sokakta yaşama 
Madde bağımlılığı 
Kurs başvurusu 
Cinsel taciz, fiziksel şiddet 
Suç işleme 
ilk kez evden kaçma 
Ekonomik yoksunluk 
Fuhuş 
Eğitim sorunu 
Meslek sahibi olma isteği 
Sürekli evden kaçma 
Engellilik 
Okul çağında olduğu hâlde okumama 
Risk grubunda bulunma 
Sokaktan kurtulma isteği 
Aile istismarı 
Ailenin başka bir ailenin yanında kalması 
Aile tarafından sokağa atılma 
Hırsızlık 
Bilgi yok 

Toplam 
Nüfus büyüklüğü 

Sayı J Yüzde 
4123 
287 
218 
68 
33 
28 
24 
23 
17 
15 
8 
8 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
I 
1 

81 

92,4 
6,4 
4,9 
1,5 
0,7 
0,6 
0,5 
0,5 
0,4 
0,3 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 

0,05 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
1,8 

110,8 
4461 

Sokak geçmişi olan çocukların sokakta yaşamasına ya da çalışmasına yol açan 
nedenlerin başında, çocuklarm yüzde 85,5'i için geçerli olan ailenin ekonomik yoksunluğu 
gelmektedir. Ailenin eğitimsizliği çocukların yüzde 32,8'i, sokakta çalışmayı kültürel 
nedenlerle normal karşılaması yüzde 26,2'si, çocuğu ihmal ve istismarı ise yüzde 25,7'si için 
geçerli nedenler olarak belirlenmiştir. 

Tablo:43- Çocuğun Sokakta Çalışmasına Yaşamasına Yol Açan Nedenler 

Ailenin ekonomik yoksunluğu 

Ailenin eğitimsizliği 

Ailenin kültürel nedenlerle sokakta çalışmayı normal karşılaması 

Ailenin ihmal ve istismarı 

Sosyal destek sistemlerinin zayıflığı 

Olumsuz arkadaş ilişkisi 

Yasaların yeterince ve etkin olarak uygulanmaması 

Evlatlıkken öz ailesine dönmesi 

Bilgi yok 

Toplam 

Nüfus büyüklüğü 

Sayı 

3.736 

1.431 

1.151 

1.118 

598 

508 

154 

1 

404 

Yüzde 

86,8 

33,3 

26,7 

26,0 

13,9 

11,8 

3,6 

0,03 

9,4 

211,5 
4.304 
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ÇOGEM hizmetlerinden yararlanan çocukların yüzde 70,7'sinin herhangi bir 
davranışsal sorunu / kötü alışkanlığı olup olmadığı konusunda bilgi yoktur. Bilinen davranış 
sorunları arasında en büyük pay, çocukların yüzde 17,3'ü için geçerli olan sosyal uyum 
sorunlarına aittir. 

Tablo:44- Hizmetten Yararlanan Çocukların Davranışsal Sorunları / Kötü 
Alışkanlıkları 

Sosyal uyum sorunları (içe dönüklük, iletişim sorunları vb.) 

Sigara kullanımı 

Davranış bozukluğu (hırsızlık, şiddete başvurma, vb.) 

Uçucu madde bağımlılığı 

Uyuşturucu madde bağımlılığı 

Alkol bağımlılığı 

Fuhuş 

Davranış sorunu/kötü alışkanlığı yok 

Bilgi yok 

Toplam 

Nüfus büyüklüğü 

Sayı 

770 

411 

235 

183 

77 

62 

3 

121 

3.155 

Yüzde 

17,3 

9,2 

5,3 

4,1 

1,7 

1,4 

0,1 

2,7 

70,7 

112,5 

4.461 

Meslek elemanlarından derlenen bilgilere göre ÇOGEM'lerden hizmet alan çocuklar 
için, kendilerine erişilmesinden bu yana uygulanan mesleki çalışmaların başında, yüzde 
70,8'ine verilen "danışma ve rehberlik" hizmeti gelmektedir. Çocukların yüzde 52,6'sının 
sosyal yardımdan yararlandırılması için işlem başlatılmış, yüzde 49'u böylece ANY ile 
desteklenerek sokakta çalışmaktan alıkoyulmuştur; ayrıca yüzde 35,8'inin ailelerine yönelik 
çalışmalar yapılmıştır. Çocukların yüzde 30,2'si okula başlatümış ya da kesintiye uğramış 
olan öğrenimi yeniden başlatılmıştır. Yüzde 7,2'si için koruma kararı çıkarılması yönünde 
işlem başlatılmış, yüzde 2,8'i işe yerleştirilmiştir. 

Ekim 2005 itibariyle ÇOGEM'lerden hizmet almakta olan çocukların yüzde 
86,6'sının, hizmet almaya başladıklarından bu yana yaşamlarını ailelerinin yanında 
sürdürdüğü bilinmektedir; yüzde 4,9'u hizmetin başlangıcından bu yana ailelerinden ayrıdır. 
Hizmet başladığında ailelerinden ayrı yaşıyorken daha sonra ailelerinin yanlarına 
döndürülenlerin oranı yüzde 2,2'dir. Hizmet başladığında ailesiyle birlikte yaşıyorken kurum 
tarafından yatılı kuruluşlara yerleştirilenlerin oranı ise yüzde 1,5'tir. Hâlen ailelerinden ayrı 
yaşayan çocukların yüzde 48,8'ine yönelik hizmet yatılı olarak sürdürülmektedir; hizmetin 

s gündüzlü sürdürüldüğü çocuklar ya başka ailelerin yanındadır ya da - özellikle yaşça daha 
büyük çocuklar - kendi başlarına kalmaktadır. 

ÇOGEM'lerden hizmet alan çocuklardan yüzde 26,8'inin, kuruluşların çeşitli 
etkinliklerine katılıp katılmadığına ilişkin olarak kurum yetkililerinden bilgi alınamamıştır. 
Yüzde 49,6'sının yüzme, futbol, basketbol, masa tenisi, karate gibi sportif etkinliklere; yüzde 
39,6'sının piknik, gezi, sinemaya, tiyatroya gitme kültürel etkinliklere katıldığı bilinmektedir. 
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Tablo:45- ÇOGEM'lerden Hizmet Alan Çocukların Katıldığı Kuruluş Etkinlikleri 

Sportif etkinlikler 

Kültürel etkinlikler 
Atölye çalışmalan 
Sanatsal etkinlikler (tiyatro, resini vb.) 
Koro, halk oyunu gibi çalışmalar 
Bilgisayar, elektronik 

Eğitimi destekleyen çalışmalar 

Meslek edindirme kursu 
Satranç 

Katılmamış 
• Bilgi yok 

Toplam 

Nüfus büyüklüğü 

Sayı 

2.210 

1.765 
978 
952 

807 
212 

95 

9 
6 

207 
1.194 

Yüzde 

49,5 

39,6 
21,9 
21,3 

18,1 
4,8 

2,1 

0,2 

0,1 
4,6 
26,8 

189,1 
4.461 

Görüşülen çocuklar, kuruluş faaliyetleri arasında en çok sportif ve kültürel etkinliklere 
katılmaktadırlar. İlgili soruyu yanıtsız bırakan yüzde 6,5 ve kuruluşta herhangi bir faaliyet 
bulunmadığım belirten yüzde 3,6 dışarıda tutulursa, hiçbir faaliyete katılmadığını 
söyleyenlerin oranı yüzde 2,2'dir. 

Tablo:46- Seni İncitecek Sözler Söyleyen Görevliler Oldu mu? 

Evet, oldu 

Hayır, olmadı 

Yanıtsız 

Toplam 

Sayı 

466 

2.907 

61 

3.434 

Yüzde 

13,6 

84,7 

1,8 

100,0 

S.H. (Yüzde ) 

1,7 

1,8 

1,1 

ÇOGEM'lerde görüşülen çocukların yüzde 89,7'si hâlen sokakta çalışmakta ya da 
yaşamakta olan çocuklara ÇOGEM'e gelmelerini tavsiye edeceklerini söylemişlerdir. 

ÇOGEM'lerden hizmet almakta olup da hizmet öncesinde de hizmet süresince de 
okullarıyla ilişkileri süren çocuklarla yapılan görüşmeler toplam 2396 kişilik bir nüfusu temsil 
etmektedir. Bu çocukların yüzde 61,9'u hizmet süresince derslerinin, yüzde 57,8'i 
öğretmenleriyle ve yüzde 50,5'i okul arkadaşlarıyla ilişkilerinin eskisine göre daha iyiye 
gittiğini söylemişlerdir. 

Okulla ilişkileri öteden beri süren çocukların yüzde 72'si öğrenimlerini üniversite 
aşamasına kadar sürdürme isteği taşımaktadırlar. Öğrenimini sürdürmek yerine bir an önce iş 
sahibi alarak çalışmak isteyenlerin oranı yüzde 12,9'dur. Çocukların en son kaçıncı sınıfı 
bitirdikleri ile öğrenimlerini sürdürmek istedikleri kademe arasında istatistiksel bakımdan 
anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. 
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Çocukların yüzde 92,4'ünün ifadesine göre, aileleri öğrenimlerini sürdürmelerinden 
yanadır; ailelerinin okumalarını istemediğini söyleyenlerin oranı yüzde 4,6'dır. 

Sokakta yaşama deneyimleri olsun olmasın ÇOGEM'den hizmet almaya başladıktan 
sonra madde bağımlılığı tedavisi görmüş çocuklar arasında, bu tedavi sonucunda 
bağımlılıktan tamamen kurtulduklarını hissedenlerin oranı yüzde 43,7'dir; bu çocuklardan 
yüzde 36'sı soruyu yanıtsız bırakmış, yüzde 20,3'ü bağımlılıktan tam olarak kurtulduklarını 
hissetmediklerini söylemişlerdir. 

SHÇEK Genel Müdürlüğü sokakta yaşayan/çalışan çocuklara yönelik çocuk ve 
gençlik merkezleri aracılığı ile çocuk, aile ve toplum odaklı çalışmalar yürütmektedir. 

Çocuklara Yönelik Çalışmalar 
• Çocukların sokaktan merkezlere getirilmeleri yönünde sosyal hizmet uzmanları, 

psikologlar ve çocuk gelişimciler tarafından gerçekleştirilen sokak çalışmaları 
haftanın belli günlerinde ve belirlenmiş saatlerde düzenli olarak 
gerçekleştirilmektedir. Merkez hizmetlerini reddeden çocuklarla bağlantının 
kopmaması ve gerek duyulan hizmetin sokakta verilmesi çalışmaları ile sokağa 
yeni çıkan çocukların tespit edilmesi çalışmaları gerçekleştirilmektedir. 

• Eğitimlerini destekleyici faaliyetler; Başarısız oldukları derslerdeki başarılarını 
arttırmaya yönelik etüt çalışmaları ve ders desteği yapılmaktadır. 

• Eğitime yeniden kazandırma çalışmaları; I.Kademe Eğitim Programı, Bu 
programda devlet okullarında uygulanmakta olan okuma yazma ve birinci sınıf 
eğitim çalışmaları temel alınmıştır. Amacımız okuma yazma bilmeyen çocuklara 
okuma yazmayı öğretmek ve okuryazar belgesi almalarını, II. Kademe Eğitim 
programlarına devamını sağlamaktır. 

II. Kademe eğitim programı; Bu programda okuma-yazma bilen ancak, İlkokulu 
bitirememiş yaşı büyük olan çocuklarımızın katıldıkları kurslar sonucunda Halk 
Eğitim Merkezi iş birliği ile İlkokul diploması almaları sağlanmaktadır. 
Açık İlköğretim Kursu; II. kademe kurslarını tamamlamış, ilkokul mezunu ve 15 
yaşından gün almış çocuklarımızın Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim 
Hizmetlerine bağlı olarak Açık İlköğretime kayıtları yapılmaktadır. 
Açık Lise Kursu; İlköğretim mezunu olmuş ya da liseyi yarıda bırakmış olan 
çocuklarımızın Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Hizmetlerine bağlı olarak Açık 
Lise kayıtları yapılmaktadır. 
Eğitim ihtiyaçlarının karşılanması; Okul materyallerinin ve örgün eğitime 
devamları hâlinde okul kıyafetlerinin karşılanmasına yönelik destek çalışmaları 
yapılmaktadır. 
Meslek edindirmeye yönelik çalışmalar; Halk Eğitim Merkezi ve Çıraklık Eğitim 
Merkezi katkılarıyla çeşitli kurslara katılmaktadırlar. 
Gelir getirici atölye çalışmaları; Boş zaman değerlendirme, el becerilerini 
geliştirmek ve yapılan iş aracılığı ile grup içinde sosyalleşmeyi sağlamak 
amaçlanmaktadır. Bu etkinlikler içerisinde mum yapımı, takı tasarımı, seramik, galoş 
yapımı çalışmaları vb. bulunmaktadır. 
Çocukların psikososyal gelişimini destekleme çalışmaları; Merkezlerimizde 
bulunan sosyal hizmet uzmanları, psikolog ve çocuk gelişimciler tarafından çocuklarla 
kişisel çalışma, grup çalışmaları, psikolojik testler vb. mesleki çalışmalar yürütülerek 
onların psikososyal yönden desteklenmesi amaçlanmaktadır. 
Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinlikler ile Hobi faaliyetleri; 
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• Resim kursu; Kuruluşlarımız bünyesinde oluşturulan re.sim atölyelerinde 
çocuklarımızın sanatsal yönlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

• Halk oyunları kursu programı; Merkezlerimizde kalan çocuklarımızın 
serbest zaman faaliyetleri için halk oyunları kursu düzenlenmektedir. 

• Müzik kursu programı; Merkezimizde kalan çocuklarımızın serbest 
zaman faaliyetleri için müzik kursu düzenlenmektedir. 

Eğitimin önemi konusunda bilgilendirme çalışmaları; Çocukların sokaktan 
çekilerek merkez hizmetlerinden yararlanmaya başladıkları süreçte ve merkezin çeşitli 
aktiviteleri aracılığı ile eğitime yönlendirilebilmeleri amaçlanmakta ve çocuklara bu 
doğrultuda çeşitli araçlarla eğitimin önemi anlatılmaya çalışılmaktadır. 
Sağlık sorunlarına yönelik çahşmalar;Merkez hizmetlerinden yararlanıp 
yararlanmamasına bakılmaksızın ihtiyaç duyan tüm çocuklara sağlık 
hizmetleri sunulmakta olup bu hizmet Sağlık Bakanlığı kuruluşları aracılığı ile 
gerçekleştirilmektedir. 
Tedavi ve rehabilite edici hizmetler; Uçucu madde kullanan çocukların tıbbi tedavisi 
amacıyla UMATEM'lere havale edilmesi sağlanmaktadır Bunun yanı sıra tüm 
merkezlerimizde çocukların sosyal rehabilitasyonlarının gerçekleştirilebilmesi 
amacıyla çeşitli sosyal, kültürel etkinlikler araç olarak kullanılmaktadır. 

Çocuk ve gençlik merkezlerinde meslek elemanlarının yürüttüğü bireysel ya da 
grup çalışmaları ile sokakta yaşayan veya çalıştırılan çocuklara yönelik olarak 
götürülen hizmetlerle suç işlemiş çocuklarla tanışarak sosyal etkilenme sonucu suç 
işleme riski bulunan çocuklara yönelik mesleki müdahalelerde bulunulmakta, suç 
işlemelerini önleyici mesleki çalışmalar ve rehabilitasyon hizmetleri yürütülmektedir. 
Sokakta yaşayan veya sokakta çalışan çocuklara yönelik hizmet vermek üzere kurulan 
merkezlerimiz bu iki grubun birbirinden olumsuz etkilenmesini önlemek amacıyla 
birbirinden uzak ve ayrı binalarda hizmet yürütmektedir. 
Aileye Yönelik Çalışmalar 

• Sokakta yaşayan/çalışan çocukların ulaşılabilen ailelerine yönelik psikosoyal destek 
„ ve bilinçlendirme çalışmaları yürütülmektedir. 

• Ailelere yönelik sosyal ve mesleki gelişimlerine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. 
• Ekonomik yoksunluk içinde olduğu belirlenen ailelerin sosyal yardım hizmetlerinden 

ve kurumlarından yaralanmaları sağlanmaktadır. 
• Çocukların aileye dönüşlerinin mümkün olduğu durumların tespiti hâlinde aile ve 

çocuğun bir arada yaşamasına ilişkin uyum çalışmaları yürütülmektedir. 

Toplumla Çalışma Uygulamaları 
• Kuruluşlarda verilen hizmetleri tanıtan, sokakta çalışan ve/veya yaşayan çocukların 

özellikleri hakkında bilgilendiren, hizmetlere gönüllü katkı ve katılımların teşvik 
edilmesini amaçlayan el ilanları ve afişlerin basılarak dağıtımı yapılmaktadır. 

• Gönüllü veya kamu kurumlarının sokakta yaşayan/çalışan çocuklar konusunda yaptığı 
toplantılara katılım sağlanarak bu çalışmaların tanıtımı yapılmaktadır. 

• Merkezlerde gönüllü çalışmak isteyen üniversite öğrencileri aracılığı ile ihtiyacı olan 
çocuklara yönelik "eğitime destek" çalışmaları sürdürülmekte, sosyal ve kültürel 
faaliyetler yürütülmektedir. 

SHÇEK Koruma Sisteminin Değerlendirilmesine yönelik yapılan araştırma 
sonuçlarına göre çocuk ve gençlik merkezlerinden hizmet alan çocukların sokakta yaşamasına 
ya da çalışmasına yol açan nedenlerin başında, çocukların yüzde 85,5'i için geçerli olan 
ailenin ekonomik yoksunluğu gelmektedir. Ailenin eğitimsizliği çocukların yüzde 32,8'i, 
sokakta çalışmayı kültürel nedenlerle normal karşılaması yüzde 26,2'si, çocuğu ihmal ve 
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istisman ise yüzde 25,7'si için geçerli nedenler olarak belirlenmiştir. Şu var ki, sokakta 
çalışanlardan farklı olarak sokakta yaşayan çocuklarm sokağa itilmesinde ekonomik 
yoksunluğun payı yüzde 60,4'e inerken, ailenin ihmal ve istismarının payı yüzde 55,2'ye 
yükselmektedir. 

Hizmet Modelinde Koruyucu ve Önleyici Yaklaşım 
Çocuğun sokağa çıkmasuıdaki ilk adım, sokakta çalışma olgusu ile başlamaktadır. 

Yerel yönetimler tarafından açılması öngörülen yerel bürolarla, çocuk, genç ve ailelerine 
ulaşılarak, öncelikle sokakta çalışma olgusunun önüne geçilmelidir. Sokakta çalışan 
çocuklarm yoğunlukla bulunduğu her mahallede toplum merkezi veya yerel yönetimlerce 
açılması beklenen, yerel bürolar bulundurulmalıdır. Aksi hâlde yapılan çalışmalar sonuçsuz 
kalacaktır. Toplum merkezinde görevli meslek elemanları tarafından çocuklarla, ailelerle ve 
öğretmenler ile toplantılar ve/veya grup çalışmaları yoluyla bilinçlendirme ve içgörü 
kazandırma çalışmaları yürütülecektir. 

Çocukların bir merkezde toplanarak burada çeşitli etkinliklere katılımı yoluna 
gidilmeyecektir.Bu tarz etkinliklerin çocuklarm bulundukları toplumdan daha da 
uzaklaşmalarına ve aileleri ile bağlarını kopartmaları yönünde etkili olduğu düşünülmektedir. 
Ayrıca gerçek sorunun kaynağının aileler ve bulunulan çevre olduğundan hareketle, 
çalışmalar çocuk üzerinde olduğu kadar aile, okul ve çevre üzerinde odaklaşacaktır. 

Çocuğun bulunduğu bölgeden uzaklaşarak kentin merkezinde hizmet veren çocuk ve 
gençlik merkezlerinde faaliyetlere katılması yerine, çocuğun kendi ailesi ve çevresi 
içerisindeki koşullarını iyileştirerek, aile bağlarının kopmasını engelleyici çalışmalar 
yürütecek şekilde yapılanacaktır, bu yapılanma da toplum merkezleri ile mümkün 
gözükmektedir. 

SHÇEK İş Birliği ile Yürütülen "Hedeflenmiş 13 İlde Sokakta Çalışan 
Çocukların Çalışma Yaşamından Çekilerek Eğitime Yönlendirmesi Projesi" 
1LO Türkiye Temsilciliği ile SHÇEK Genel Müdürlüğü arasında imzalanan Protokol 

kapsamında, hedeflenmiş 13 ilde, (Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Çorum Diyarbakır, 
Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Şanlıurfa, Batman, Mersin ) sokakta çalışan çocukların iş 
yaşamından çekilerek eğitime yönlendirilmeleri ve risk grubundakilerin de çalışmaya 
başlamalarının engellenmesi amacıyla, proje 2004 yılı Aralık ayında uygulamaya 
konulmuştur. 

Proje ile 6700 erkek ve kız çocuğuna ulaşılması, bunlardan 2700'ü hâlen içinde 
bulundukları "çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinden" çekilirken, risk gurubunda kabul 
edilen kardeşlerden 4000'inin de çalışma yaşamma atılmalarının önlenmesi hedeflenmiştir. 

Proje ile; çocuk ve gençlik merkezleri aracılığı ile, sokakta çalışan çocukların, çalışma 
süreleri içerisinde bulundukları mekânlarda çalışmalar yürütülürken, toplum merkezleri ile de, 
sokakta çalışan ve çalışma riski taşıyan çocukların yoğun olarak bulundukları mahallelerde, 
çocukların sokağa gitmelerini engelleyici çalışmalar yürütülmesi planlanmıştır. 

Proje devam etmekte olup; bugüne kadar çalışma riski bulunan 4.140 çocuğa 
ulaşılarak eğitime yönlendirilmiş olup 2.270 çocuk ise çalışma hayatından çekilerek eğitime 
kazandırılmıştır. Toplam 6.410 çocuk eğitime kazandırılmış ve 4.000 aileye de danışmanlık 
ve sosyal destek hizmeti verilmiştir. 

Aynca proje kapsamında İnternet ortamında oluşturulan gönüllü velilik kampanyası 
çerçevesinde 3.777 çocuğa destek sağlanmıştır. Proje Haziran 2007'de sona erecektir. 
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Komisyonunun Sokakta Yasayan/Çalışan Çocuklar ve 
Şiddet Olgusu Hakkındaki Görüşleri: 

SHÇEK tarafından yürütülen çalışmanın sonuçlarına göre sokakta 
yaşayan/çalışan çocuklar için belirlenen risk faktörleri aşağıda sunulmuştur: 

• Büyük kentlere göç gelen aileler 
• İşsizliğin olduğu aileler 
• Öğrenim düzeyi düşük olan aileler 
• Ekonomik düzeyi düşük olan aileler 
• Daha önce kurumlarda olan çocuklar 
• Ailelerinde şiddet gören çocuklar 
• Sokakta şiddet gören çocuklar 

Sokakta yaşayan/çalışan çocukların sorunları şu şekilde sıralanabilir: 
• Sigara, alkol ve madde kullanımı ve bağımlılığı 
• Şiddet davranışları 
• Fuhuş 
• Sağlık sorunları 

SHÇEK tarafından sunulan ÇOGEM hizmetinin çocukların gelişimine katkısı olduğu 
düşünülmektedir. Çocuklar, yaşam kalitelerinin arttığını ve gelecek ile beklentileri 
olduğunu belirtmektedirler. Çocuklar, arkadaşlarının da bu kurumlardan 
yararlanmalarını önerdiklerini söylemektedirler. 

Sokakta yaşayan/çalışan çocuklar şiddetin nedenleri olarak tanımlanan bireysel, ailesel, 
sosyal ve toplumsal risk etkenlerine sahip olan özel bir grubu oluşturmaktadır. Bu 
gruba yönelik toplum temelli koruyucu müdahale programlarının ivedilikle 
oluşturulması gerekmektedir. 

4.S.2. Tutuklu ve Hükümlü Çocuklar 
Çocuk ve gençler arasında şiddet ve nedenleri çalışılırken, tutuklu ve hükümlü 

çocuklar güç koşullar altında yaşayanlar içerisinde özel bir grup olarak ele alınmış ve TBMM 
"Çocuklarda ve Gençlerde Artan Şiddet Eğilimi ile Okullarda Meydana Gelen Olayların 
Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis 
Araştırması Komisyonu" çalışmaları kapsammda, ortaöğretime devam eden öğrencilere 
yönelik yapılan araştırmaya paralel olarak ceza ve infaz kurumlarında bulunan çocuklara 
yönelik de ayrı bir araştırma yürütülmüştür. 

"Ceza ve İnfaz Kurumlarında Bulunan Tutuklu ve Hükümlü Çocuklarda Şiddet ve 
Etkileyen Etkenlerin Saptanması" araştırması ile Türkiye'de ceza ve infaz kurumlarında 
bulunan çocukların; sosyodemografik bilgileri ile aile, yaşam tarzı ve sosyal çevre 
özelliklerinin tanımlanması, şiddet algılama durumlarının incelenmesi, şiddet ile karşılaşma 
ve uygulama durumları, şiddet ile ilişkili faktörlerin çalışılması hedeflenmiştir. Bu bağlamda, 
suça itilmiş bu grubun ceza infaz kurumlarında girmeden önceki dönemde şiddet ile olan 
ilişkileri ve kurumda bulundukları dönemde halen varolan, dolayısıyla, bu çocuk ve gençlerde 
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topluma kazandırılma sürecinde iyileştirilme/rehabilitasyona ihtiyaç duyulan şiddet risk 
faktörlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Türkiye genelinde, Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Elâzığ, 
Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Samsun, Şanlıurfa, Sivas 
ve Trabzon illerindeki 21 müstakil kapalı çocuk ve gençlik ceza ve infaz kurumları ile kapalı 
ceza infaz kurumlarının çocuklara ayrılan bölümlerinde ve çocuk eğitimevlerinde bulunan 
toplam 2.115 çocuktan, araştırmanın başladığı 15 Şubat 2007 tarihi itibarı ile en az 15 tutuklu 
ve hükümlü çocuk bulunan ceza ve infaz kurumlarına gidilerek, bu kurumlarda bulunan ve 
anket çalışmasına katılmayı kabul eden 12-18 yaş arası toplam 1.420 erkek ve 51 kız çocuk 
ile bir çalışma gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmada veriler, Adalet Bakanlığının illerdeki cumhuriyet başsavcılıklarına bağlı, 
denetimli serbestlik şube müdürlüklerinde görev yapan sosyolog, psikolog ve sosyal 
çalışmacılar ve il milli eğitim müdürlüklerine bağlı rehberlik araştırma merkezi 
müdürlüklerinin koordinasyonunda çalışan ildeki okullarda görevli rehber öğretmenlerden 
oluşan 330 kişilik bir ekip tarafından, standart anket formları ve yüz yüze görüşme tekniği 
kullanılarak toplanmıştır. 

Çalışma raporu detaylı olarak Bölüm 5.3.2'de sunulmuş olup, bu bölümde cezaevi 
ve infaz kurumlarında bulunan çocuklara ait veriler, çocuk ve gençlerin tanık oldukları, maruz 
kaldıkları ve/veya bizzat uyguladıkları şiddetin önlenmesi ve azaltılmasına yönelik ileride 
yapılacak plan ve programlarda hangi bağlamda kullanılabilecekleri de göz önüne alınarak 
özetlenmektedir. 

Ceza ve infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlü çocuklarda yapılan bu 
çalışmanın sonuçları, suça itilmiş çocuk ve gençlerin şiddete karşı birincil korunmasına 
(şiddetin daha ortaya çıkmadan önlenmesine) yönelik önemli veriler sağlamıştır. Çalışmaya 
katılan çocuklar esas olarak ilköğretim mezunu veya daha düşük öğrenim düzeyinde yüzde 
70.6), genel olarak çekirdek tipi (yüzde 72,3), beş veya daha fazla çocuklu (yüzde 53,9), orta 
veya daha düşük düzeyde sosyoekonomik duruma sahip (yüzde 76), anne ve baba eğitim 
düzeyi düşük ailelerden geldikleri, yarıya yakının doğdukları bölgeden en az bir kez göç 
ettikleri ve yüzde 60'inin ilk ve/veya ortaöğrenime devam ettikleri okullarını en az bir kez 
değiştirmiş oldukları saptanmıştır. Cezaevine girmeden önceki dönemde her beş kişiden 
birinin öğrenci olduğu, her iki çocuktan birinin herhangi bir işte çalıştığı ve çalışan gruptaki 
her üç çocuktan birinin yaptığı işi kendisi için "ağır" bulduğu saptanmıştır. Şiddet ve suça 
"karışma" açısından riski yüksek bu gruplara şiddete yönelik planlama ve uygulamalarda özel 
ilgi gösterilmesi ve müdahale programlarmda bu gruplara öncelik verilmesi önemlidir. Benzer 
şekilde, çalışan çocuklara yönelik özel önlemlerin alınması, çocuk işçiliğinin azaltılması ve 
denetlenmesi ve çocukların okula devam etmelerinin desteklenerek, okula devamlarında 
süreklilik sağlanmalıdır. 

Çalışma grubunda, suça itilmiş çocukların sosyal çevrelerinde hırsızlık benzeri 
suçların çok olduğu (yüzde 38,4), sarhoş oluncaya kadar içki içmenin özendirildiği (yüzde 
15,7), esrar kullanımının olağan karşılandığı (yüzde 29,4) saptanmıştır. Her ne kadar suça 
itilmemiş çocukların sosyal çevreleri ile bir karşılaştırma yapmak bu çalışmada olası olmamış 
ise de, bu bulgular "bozuk" ve "kötü" sosyal çevrenin suç ile ilişkili olabileceği konusundaki 
bilgilerimizi destekler niteliktedir. İleride yapılacak çalışmalarda sosyal çevrenin şiddet ve 
suça itilmedeki etkileri detaylı olarak incelenmelidir. 

Çalışmaya katılan çocuklar, gerek "cezaevine girmelerine neden olan suçu 
işlemelerinin önlenmesinde", gerekse "toplumda şiddetin önlenmesinde" devlet büyükleri, 
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yöneticiler, okulda ve diğer mekânlarda örnek alınan kişilerin "doğru" davranışlarının önemli 
olduğunu (yüzde 30,2); kızlar arasmda daha belirgin olmak üzere çocuklar arkadaşlarının 
davranışları, televizyon/film kahramanları gibi olma isteğinin kendi davranışlarım etkilediğini 
(erkeklerde yüzde 17, kızlarda yüzde 30) belirtmişlerdir. Şiddet olaylarına karışanların, çoğu 
kez akranlarının zorbalığına uğrayan çocuklar olduğunu ve kendi uyguladıkları şiddetin de, 
önemli ölçüde, bu tür bir zorbalığa misilleme olarak yapıldığını vurgulayan çalışmalar 
literatürde de bulunmaktadır. Bu anlamda, aileler çocuklarının seçtiği arkadaşları tanımalı, 
çocukları ile olan ilişkilerinden haberdar olmalı, uygun görmedikleri ilişkiler konusundaki 
görüşlerini çocukları ile paylaşmalı, arkadaşlık kavramının sağlıklı bir şekilde tekrar 
yapılanmasına yardım etmelidirler. Zor durumla karşılaşıldığında çocuk ve gençlerin bunu en 
sık paylaştıkları kişiler arasında "arkadaşlar" ikinci sırada yer almıştır. Bu bağlamda, ailelerin 
çocuklarının arkadaşlarını tanımaları, çocukların kendileri ile paylaşmaktan çekindikleri 
sorunlarından haberdar olmaları konusunda da yardımcı olabilir. Son olarak, devlet adamları, 
yöneticiler ve öğretmenler başta olmak üzere gençler için rol modeli olan kişilerin şiddet 
içeren davranışlardan kaçınmaları önem taşıyacaktır. 

Çocukların şiddetten (olmadan önce veya olduktan sonra) korunmasında en önemli 
konulardan biri çocuk ve gençlerin "tanık oldukları", "başlarına gelen" ya da "uyguladıkları" 
durumun "şiddet" olduğunu algılamaları gelmektedir. Çalışmaya katılanlar arasında farklı 
şiddet davranışlarını "şiddet" olarak algılama, özellikle duygusal şiddet davranışları için 
düşük bulunmuştur. Grupta, "hayvanlara acı çektirme" (yüzde 89,6), "tehdit etme" (yüzde 
85,3), "kötü söz ve davranış" (yüzde 79,5), "sert davranma" (yüzde 65,9), "alay edilme" 
(yüzde 59,4) ve "eksiklerin yüze vurulması" (yüzde 48,9) davranışlarının "şiddet" olarak 
algılanması erkekler ile kızlar arasında da az çok benzer ise de özellikle "sert davranma" 
davranışının kızlar arasında şiddet olarak algılanması (yüzde 47,1), erkekler grubuna kıyasla 
yüzde 30 daha düşüktür. Toplumlarda şiddet algısının düşük olması, bireylerin olayı 
kabullenmesine ve kanıksamasına yol açarak, zaman içerisinde toplumlarda bu tür 
davranışların giderek artmasına neden olmaktadır. Bu sorunun engellenmesinde hedef 
gruplarda, "farkındalığın artırılması" na yönelik eğitici programların geliştirilip uygulanması, 
şiddet içeren ve istenmeyen davranışların kınanması ve istendik davranışların desteklenmesi, 
çocuk ve gençler arasındaki şiddetin azaltılmasına katkı sağlayacaktır. 

Görüşülen çocuklarda, cezaevine girmeden önceki son 3 ayda hem fiziksel şiddet 
ile karşılaşma (erkeklerde yüzde 68,9 ve kızlarda yüzde 71,4) hem de fiziksel şiddet 
uygulama (erkeklerde yüzde 69,7 ve kızlarda yüzde 54,9) düzeyi yüksek bulunmuştur. 
Erkeklerin yüzde 36,4 ve kızların yüzde 28'i cezaevine girmeden önce hiçbir kavgaya 
karışmadığını belirtirken, çocuk ve gençler arasında şiddet algısının düşük olmasının bu 
yüzdelerin az belirtilmiş olmasına neden olabileceği unutulmamalıdır. Aynı grupta, erkek ve 
kızların yarıdan fazlasının ilk kavgaya karışma yaşının 10 yaşından düşük olduğu saptanmış 
olup, erken yaşta şiddete "karışmış" olmanın ileri yaşlarda şiddet davranışları sıklığını 
arttıracağı ön bilgisi ile örtüşmektedir. 

Çocuklara fiziksel şiddeti kimden gördükleri sorulduğunda, en büyük grubun (yüzde 
48,7) anne, baba, öğretmen ve arkadaşları dışındaki, "diğer" kişilerden şiddet olduğu 
öğrenilmiştir. Benzer şekilde, fiziksel şiddet uyguladığını belirten çocuklar da, şiddeti en sık 
olarak (yüzde 47,8) "diğer" kişilere uyguladıklarını belirtmişlerdir. Çalışma verileri kapalı 
uçlu sorular ile toplandığı için, "diğer" grubundaki kişilerin kimler olduğu bilgisi bu 
çalışmada saptanamamıştır. İleride yapılacak çalışmalarda bu konunun derinlemesine 
irdelenmesi önem taşıyacak ve şiddetin kaynağma yönelik programlarda başarıyı artıracaktır. 

Erkekler fiziksel şiddet ile en sık sokakta (yüzde 55,8), kızlar ise evde (yüzde 44,4) 
karşılaşmaktadır. Çalışmada gençlerin yüzde 40'ına varan oranda sokakta kendilerini tehdit 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1413) 



— 178 — 

altında hissettikleri, yüzde 2,5'inin ise kimsenin yanında kendilerini güvende hissetmemeleri 
dikkat çekici bulunmuştur. Her dört çocuk ve gençten birinin ailesinde şiddet olduğu ve 
şiddetin esas olarak anne-baba arasında yaşandığı saptanmıştır. 

Gençler, toplumda şiddete yol açan sebepler arasında en sık olarak, ahlaki değerlerin 
önemsenmemesi (yüzde 56,8), ailelerin çocuklarını sevmemesi (yüzde 53) ve dinî değerlerin 
ihmal edilmesini (yüzde 54,2) belirtmişlerdir. Millî değerlere hakaret edilmesi (yüzde 62,7), 
töre-namus konulan (yüzde 54,4) ve "gerekiyorsa" (yüzde 38,8) şiddet uygulanması 
durumunda gençlerin şiddeti onaylıyor olması dikkat çekicidir. Fiziksel şiddet uygulayan 
çocuklar, sık olarak, "kendilerini korumak için" şiddet uyguladıklarını belirtirken (yüzde 71), 
şiddet uygulayan çocuklar, şiddete başvurmalarmın altında yatan sebebin "sorun çözmek için 
başka yol bilmemeleri" (yüzde 16,9) olduğunu belirtmişlerdir. 

Öfkeyle başa çıkma, kendi duygu ve düşüncelerini ifade edebilme, "hayır" 
diyebilme, sorun çözme, stresle başa çıkma ve iletişim becerileri ile donanmış kişilerde şiddet 
ve suça karışmanın azalması beklenir. Çocukların zor bir durum ile karşılaştıklarında bunu 
yakınlarıyla paylaşmama, yardım almama ve diğer olası çözüm yolları dışında "şiddetle 
karşılık verme" yolu ile çözmeye çalışması, (1) çocukların problem çözme becerilerinin 
yeterli olmadığına işaret edebileceği gibi; (2) onların şiddet ile karşılaştıklarında 
başvuracakları veya yardım alacakları kişi ve kuruluşlar hakkında bilgili olmamaları da (3) 
bu kişi ve kurumlardan istedikleri düzeyde yardım alamayacaklarını düşünmeleri sebebiyle 
olabilir. İleride, uzman desteğinde, yapılacak niteliksel araştırmalarda bu konunun 
incelenmesi uygun eğitim ve müdahale programları için gereklidir. Cezaevlerinde bulunan 
çocuklarda öfkeyle başa çıkma, kendi duygu ve düşüncelerini ifade edebilme, "hayır" 
diyebilme, sorun çözme, stresle başa çıkma ve iletişim becerilerinin kazandırılması ve 
pekiştirilmesine yönelik, uzman destekli çalışmalar yapılması çocukları hem cezaevinde 
bulundukları dönemde destekleyecek, rehabilitasyon çalışmalarına katkı sağlayacak hem de 
"topluma dönüş" hazırlıklarının tamamlanmasında başarıyı artıracaktır. 

Çalışma bulguları çocuk ve gençlerde şiddetin önlenmesine yönelik programların nerelerde, 
hangi kaynak ve yöntemler kullanılarak yapılabileceği konusunda da önemli veriler 
sağlamıştır. Cezaevine girmeden önceki yaşamlarında çocukların, boş vakitlerini ağırlıklı 
olarak; arkadaşları ile gezerek (yüzde 83,4), daha az sık olarak da erkeklerin kahve/İnternet 
kafeye giderek (yüzde 67,3), kızların ise gazete/dergi okuyarak (yüzde 61,7) geçirdikleri 
saptanmıştır. Boş vakitlerinde "ders kitabı dışında kitap okuma" (yüzde 33,6) ya da "kültürel 
aktivitelere katılma" (yüzde 42,4) oranlan istenenin altındadır. Çocuk ve gençlerin boş 
vakitlerini kendilerine olumlu yaşam becerileri kazandırabilecek, spor ve kültürel faaliyetlere 
ağırlık veren tarzda, değerlendirebilmeleri için gerekli ortam ve fiziksel şartların sağlanması 
çocuk ve gençler arasındaki şiddet davranışlarının azaltılmasına katkıda bulunacaktır. Bu 
faaliyetlerin içerik ve niteliklerinin belirlenmesine yönelik araştırmalar yapılarak, toplumda 
çocuk ve gençlere yönelik boş vakit değerlendirme olanakları artırılmalıdır. 

Çocuklann zamanlarını hangi ortamlarda nasıl geçirdikleri hakkındaki bu tür bilgiler 
çocuklarda şiddetin önlenmesine yönelik müdahale programlarında onların birarada 
bulunabileceği mekânlar ve aktarılmak istenen mesajların yayılabileceği kaynaklar hakkında 
yol gösterici niteliktedir ve değerlidir. Öte yandan, çalışmanın niceliksel vasfı ve cevapların 
kapalı uçlu olarak alınması gerekliliği, çocuklann arkadaşları ile zaman geçirirken neler 
yaptığı, birbirlerini etkileme özellikleri; İnternet kafelerdeki etkilenimleri ve ilişkileri, 
İnternette hangi siteleri kullandıkları ya da okudukları gazete ve dergilerde ilgilerini çeken 
konular benzeri bilgilerin alınmasına olanak tanımamıştır. Bu tür detaylı bilgilerin almmasına 
yönelik ileri araştırmalar yapılması değerli olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 14i3) 
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Kişilerin, şiddetin sık olduğu ortamlara katılımını kolaylaştıran veya şiddete katılımı 
doğrudan etkileyebilecek "risk" özelliklerinin çalışılan gruplardaki yaygınlığının saptanması 
ve zaman içinde takibi, ilgili toplumların şiddete "duyarlılığını" tespit etmede önem taşır. 
Çalışma grubundaki çocukların yüzde 40'ımn sigara içtiği; yüzde 30 kadarının kumar ve/veya 
şans oyunu oynadıkları; cezaevi dışında İken yüzde 40'ından fazlasının delici-kesici alet 
taşıdığı ve yaklaşık 3 kişiden birinin ateşli silah taşıdığı saptanmıştır. Suç işlemiş çocuklar 
grubundaki bu "yüksek" hızlar, tespit edilen bu özellikler ile şiddet ve suç arasındaki ilişkiler 
hakkındaki ön bilgilerimizi destekler özellikte olup çocukların şiddete karşı korunma 
programlarında bu tür "riskli" davranış alışkanlıklarının azaltılmasının önemini vurgular 
niteliktedir. 

Çalışmada çocuklar, silah taşımalarının altında yatan ana sebebi "ortamın güvensiz 
olmasına" (yüzde 67,5) bağlamışlardır. Bu anlamda, çocukların yaşadıkları sosyal çevrenin 
(toplum bazında) iyileştirilmesi; emniyet güçleri, okul idarecileri ve ailelerin çocukların 
"güvenli" bir ortamda yaşamaları için çaba harcamaları, gerekli önlemleri almaları ve bir 
problem ile karşılaştıklarında bunu kendilerine danışarak veya yardım isteyerek 
çözebilecekleri güvencesini vermeleri önem taşımaktadır. 

Çalışmada, çocuklar zor bir durum ile karşılaştığında ve/veya başı sıkıştığında en sık 
olarak bunu aileleri ile paylaştıklarını (sırasıyla yüzde 58,9 ve yüzde 54,3) belirtmektedir. 
Diğer çalışmaların sonuçlarını destekler bu bulgu, toplumda şiddetin önlenmesi konusunda 
"ailenin" önemli bir kurum olduğunu vurgulamakta; aile eğitimi yolu ile çocuklara doğru 
mesajların iletilmesinin mümkün olabileceğini düşündürmektedir. Ancak, ailede sık sık tekrar 
eden, fiziksel, sözel kavgalar ya da çözülemeyen anlaşmazlıkların yaşanması; aile üyeleri 
arasındaki iletişim bozuklukları; birbirlerine karşı sevgi eksikliği ya da çok çocuk sahibi olma 
nedeniyle her birine gereken ilgiyi gösterememe durumunda, aile kurumunun çocuklar 
üzerindeki olumlu etkileri istenen düzeyde olamayacaktır. 

Çalışmada çocuklar, evlerinde aile içi şiddetin oldukça sık olduğunu (yüzde 38,3); 
aile içi şiddetin yaklaşık yarısının anne-baba arasında olduğunu belirtirken; ailelerin 
çocuklarını yeterince sevmemesini toplumda şiddete yol açan önemli faktörlerden biri olarak 
belirtmişlerdir. Bu bulgu, suça itilmiş çocuklarda "işlevsiz" aile içi ilişkilerin önemli bir sorun 
olduğuna işaret etmektedir. Bu noktada, aile kaynaklı müdahale programlarının 
geliştirilmesinden önce, ailelerin eğitimi ve aile içi ilişkileri işlevsel hâle getirmek için 
yapılabileceklerin aile bireylerine anlatılması önem taşıyacaktır. 

Çalışma grubunda çocukların önemli kısmı hayatı yaşanmaya değer bir yer olarak 
görseler de yarısından çoğunun (yüzde 54,5) "zaman zaman ölsem daha iyi olur" 
düşüncesinde olduğu saptanmıştır. Bu bulgu, çocukların ruh sağlığının desteklenmesine olan 
ihtiyaca işaret etmekte; depresyon, anksiyete, intihar düşüncesinin bu grupta derinlemesine 
incelenmesinin uygun olacağını düşündürmüştür. Çalışmada çocukların beşte biri herhangi bir 
dönemde psikolojik veya psikiyatrik yardım aldıklarını belirtseler de çalışma kapsamında bu 
tür desteklerin içerik, tür ve süresi ile hâlen tedavi alma durumları öğrenilememiştir. 
Çalışmanın kesitsel vasfı ruhsal durum-suç işleme arasındaki zamansal ilişkiyi çalışmaya 
olanak sağlamadığı için, ruhsal durumu bozuk olanlar mı suç işliyor yoksa suç işledikleri için 
mi ruhsal durumları bozuluyor analizinin yapılmasına imkân vermemektedir. Ailelerde de 
benzer oranda psikolojik ve psikiyatrik tedavi alındığı bilgisi, ruhsal sorunların aile içi 
etkilerine işaret edebileceği gibi ruhsal sağlık problemlerine olan yatkınlık açısından da 
irdelenmelidir. Bu konulara açıklık getirilebilmesi için ileride, neden-sonuç ilişkisini 
irdeleyen izleme (kohort) tipi niceliksel ve niteliksel çalışmalar (odak grup tartışmaları, 
derinlemesine görüşmeler vb.) yapılması önem taşıyacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1413) 
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Çalışma bulguları bütün olarak incelendiğinde, suça itilmiş çocuklarda şiddet içeren 
davranışların ve ilgili bireysel ve çevresel risk etkenlerinin ortaöğretime devam eden 
yaşdaşlarından daha sık olduğu, ancak, olası müdahale programlarının benzerlik göstereceği 
yönündedir. Benzer şekilde, şiddete karşı koruma programlarında etkililik için aile, okul, 
sosyal çevre, eğitim, sağlık, adalet ve sosyal hizmetler kurumlarının eşgüdüm içinde 
çalışmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

4.5.3. Korunma Altına Alınan Çocuklar 
Çocukluk, taşıdığı nitelikler bakımından üzerinde dikkatle durulması gereken bir 

dönemdir. Sosyal refah devleti olmanın da temel gerekliliklerinden birisi, çocukların 
korunması, sağlıklı bir fiziksel, duygusal ve bilişsel gelişimin sağlanması için gereken 
koşulların hazırlanması ve uygulanmasıdır. 

Ancak ne var ki sağlıklı bir gelişim için her çocuk zaman zaman aynı koşullan 
bulamamaktadır. İşte bu noktada karşımıza "korunmaya muhtaçlık" kavramı çıkmaktadır. Hiç 
kuşku yok ki her çocuk doğduğu andan itibaren korunmaya muhtaç durumdadır. Ancak bazı 
çocuklar vardır ki anne babasının varlığından yoksun kalabilmekte, yakınları tarafından terk 
edilebilmekte ya da sağlıklı bir gelişim için yeterli düzeyde bir bakımı ailesinden 
göremeyebilmektedir. Özellikle bu durumdaki çocuklara yönelik olarak devlet tarafmdan bir 
takım hizmetler sunulmaktadır. Bu hizmetler, kurum bakımı, evlat edinme, koruyucu aile, 
ayni ve nakdî yardım sağlama gibi boyutları içermektedir. Bu gibi hizmetlerin sağlanması 
yükümlülüğü Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna aittir. 

2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile "korunmaya 
muhtaç çocuk" kavramı içine, hangi çocukların girebileceği belirlenmiş durumdadır. Buna 
göre; "korunmaya muhtaç çocuk" beden, ruh ve ahlak gelişimleri veya şahsi güvenlikleri 
tehlikede olup; 

1. Ana ve babasız veya babasız, 
2. Ana veya babası veya her ikisi de belli olmayan, 
3. Ana veya babası veya her ikisi tarafından terkedilen, 
4 Ana veya babası tarafından ihmal edilip, fuhuş, dilencilik, alkollü içkileri veya 

uyuşturucu maddeleri kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere ve kötü alışkanlıklara 
karşı savunmasız bırakılan ve başıboşluğa sürüklenen çocuktur. 

5395 sayılı Kanuna göre; 
Korunma ihtiyacı olan çocuk; bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi 

ile kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal ve istismar edilen ya da suç mağduru olan çocuğu, 
Suça sürüklenen çocuk; Kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiası ile 

hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılan ya da işlediği fiilden dolayı hakkında güvenlik 
tedbirine karar verilen çocuğu ifade etmektedir. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı 99 çocuk 
yuvası, 29 çocuk evi (0-12), 8 sevgi evi kompleksi (0-12) olmak üzere 136 birimde 10.406 
kayıtlı çocuktan 6.440 çocuğa, 109 yetiştirme yurdu, 7 çocuk evi(13-18) 2 sevgi evi 
kompleksi(13-18) olmak üzere 118 birimde 9.412 kayıtlı çocuktan 6.574 çocuğa fiilen hizmet 
verilmektedir (Yatılı okullarda okuyanlar, koruyucu aile yanında olanlar, ayni nakdi yardımla 
aile yanma döndürülen çocuklar fiili kalan çocuk sayısına dâhil edilmemiştir). 

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu 
Sosyal Riski Azaltma Projesi Proje Koordinasyon Birimi Tarafından SHÇEK Çocuk Koruma 
Sisteminin Değerlendirilmesi Amacıyla Çocuk Yuvalarında ve Yetiştirme Yurtlarında İki 
Ayrı Çalışma Yürütülmüştür (SHÇEK, 2005). 
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1. Çocuk Yuvalarında Kalan Çocuklara İlişkin Bulgular 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından Çocuk Yuvalarında kalan 

çocukların 7-12 yaş grubunda yürütülen anket çalışması kapsammda, toplam 38 kuruluşta 
örnekleme giren 835 çocuktan 796'sıyla ilgili dosya bilgileri sosyal servis görevlilerinin 
katkısıyla derlenmiş, 810 çocukla yüz yüze görüşme yapılmıştır. Anket çalışmasının temsil 
ettiği nüfus büyüklüğü 4163'tür. 

Yuvalardaki çocukların koruma altına alındığı ortalama yaş 6,7'dir. Çocuklar ortalama 
3,1 yıldır kurum bakımı altında tutulmaktadır. Çocukların yüzde 71,1'i kendi ailelerinin, 
yüzde 12,8'i akrabalarının başvurusu üzerine koruma altına alınmıştır. 

Tablo:47-Koruma kararının nedenleri 

Ekonomik ve sosyal yoksunluk 
Terk 
Ölüm 
Ailenin fiziksel ve duygusal istismarı 
Üvey anne ya da babanın çocuğu kabul etmemesi 
Anne ya da babanın cezaevine girmesi 
Buluntu 
Babanın psikolojik rahatsızlığı 
Annenin psikolojik rahatsızlığı 
Ensest ilişki 
Doğal afet 
Aile dışı cinsel istismar 
Çocuğun özürlü olması 
Töre cinayeti riski 
Ebeveynin özürlü olması 
ihmal 
Babanın istememesi 
Evlilik dışı 
Çocukların tehlikeye açık olması 
Ailenin çocuğu suça yöneltmesi 
Anne baba ayrı, çocuk babayla kalmak istemiyor 
Anne-babanın fuhuş yapması 
Toplam 
Nüfus büyüklüğü 

1 Sayı 
2981 
1066 
1032 
312 
283 
233 
92 
46 
46 
42 
25 
21 
21 
17 
17 
12 
12 
12 
8 
4 
4 
4 

150,9 
4.163 

% 
71,6 
25,6 
24,8 
7,5 
6,8 
5,6 
2,2 
1,1 
ı,ı 
1,0 
0,6 
0,5 
0,5 
0,4 
0,4 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 

S.H. (%) 
2,8 
3,0 
2,1 
1,2 
1,3 
1,0 
0,4 
0,7 
0,8 
0,4 
0,6 
0,3 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,3 
0,3 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 

"S.H." Standart hata 

Yuvalardaki çocukların koruma altına alınmasının birinci nedeni nedeni yüzde 71,6 ile 
"ekonomik ve sosyal yoksunluk"tur. Şu var ki diğer nedenlerden en az biri daha söz konusu 
olmaksızın yalnızca ailenin ekonomik ya da sosyal yoksunluğu nedeniyle koruma altına 
alınan çocukların oranı yüzde 38'dir. Çocukların arasında aile içi şiddet ve suç nedeninin de 
çok az olmadığı görülmektedir. 

Tablo:48- Hayatta olan babanın hastalık, özürlülük ve kötü alışkanlığı 

Var 
Yok 
Bilgi yok 
Toplam 

| Sürekli hastalığı 
Sayı 

330 
2.054 
615 

2.998 

% 
11,0 
68,5 
20,5 
100 

S.H. 
(%) 
1,8 
3,1 
3,4 

Sayı 

231 
2.147 
621 

2.998 

Özürlülüğü 

% 
7,7 

71,6 
20,7 
100 

S.H. 
(%) 
1,4 
4,5 
3,9 

Kötü alışkanlığı 
Sayı 

544 
1.764 
690 

2.998 

S.H. 
/0 (%) 

18,1 2,2 
58,8 3,0 
23,0 3,5 
100 
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Tablo:49- Hayatta olan annenin hastalık, özürlülük ve kötü alışkanlığı 

1 

Var 
Yok 
Bilgi yok 
Toplam 

Sürekli hasta 
Sayı 0 / 

360 
2.103 
839 

3.302 

10,9 
63,7 
25,4 
100 

S.H. 
(%) 
1,8 
3,1 
3,4 

i 

Sayı 

231 
2.219 
849 

3.302 

)zürlülüj; 

% 

7,0 
67,2 
25,7 
100 

;ü 
S.H. 
(%) 
1,4 
4,5 
3,9 

Kötü alışkanlığı 
Sayı 

158 
2.202 
941 

3.302 

% S ' H -
(%) 

4,8 2,4 
66,7 3,0 
28,5 3,6 
100 

Gerek annelerin gerekse babaların kötü alışkanlıkları arasında ilk sırayı alkol 
bağımlılığı almaktadır. Herhangi bir kötü alışkanlığı olan babaların yüzde 83,1'i, annelerin ise 
yüzde 48'i alkol bağımlısıdır. Annelerin kötü alışkanlıkları arasında yüzde 32,1 ile fuhuş, 
babalarınkiler arasında ise yüzde 20,6 ile kumar gelmektedir. (Bazı anne ya da babalar için 
birden çok kötü alışkanlık türü belirtildiği için aşağıdaki tablonun yüzde sütunlarının toplamı 
100'ü aşmaktadır). 

Tablo:50- Kötü alışkanlık türleri 

Alkol bağımlı l ığı 
K u m a r 
Esrar 
Suça eğil im 
Ç o c u ğ a yönel ik fiziksel is t ismar 
Hırs ız l ık 
Gayr imeş ru ilişkiler 
T o p l u m a u y u m s u z l u k 
F u h u ş 
Bilgi yok 
T o p l a m 

1 Nüfus büyük lüğü 

1 B a b a 
Say ı 

452 
112 
46 
29 
22 
14 
6 

12 

544 

% 
83,1 
20,6 
8,5 
5,3 
4,0 
2,6 
1,1 

2,2 
127,4 

A n n e 
S a y ı 

76 

1 

3 
19 
6 
51 
8 

158 

% 
48 ,0 

0,9 

2 ,2 
11,9 
4,0 

32,1 
4 ,9 
104,0 

Babaları hayatta olan çocuklardan yüzde 5,2'sinin babasınm, yüzde 1,7'sinin ise 
annesinin hâlen hükümlü olduğu bilinmektedir. Babalarının geçmişte bir mahkûmiyeti olduğu 
bilinen çocukların oranı yüzde 9,1, annelerinin geçmiş mahkûmiyeti olduğu bilinenlerin oram 
ise yüzde 1,2'dir. 

Tablo:51- Hayatta olan ebeveynin hükümlülük durumu 

Mahkûmiyeti 
Hâlen hükümlü 
Geçmişte 
mahkûmiyeti var 
Hiç mahkûmiyeti yok 
Bilgi yok 
Toplam 

Sayı 
156 

273 
1.928 
645 

2.998 

Babanın 

% 
5,2 

9,1 
64,3 
21,5 
100 

S.H. 

_J%İ_ 
1,0 

1,7 
3,1 
3,1 

Sayı 
56 

40 
2.387 
819 

3.302 

Annenin 

% 
1,7 

1,2 
72,3 
24,8 
100 

S.H. 
(%) 
0,6 

0,5 
3,7 
3,7 
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Yuvalarda bakım altında bulunan çocukların yüzde 1, Tinin (S.H.=0,5; nüfus 
büyüklüğü 4163) anne baba ve kardeşleri dışında hâlen cezaevinde bulunan bir yakmı olduğu 
bilinmektedir; yüzde 22,9 için bu konuda herhangi bir bilgi yoktur. 

Tablo:52- Yuvalarda kalan çocukların kardeşlerinin mevcut ikamet durumu 
1 ' 

Aynı yuvada 
Aynı ildeki yurtta/yuvada 
Başka ildeki yurtta 
Başka ildeki yuvada 
Özürlü rehabilitasyon merkezinde 
Kurum bakımı altında (ara toplam) 
Koruma karan var, ailesinin/akrabalaruun yanında 
Koruyucu aile yanında 
Koruma karan var, ÇOGEM'de 
Koruma karan var, yaülı bölge okulunda 
Koruma karan var, ikametine ilişkin bilgi yok 
Koruma altında (ara toplam) 
Ailesinin/akrabalarının yanında 
Kendi evinde 
ÇOGEM'de 
Evlatlık verildi 
Cezaevinde / ıslahevinde 
Kadın sığınma evinde 
İş yerinde kakyor 
Sokakta 
Askerde 
Koruma altında değil (ara toplam) 
Hiç bilgi yok 
Toplam kardeş nüfusu 

I Sayı 
3.004 
1.483 
570 
287 
24 

5.368 
308 
50 
35 
5 

81 
5.846 
1.689 
452 
17 
41 
7 
3 
5 
3 
4 

2.221 
1.665 
9734 

% 
30,9 
15,2 
5,9 
3,0 
0,2 

55,2 
3,1 
0,5 
0,5 
0,05 
0,8 
60,1 
17,4 
4,6 
0,2 
0,4 
0,1 
0,03 
0,1 

0,04 
0,04 
22,8 
17,1 
100 

Kardeşi olduğu ve kardeşlerinin sayısı bilinen çocukların kardeşlerinin hâlihazırdaki 
ikamet durumuyla ilgili soruya yanıt olarak hakkında herhangi bir bilgi bulunan toplam 8067 
kardeşi temsil etmek üzere ortalama 2,1 kardeş için bilgi temin edilebilmiştir. Buna göre, 
hâlen yuvalarda kalmakta olan çocukların kardeşlerinin yüzde 55,2'si - yüzde 30,9'u aynı 
yuvada olmak üzere - kurum bakımı altındadır; kurum bakımında olmayanlarla birlikte 
haklarında koruma altında bulunanların toplamı yüzde 60,1'dir. Koruma kararı ya da ikamet 
durumu hakkında hiç bilgi bulunmayanların oranı ise yüzde 17,1'dir. 

Tablo 53; Anne babanın çocuğu ziyaret etmesine müsaade edilmemesinin nedenleri 

Fiziksel ya da duygusal istismar geçmişi 
Alkolizm ve madde bağımlılığı 
Can güvenliği tehdidi 
Çocuğun korkması / istememesi 
Ziyaretler sonrasında çocukta gözlenen davranış soruman 
Ensest geçmişi 
Cinsel sömürü, fuhşa sürükleme geçmişi 
Daha önce çocuğu kaçırma girişiminde bulunması 
Bilgi yok 
Toplam 
Nüfus büyüklüğü 

| Baba 
1 Sayı 

60 
40 
37 
29 
13 
4 
5 

-
24 

172 

% 
34,9 
23,2 
21,3 
16,7 
7,6 
2,2 
2,8 

-
14,2 
123,0 

Anne 
Sayı 
45 
1 

15 
31 
26 
7 

23 
11 
43 

162 

% 
28,1 
0,9 
9,4 
19,4 
16,3 
4,2 
14,0 
6,6 

26,4 
125,2 
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Anne ya da babanın çocuğu ziyarete etmelerine müsaade edilmemesinin nedenlerinin 
başında fiziksel ya da duygusal istismar geçmişi gelmektedir. Babalar için bunu izleyen 
nedenler, alkolizm ve madde bağımlılığı, çocuğun can güvenliğine yönelik tehdit ve çocuğun 
korkması ya da istememesidir. Anneler içinse çocuğun korkması ya da istememesi ikinci 
sırada gelmekte ve bunu, ziyaretler sonrasında çocukta gözlenen davranış sorunları ile cinsel 
sömürü ve fuhşa sürükleme geçmişi izlemektedir. (Bazı çocukların anne ya da babaları için 
birden çok neden geçerli olduğundan, aşağıdaki tablonun yüzde sütunlarının toplamı 100'ü 
aşmaktadır). 

Tablo:54- Anne babanın çocuğu izinli almasına müsaade edilmemesinin nedenleri 

Ekonomik ve sosyal yoksunluk 
Fiziksel ve duygusal istismar geçmişi 
Cinsel sömürü, fuhşa sürükleme geçmişi 
Ailede alkolizm ve madde bağımlılığı 
Can güvenliği tehdidi 
izinler sonrasında çocukta gözlenen davranış sorunları 
Çocuğu sokakta çalıştırma eğilimi 
Bilgi yok 
Toplam 
Nüfus büyüklüğü 

Bab 
Sayı 
124 
113 
16 
71 
16 
9 
17 

602 

897 

a 
% 

13,9 
12,6 
1,8 
7,9 
1,7 
1,0 
1,9 

67,1 
108,0 

Anne 
Sayı 
138 
96 
44 
-

17 
25 
17 

658 

935 

% 
14,8 
10,3 
4,8 
-

1,8 
2,6 
1,9 

70,4 
106,6 

Anne ya da babanın çocuğu izinli olarak almasına müsaade edilmemesinin 
nedenlerinin başında ise - babalar için yüzde 13,9 ve anneler için yüzde 14,8 ile - ekonomik 
ve sosyal yoksunluk gelmektedir. Ardından, sırasıyla yüzde 12,6 ve yüzde 10,3 ile fiziksel ve 
duygusal istismar gelmektedir. 

Tablo:55- Çocuğun kardeşler ve akraba yanına izinli gitmesine müsaade edilmemesinin 
nedenleri 

Ekonomik ve sosyal yoksunluk 
Fiziksel ve duygusal istismar geçmişi 
Çocuğu sokakta çalıştırma eğilimi 
Cinsel sömürü, fuhşa sürükleme geçmişi 
Bilgi yok 
Toplam 
Nüfus büyüklüğü 

Kardeş 
Sayı 
20 
19 
13 
5 

37 

80 

er 
% 

24,7 
23,3 
15,9 
6,1 

45,9 
115,9 

Diğer 
Sayı 

16 
-
-
-

70 

akrabalar 

86 

% 
18,6 

" 

-
81,4 

100,0 

Çocukların kardeşlerinin ya da kuruluşla teması olan yakınlarının yanına izinli olarak 
gitmesine müsaade edilmemesinin nedenlerinin başında da ilgili kişilerin ekonomik ve sosyal 
yoksunluğu gelmektedir. Şu var ki anne babalar için olduğu gibi kardeşler ve diğer akrabalar 
için de çok yüksek oranlarda söz konusu nedenlere ilişkin bilgi derlenemediğini belirtmek 
gerekir. 
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Tablo:S6- Çocukların kurum bakıraındayken karşılaştığı uyum sorunları/psikolojik 
sorunlar 

Herhangi bir psikolojik sorunu yok 
İçe kapanık 
Geçimsiz, arkadaşlarıyla uyumsuz 
Aşırı alıngan, kendine güvensiz vb. 
Okula gitmeme isteği 
İsyankârlık, personelle çatışma 
Başka kişilere zarar verme 
Eşyaya zarar verme 
Kendine zarar verme 
İntihar eğilimi 
Diğer 
Uzmanlarca "uyum sorunu / psikolojik sorun' 
vurgulanan diğer konular 
Aileye dönme isteği 
Cinsel merak/cinsel eğilimler 
Etki altında kalma 
ilgi isteği 
Zeka seviyesi düşük 
Toplam 
Nüfus büyüklüğü 

olarak 

Sayı 
2.541 
845 
612 
344 
290 
233 
104 
98 
32 
16 
83 
47 

17 
17 
2 
4 
7 

4.163 

% 
61,0 
20,3 
14,7 
8,3 
7,0 
5,6 
2,5 
2,4 
0,8 
0,4 
2,0 
1,1 
0,4 
0,4 
0,04 

o,ı 
0,2 

127,14 

S.H. (%) 
4,7 
3,9 
2,6 
2,9 
1,8 
1,1 
0,7 
0,6 
0,4 
0,3 

Sosyal servis görevlilerinden derlenen bilgilere göre, yuvalarda kalan çocukların 
yüzde öl ' i kuram bakımı altmda bulundukları dönemde herhangi bir uyum sorunuyla ya da 
psikolojik sorunla karşılaşmamıştır. Belirtilen sorunların başında, çocukların yüzde 20,3 'ünde 
rastlanan "içe kapanıklık" gelmektedir. 

Aşağıdaki tablonun "diğer" satın, soru formunda yer almayan "altını ıslatma, eğitim 
zorluğu, dil problemi, inatçılık, paranoya, dışlanmışlık duygusu, kendini ifade etme güçlüğü, 
yalan söyleme, çok yaramazlık, kendi başına sorumluluk almama, iş yapmama, oyun grubuna 
katılmama, hırsızlık" gibi sorunları kapsamaktadır. Uzmanlarca "uyum sorunu / psikolojik 
sorun" olarak vurgulanan birkaç konunun sıklığı ayrıca gösterilmiştir (Birden çok uyum 
sorunuyla karşılaşan çocuklar nedeniyle yüzde sütununun toplamı yüzde 100'ü aşmaktadır). 

Tablo:57- Yuvadaki arkadaşları arasında hiç birlikte olmak istemediği çocuklar olup 
olmadığı 

Var 
Yok 
Yanıtsız 
Toplam 

Sayı 
1653 
2431 

75 
4163 

% 
39,7 
58,4 

1,8 
100 

S.H. (%) 
3,4 
3,3 
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Varsa: Onunla / onlarla birlikte olmak istememe 
nedeni 

Sayı % 

Bana vuruyor, dövüyor 
Benim sevmediğim şeyleri yapıyorlar (sataşıyor, 
kızdırıyor, dalga geçiyor, şımarıyor, sinir ediyor vb.) 
Küfür ediyorlar, terbiyesizce davranıyorlar 
Sevmiyorum, eşyamızı alıyor 
Kötü alışkanlıkları var (kaçma, sigara içme/içirme, bally 
kullanma) 
Anlaşamıyoruz 
Onlar beni oyuna almıyorlar 
Yalan söylüyor 
Erkekler kötü davranıyorlar, rahatsız ediyorlar 
Bazıları bana lakap takıyor 
Onlarla takılmak istemiyorum, yalnız kalmak istiyorum, 
kimseyle yan yana gelmek istemiyorum 
Kızları istemiyorum 
Anneme, babama küfrediyorlar 
Diğer (bitli, cırtlak sesli, cimri, paralı, para istiyor vb.) 
Yanıtsız 
Toplam 

485 

379 

29,3 

22,9 
253 
71 
65 
60 
58 
50 
50 
33 
33 
18 
10 
28 
61 

1.654 

15,3 
4,3 
3,9 
3,6 
3,5 
3,0 
3,0 
2,0 
2,0 
1,1 
0,6 
1,7 
3,7 
100 

Öte yandan, yuvalarda bakım altında olan çocukların yüzde 39,7'si yuvadaki 
arkadaşları arasında hiç birlikte olmak, yan yana gelmek istemedikleri birileri olduğunu 
söylemişlerdir Yuvada bazı çocuklarla bir arada olmayı istemeyen çocukların yüzde 29,3'ü 
bunun başlıca nedeni olarak bu çocukların kendilerine vurmasını, dövmesini 
belirtmektedirler. Sataşma, kızdırma gibi davranışlardan rahatsız olanların oranı yüzde 
22,9'dur. 

Yetiştirme yurtlarında yürütülen anket çalışması kapsamında, 39'u erkek yurdu, 23'ü 
kız yurdu olmak üzere toplam 62 kuruluşta örnekleme seçilen 1020 çocuktan 1009'u için veri 
derlenebilmiştir. Bunlardan 969'uyla yüz yüze görüşme sağlanmış, 1007'si için - bazılarıyla 
yüz yüze görüşme sağlanamasa bile - mevcut dosya bilgileri kaydedilmiştir. Anket 
çalışmasının temsil ettiği nüfus büyüklüğü, 3I35'i kız 6502'si erkek olmak üzere 9637'dir. 

Yetiştirme Yurtlarında Çocuklara İlişkin Bulgular 
Yetiştirme yurtlarında yürütülen anket çalışması kapsamında, 39'u erkek yurdu, 23'ü 

kız yurdu olmak üzere toplam 62 kuruluşta örnekleme seçilen 1020 çocuktan 1009'u için veri 
derlenebilmiştir. Bunlardan 969'uyla yüz yüze görüşme sağlanmış, 1007'si için - bazılarıyla 
yüz yüze görüşme sağlanamasa bile - mevcut dosya bilgileri kaydedilmiştir. Anket 
çabşmasının temsil ettiği nüfus büyüklüğü, 3135'i kız, 6502'si erkek olmak üzere 9637'dir. 

•1 

Çocukların yüzde 98,6'sının kaç yaşında koruma altına alındığına ilişkin bilgi 
mevuttur; buna göre, yurtlardaki çocukların koruma altma almdığı ortalama yaş 8,5'tir 
(S.H.=0,2; temsil edilen nüfus büyüklüğü 9500), medyan yaş 9'dur. Koruma altına alınma 
yaşlarının sıklığı, 0-18 yaşlar arasına "normal dağılım"a uygun biçimde dağılmaktadır. Bu 
açıdan kızlar ile erkekler arasında istatistiksel bakımdan anlamlı bir farklılaşma 
saptanmamıştır. 
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Tablo:58- Koruma kararlarının nedenleri 

1 
Ekonomik ya da sosyal yoksunluk 
Ölüm 
Terk 
Ailenin fiziksel ve duygusal istismarı 
Anne ya da babanın cezaevine girmesi 
Anne ya da babanın yeniden evlenmesinden sonra 
üvey anne ya da babanın çocuğu kabul etmemesi 
Ensest ilişki 
Aile dışı cinsel istismar 
Buluntu 
Anne-babanın akli dengesizliği 
Töre cinayeti riski 
Çocuğun özürlü olması 
Ailenin çocuğu suça yöneltmesi 
Doğal afet 
Terör 
Bakacak kimse olmadığı için 
Anne-babanın fuhuş yapması 
Annenin bunalım geçirerek bir çocuğunu öldürmesi 
ve babanın ekonomik yoksunluk içine düşmesi 
Annenin ihmali sonucu çocuğun özürlü kalması 
Yaşça büyük biriyle evlendirilmeye çalışılması 
Annenin çocuğu zorla evlendirmek istemesi, okula 
göndermemesi 
Bilgi yok 
Toplam 
Nüfus büyüklüğü 

Sayı 
6.563 
3.556 
1.850 
752 
549 

472 

222 
183 
106 
87 
77 
39 
29 
29 
19 
19 
19 

10 

10 
10 

10 

58 
152,0 
9.637 

% 
68,1 
36,9 
19,2 
7,8 
5,7 

4,9 

2,3 
1,9 
1,1 
0,9 
0,8 
0,4 
0,3 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 

0,1 

0,1 
0,1 

0,1 
0,6 

S.H. (%) 
2,7 
2,8 
2,5 
1,2 
0,8 
1 0 

0,6 
0,4 
0,4 
0,3 
0,2 
0,2 
0,1 
0,2 
0,1 
0,2 
0,1 

0,1 

0,1 
0,1 

0,0 

0,3 

Koruma kararı nedenlerinin başında yüzde 68,1 ile "ekonomik yoksunluk" 
gelmektedir. Şu varken diğer nedenlerden en az biri daha söz konusu olmaksızın yalnızca 
ailenin ekonomik ya da sosyal yoksunluğu nedeniyle koruma altına alınan çocukların oranı 
yüzde 29,9'dur (Bunların içinde yüzde 0,7'nin halen her iki ebeveyni de hayatta değildir). 

Öte yandan, koruma kararının yalnızca ölüm nedeniyle alınmış gözüktüğü ama ana 
babadan birinin hayatta olduğu durumlarda da koruma kararının hayatta kalan anne ya da 
babanın ekonomik yoksunluk içine düşmesini dikkate almış olması hesaba katılmalıdır. 
Koruma kararının yalnızca ölüm ya da ölümün yanı sıra yalnızca ekonomik sosyal yoksunluk 
nedeniyle alındığı, ama en az bir ebeveyni sağ olan çocukların oranı yüzde 24,2'dir; benzer 
durumda olup da iki ebeveyni de ölü olan çocuk oranı ise yüzde 4,8'dir. Koruma kararlarının 
yüzde 41,1'inde, yukarıdaki tabloda sıralanan diğer nedenlerden en az biri daha geçerlidir. 
Aşağıdaki tabloda bu dağılım önce genel olarak ardından kızlar ve erkekler için 
karşılaştırmalı olarak gösterilmektedir. 

Ebeveyninden biri ya da ikisi de hayatta olan çocukların yüzde 11,5'inin babasının, 
yüzde 13,5'inin annesinin sürekli hastalığı; yüzde 11,2'sinin babasının, yüzde 9,Tinin 
annesinin fiziksel ya da zihinsel bir özrü; yüzde 16'sının babasının, yüzde 5,5'inin ise 
annesinin kötü alışkanlığı olduğu bilinmektedir. 
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Tablo 59: Koruma karan nedenlerinin cinsiyete göre farklılaşması 

Koruma 
kararı 
nedeni 
ölüm 
Ailenin 
fiziksel 
ve 
duygusal 
istismarı 
Anne ya 
da 
babanın 
cezaevin 
e 
girmesi 
Buluntu 
Aile dışı 
cinsel 
istismar 
Ensest 
ilişki 
Toplam 
nüfus 

Sayı 

896 

350 

280 

15 

132 

179 

Kız 

% 

28,6 

11,2 

8,9 

0,5 

4,2 

5,7 

3.135 

S.H. (%) 

4,0 

2,2 

1,6 

0,2 

0,9 

1,9 

Sayı 

2662 

404 

271 

89 

47 

44 

Erkek 

% 

40,9 

6,2 

4,2 

1,4 

0,7 

0,7 

6.502 

S.H. (%) 

3,6 

1,5 

0,9 

0,6 

0,4 

0,3 

Pearson test 

Pearson 

14,456 

7,497 

9,260 

1,698 

14,738 

24,737 

t 
(1,38) 
5,048 

3,645 

7,830 

4,537 

13,409 

20,121 

ı 

P 

0,03 i2 

0,0643 

0,008' 

0,0402 

0,001' 

0,000' 

Yüzde 99 güven düzeyinde anlamlı 
2 Yüzde 95 güven düzeyinde anlamlı 
3 Yüzde 90 güven düzeyinde anlamlı 

Tablo:60- Hayatta olan babanın hastalık, özürlülük ve kötü alışkanlığı 

Var 
Yok 
Bilgi yok 
Toplam 

Sürekli hastalığı 
Sayı 
656 

3.877 
1.169 
5.702 

% 
11,5 
68,0 
20,5 
100,0 

S.H. (•/,) 
1,5 
3,0 
2,9 

Sayı 
639 

4.020 
1.043 
5.702 

özürlülüğü 
% 

11,2 
70,5 
18,3 

100,0 

S.H. (%) 
1,4 
3,2 
2,8 

Kötü alışkanlığı 
Sayı 
912 

3.327 
1.463 
5.702 

% S.H. (%) 
16,0 2,0 
58,3 2,8 
25,6 2,9 
100,0 

Tablo:61- Hayatta olan annenin hastalık, özürlülük ve kötü alışkanlığı 

Var 
Yok 
Bilgi yok 
Toplam 

Sürekli hasta 

Sayı % 
963 13,5 

4260 59,7 
1912 26,8 
7135 100,0 

iği 
S.H. 
(%) 

1,6 
2,7 
3,0 

Özürlülüğü 

Sayı % 
649 9,1 

4781 67,0 
1705 23,9 
7135 100,0 

S.H. 
(%) 

1,5 
3,0 
2,9 

Kötü alışkanlığı 
S.H. 

Sayı % (%) 
392 5,5 1,0 

4802 67,3 3,3 
1941 27,2 3,0 
7135 100,0 

Gerek annelerin gerekse babaların kötü alışkanlıkları arasında ilk sırayı alkol 
bağımlılığı almaktadır. Herhangi bir kötü alışkanlığı olan babaların yüzde 80,6'sı, annelerinse 
yüzde 36,9'u alkol bağımhsıdır. Annelerin kötü alışkanlıkları arasında yüzde 28 ile fuhuş, 
babalarmkiler arasında ise yüzde 13,1 ile kumar gelmektedir (Bazı anne ya da babalar için 
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birden çok kötü alışkanlık türü belirtildiği için aşağıdaki tablonun yüzde sütunlarının toplamı 
100'ü aşmaktadır.). 

TabIo:62- Kötü alışkanlık türleri 

Uyuşturucu/Esrar 
Alkol 
Madde satıcılığı 
Kadın pazarlama 
Çocukları sokak yaşantısına alıştırma 
Kumar 
Dolandırıcılık 
Cinsel istismar 
Hırsızlık 
Zina 
Çevreyi rahatsız etme 
Düzensiz hayat 
Evlilik dışı ilişki 
Fuhuş 
Kızını fuhuşa sürükleme 
Suça eğilimli 
Bilgi yok 
Toplam 
Nüfus büyüklüğü 

Baba 
Sayı 

91 
737 

8 
15 
8 

120 
5 
9 

27 
6 

57 

915 

% 
10,0 
80,6 
0,9 
1,7 
0,8 
13,1 
0,5 
0,9 
2,9 
0,6 

6,2 
118,3 

Anne 
Sayı 

23 
144 

9 

8 
12 
ıoo 
109 
9 

23 
29 

391 

% 
5,9 

36,9 

2,2 

2,0 
3,1 

25,7 
28,0 
2,2 
5,8 
7,5 
119,3 

Babalan hayatta olan çocuklardan yüzde 6,9'unun babasının, yüzde 1,2'sinin ise 
annesinin hâlen hükümlü olduğu bilinmektedir. Babalarının geçmişte bir mahkûmiyeti olduğu 
bilinen çocukların oranı yüzde 8,9, annelerinin geçmiş mahkûmiyeti olduğu bilinenlerin oranı 
ise yüzde 4,8'dir. 

Tablo:63- Hayatta olan ebeveynin hükümlülük durumu 

Halen hükümlü 
Geçmişte mahkûmiyeti var 
Hiç mahkûmiyeti yok 
Bilgi yok 
Toplam 

Sayı 
416 
496 

3.536 
1.254 
5.702 

Baba 
% 
7,3 
8,7 

62,0 
22,0 
100,0 

S.H. (%) 
1,2 
1,3 
3,1 
3,2 

Sayı 
90 

337 
4.642 
2.066 
7.135 

Anne 
% 
1,3 
4,7 

65,1 
29,0 
100,0 

S.H. (%) 
0,3 
0,9 
3,3 
3,3 

Kardeşi olduğu ve kardeşlerinin sayısı bilinen çocukların kardeşlerinin hâlihazırdaki 
ikamet durumuyla ilgili soruya yanıt olarak hakkında herhangi bir bilgi bulunan toplam 
18.752 kardeşi temsil etmek üzere ortalama 2,2 kardeş için bilgi temin edilebilmiştir. Buna 
göre, hâlen yurtlarda kalmakta olan çocukların kardeşlerinin toplam yüzde 35,4'ü - yüzde 
13,5'i aynı yurtta olmak üzere - kurum bakımı altındadır; kurum bakımında olmayanlarla 
birlikte koruma altında bulunanların toplamı yüzde 38,1'dir. Koruma kararı ya da ikamet 
durumu hakkında hiç bilgi bulunmayanların oranı ise yüzde 23,2'dir. 
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Tablo 64:Yurtlarda kalan çocukların kardeşlerinin mevcut ikamet durumu 

Aynı yurtta 
Aynı ildeki yurtta / yuvada 
Başka ildeki yuvada 
Başka ildeki yurtta 
Kurum bakımı altında (ara toplam) 
Ayni-nakdî yardımla ailesinin yanında 
Koruyucu aile yanında 
Koruma altında (ara toplam) 
Ailesinin/akrabalarının yanında 
Cezaevinde / ıslahevinde 
Kendi evinde 
Koruma altında değil (ara toplam) 
Hiç bilgi yok 
Toplam kardeş nüfusu 

1 S a y 
3.284 
3.165 
937 

1.247 
8.633 
442 
223 
665 

5. 576 
68 

3.811 
9.455 
5.652 

24.404 

Vo 
13,5 
13,0 
3,8 
5,1 

35,4 
1,8 
0,9 
2,7 

22,8 
0,3 
15,6 
38,7 
23,2 
100,0 

Yurtlarda bakım altında bulunan çocukların anne babalarınca ziyaret edilmesine ya da 
izinli alınmasına müsaade edilip edilmediği konusunda, çocukların yüzde 12 ile yüzde 19 
arasında değişen oranları için bilgi derlenememiştir. Babaların yüzde 11,9'unun annelerin 
yüzde 14'ünün çocuklarını ziyaret etmesine, babaların gene yüzde 11,9'unun annelerin ise 
yüzde 21,1'inin çocuklarını izinli almasına müsaade edilmediği bilinmektedir. 

Anne ya da babanın çocuğu ziyarete etmesine müsaade edilmemesinin nedenlerinin 
başında fiziksel ya da duygusal istismar geçmişi gelmektedir. Babalar için bunu izleyen 
nedenler, alkolizm ve madde bağımlılığı ile çocuğun korkması ya da istememesidir. Anneler 
içinse çocuğun korkması ya da istememesi ikinci sırada gelmekte ve bunu, cinsel sömürü ve 
fuhşa sürükleme geçmişi izlemektedir (Bazı çocukların anne ya da babalan için birden çok 
neden geçerli olduğundan, aşağıdaki tablonun yüzde sütunlarının toplamı 100'ü aşmaktadır). 

Tablo:65- Anne babanın çocuğu ziyaret etmesine müsaade edilmemesinin nedenleri 

Fiziksel ve duygusal istismar geçmişi 
Alkolizm ve madde bağımlılığı 
Çocuğun korkması / istememesi 
Ensest geçmişi 
Can güvenliği tehdidi 
Cinsel sömürü, fuhşa sürükleme geçmişi 
Ziyaretler sonrasında çocukta gözlenen 
Bilgi yok 
Toplam 
Nüfus büyüklüğü 

Sayı 
224 
153 
153 
86 
57 
26 
19 
190 

Baba 

133,9 
678 

% 
33,1 
22,5 
22,5 
12,6 
8,5 
3,8 
2,8 

28,0 

Sayı 
184 
49 
156 
18 
33 
82 
17 

214 

Anne 
% 

28,6 
7,5 

24,2 
2,8 
5,1 
12,7 i 
2,6 

33,2 
116,8 
646 1 

Sosyal servis görevlilerinden derlenen bilgilere göre, yurtlarda kalan çocukların yüzde 
54,5'i kurum bakımı altında bulundukları dönemde herhangi bir uyum sorunuyla ya da 
psikolojik sorunla karşılaşmamıştır; herhangi bir uyum sorunu yaşamış olduğu yönünde bilgi 
temin edilebilenlerin oranı yüzde 45,3'tür. Bu oranlar, kızlar ile erkekler arasında istatistiksel 
bakımdan anlamlı bir farklılaşma göstermemektedir. Belirtilen sorunların başında, çocukların 
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yüzde 23'ünde rastlanan "içe kapanıklık" gelmektedir (Birden çok uyum sorunuyla karşılaşan 
çocuklar nedeniyle yüzde sütununun toplamı yüzde 100'ü aşmaktadır). 

Tablo:66- Çocukların kurum bakımındayken karşılaştığı uyum sorunları / psikolojik 
sorunlar 

Herhangi bir uyum sorunuyla/psikolojik soranla 
karşılaşılmadı 
içe kapanık 
Okula gitmeme isteği 
Aşırı alıngan, kendine güvensiz vb. ergenlik sorunları 
Geçimsiz, arkadaşlarıyla uyumsuz 
isyankârlık, personelle çatışma 
Başka kişilere zarar verme 
Eşyaya zarar verme 
Kendine zarar verme 
İntihar eğilimi 
Diğer 
Uzmanlarca "uyum sorunu / psikolojik sorun" olarak 
vurgulanan diğer konular 
Internet alışkanlığı 
Anne sevgisine ihtiyaç duyma 
Bilgi yok 
Toplam 
Nüfus büyüklüğü 

1 Sayı 
5 255 

2.212 
1.564 
1.328 
1.270 
1.123 
532 
471 
395 
356 
357 

20 

10 
10 
20 

154,7 
9.63" 

% 
54,5 

23,0 
16,2 
13,8 
13,2 
11,7 
5,5 
4,9 
4,1 
3,7 
3,7 

0,2 

0,1 
0,1 
0,2 

S.H.(%) 1 

3,8 

3,4 
2,2 
2,5 
2,4 
2,0 
1,8 
1,8 
1,5 
1,5 

0,2 

Yukarıdaki tablonun "diğer" satırı, soru formunda yer almayan "davranış bozukluğu", 
"altını ıslatma", "kişisel temizliğini yapamama", "yalan söyleme", "depresyon / umutsuzluk", 
"aşırı duygusallık", "düzensizlik / dağınıklık", "cinselliğe fazla eğilim / karşı cinse aşın ilgi", 
"soyutlama ve algılama yetersizliği", "iletişim eksikliği", "arkadaş edinme sorunu", "madde 
bağımlılığı", "hırsızlık", "fiili livata", "yuvadan yurda geçişte bocalama", "iletişim kurduğu 
kişiye aşırı bağlılık", "düzensiz beslenme", "sosyal uyum güçlüğü", "duygusal güçlük" ve 
"kimlik sorunu ve yurtta kaldığım gizleme" gibi sorunları kapsamaktadır. Uzmanlarca "uyum 
sorunu / psikolojik sorun" olarak vurgulanan iki konunun sıklığı ayrıca gösterilmiştir. 

Yetiştirme yurtlarında kalan çocukların yüzde 46,9'u genel olarak aralarında bir güven 
ilişkisi olduğu görüşündedir; karşı görüşte olanlar da yüzde 46,1 oranındadır. 

Tablo:67- Yurtlarda kalan çocuklar birbirlerine güvenip güvenmedikleri 

1 
1 Evet, birbirlerine güveniyorlar 

Hayır, birbirlerine güvenmiyorlar 
Yanıtsız 
Toplam 

I Sayı 
4.522 
4.445 
670 

9.637 

% 
46,9 
46,1 
7,0 

100,0 

S.H. (%) 1 
2,8 
2,5 

Yurtlarda kalan çocuklar arasında bir güven ortamının bulunmadığını düşünenlerin, 
bunun nedenine ilişkin açık uçlu soruya kendi ifadeleriyle verdikleri yanıtlar şöyle 
dağılmaktadır. 
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Tablo:68- Yurtta kalan çocukların birbirlerine güvenmeme nedenleri 

1 
Toplu yerde sır saklanmıyor 
Hırsızlık gibi olaylar olması sonucu 
Müdüre hemen ispiyon ederler 
Çünkü aralarında bir dayanışma yok 
Arkadaşlık duygusu hiçbirinde oluşmamış 
Duruma bağlı 
Gruplaşma var, herkes kendi grubuna güveniyor 
Her an birbirlerine kötülük yapabilirler 
Çıkar ilişkileri var 
Birbirlerine yalan söylüyorlar 
Nankörlük var, birbirlerinin eşyalarını izinsiz alıyorlar 
Dedikodu fazla 
Kendilerine yakm hissetmedikleri için 
Aldatılma korkusu 
Arkadaşlarının kötü yolda olması 
Yaş arasındaki farklar 
Her şey gelip geçici, arkadaşlıklar da 
Yurt yerinin değişmesi 
Bakıcıların verdiği eğitimden dolayı 
Yabancı çok 
Ben özürlüyüm diye beni hesaba almıyorlar, ben de kimseye 
güvenmiyorum 
Yanıtsız 
Toplam 

Sayı 
951 
445 
244 
178 
178 
164 
151 
142 
142 
138 
120 
89 
80 
44 
40 
36 
27 
18 
13 
9 

4 

1.231 
4.445 

% 
21,4 
10,0 
5,5 
4,0 
4,0 
3,7 
3,4 
3,2 
3,2 
3,1 
2,7 
2,0 
1,8 
1,0 
0,9 
0,8 
0,6 
0,4 
0,3 
0,2 

0,1 

27,7 
100,0 

S.H. (%) 
2,7 
2,0 
1,3 
1,1 
1,0 
1,1 
1,3 
1,0 
1,2 
0,9 
1,0 
0,9 
0,8 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,3 
0,3 
0,2 

0,1 

TBMM Çocuklarda ve Gençlerde Artan Şiddet Eğilimi ile Okullarda Meydana 
Gelen Olayların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla 
Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Çocuk Yuvalar ve Yetiştirme Yurtlarda 
kalan Çocuklar Hakkındaki Görüşleri: 

SHÇEK tarafından yürütülen çalışmaların sonuçlarına göre çocuk yuvaları ve 
yetiştirme yurtlarında kalan çocuklar için beklirlenen risk etkenleri şu şekildedir; 

• Korunma kararları arasında "şiddetle karşılaşma", "istismar", "ihmal" 
önemli bir yer tutmaktadır. 

• Sosyoekonomik açıdan riskli aileleri vardır. 
• Aileler içinde suç oranı yüksektir. 
• Ailelerde şiddet olayları devam ettiği için görüşemeyen çocuk ve gençler 

bulunmaktadır. 
• Çocuk ve gençler arasında şiddet olayları vardır. 
• Çocuk ve gençlerin kuruma geldikten sonra uyum sorunları vardır. 
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4.6. Çocuk ve Gençlere Yönelik Hizmet Veren Kurumlar 
Bu bölümde, çocuk ve gençlerde, okullardaki şiddet eğilimini doğrudan ilgilendiren 

kurum ve kuruluşlann şu anda yürüttükleri faaliyetleri, etkinlikleri, kurum yapısı ve personel 
durumu irdelenmiş, bu konularda olması gerekenlerle ilgili tespit ve değerlendirmeler 
yapıldıktan sonra sorun ve çözüm önerilerine yer verilmiştir. 

4.6.1. Millî Eğitim Bakanlığı 

Görev Tanımı 
Eğitim hizmetlerinin sunumundan Millî Eğitim Bakanlığı sorumludur, bu 

sorumluluğunu 3797 sayılı Kanun'a göre uygular. Bu Kanun'a göre Millî Eğitim Bakanlığının 
görevleri; 

1. Atatürk İnkılâp ve İlkelerine ve Anayasa'da ifadesini bulan Atatürk 
Milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin millî, ahlaki, manevi, tarihi ve kültürel 
değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven 
ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasa'nın başlangıcındaki 
temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye 
Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarım bilen ve bunları davranış hâline 
getirmiş vatandaşlar olarak yetiştirmek üzere, Bakanlığa bağlı her kademedeki 
öğretim kurumlarının öğretmen ve öğrencilerine ait bütün eğitim ve öğretim 
hizmetlerini planlamak, programlamak, yürütmek, takip ve denetim altında 
bulundurmak, 

2. Okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve her çeşit örgün ve yaygın eğitim 
kurumlarını açmak ve yüksek öğretim dışında kalan öğretim kurumlarının diğer 
bakanlık kurum ve kuruluşlarınca açılmasına izin vermek, 

3. Türk vatandaşlarının yurt dışında yapılacak eğitim ve öğretimi ile ilgili 
hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, 

4. Diğer bakanlık, kurum ve kuruluşlarca açılan yüksek öğretim dışmda kalan 
örgün ve yaygın eğitim kurumlarının denklik derecelerini belirlemek, program 
ve yönetmeliklerini birlikte hazırlamak ve onaylamak, 

5. Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı ortaöğretim kurumlarının program, yönetmelik 
ve öğrenim denklik derecelerinin belirlenmesi konularında iş birliğinde 
bulunmak, 

6. Yüksek öğretimin, millî eğitim politikası bütünlüğü içinde yürütülmesini 
sağlamak için Yükseköğretim Kanunu ile Millî Eğitim Bakanlığına verilmiş olan 
görev ve sorumluluklarını yerine getirmek, 

7. Okullardaki beden eğitimi, spor ve izcilik eğitimi ile ilgili hizmetleri yürütmek, 
8. Yükseköğrenim gençliğinin barmma, beslenme ihtiyaçlarım ve maddi yönden 
desteklenmelerini sağlamaktır. 

Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilatı 
Millî Eğitim Bakanlığı; 
1. Merkez teşkilatı, 
2. Taşra teşkilatı, 
3. Yurt dışı teşkilatı, 
4. Bağlı kuruluşlar olmak üzere dört bölümden meydana gelmektedir. 
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Merkez Teşkilatı 
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı doğrudan Millî Eğitim Bakanına bağlı olup, 

onun en yakın bilimsel danışma ve karar organıdır. Eğitimle ilgili hemen her konuda Millî 
Eğitim Bakanına yardımcı olur ve görüş bildirir. Eğitim sistemini, eğitim plan ve 
programlarını, eğitim araç-gerecini araştırır, geliştirir ve uygulama kararını onaylatır. Yurt içi 
ve yurt dışı eğitim hareketlerini takip eder, ülkemiz ve diğer ülkeler arasında yapılacak ikili 
veya çok taraflı kültürel anlaşmaları bu çerçevede hazırlanacak kültürel değişim ve eğitim 
protokolleri ile ilgili görüş bildirir. Gençleri cumhuriyet esaslarına göre hazırlayacak ve 
okullarda millî terbiyeyi kuvvetlendirecek tedbirler ve öğretmenlik mesleği ile eğitim 
yöneticiliğinin nitelik bakımından gelişmesini sağlayıcı kararlar alır. 

Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Kurul üyelerinin alanlara göre dağılımı, 
Kurul üyeliklerine eğitim öğretim alanlarından 12, eğitim bilimleri alanlarından 3 

olmak üzere toplam 15 üye atanır. 

Üyelerin alanlarına göre dağılımı, 
A) Eğitim-Öğretim Alanı: 

• Matematik,- Fen Bilimleri (Matematik, fizik, kimya, biyoloji, fen bilgisi) 
4 üye, 

• Sosyal bilimler (Tarih, coğrafya, sosyal bilgiler, yabancı dil) 3 üye, 
• Dil bilimleri (Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, yabacı dil) 3 üye, 
• Mesleki ve teknik eğitim, 2 üye 
• Güzel sanatlar, beden eğitimi ve spor, 1 üye 

B) Eğitim Bilimleri Alanı: 
• Rehberlik ve psikolojik danışmanlık, 1 üye 
• Program geliştirme, 1 üye 
• Eğitim yönetimi ve denetimi, 1 üye 

Kurul Üyeliklerine Atanma Şartı, 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 48. maddesi ile 68. 

maddesinin (B) bendindeki şartları taşımak, 
b) En az lisans öğrenimi görmüş olmak, 
c) Genel eğitim, mesleki ve teknik öğretim veya genel kültür alanlarında araştırma 

yapma ve bilimsel senteze varma niteliğini taşımak, 
d) Öğretmen menşeli olup çeşitli öğretim ve yönetim kademelerinde görev yapmış 

olmak, 
C) Tercih Nedenleri: 
a) Eğitim öğretim alamnda yayımlanmış eseri bulunmak. 
b) En az bir yabancı dil bilmek. 

Bu şartlara sahip kurul üyesi adayları; bakan teklifi, başbakan ve cumhurbaşkanlığı 
makamının onayı ve üçlü kararname ile atanır. Kararnameleri süresizdir. 

Millî Eğitim Bakanlığı Ana Hizmet Birimleri 
Merkez teşkilatının eğitim-öğretim için yönetsel kararlar üreten birimleridir. On 

beşi genel müdürlük, biri de daire başkanlığı olarak belirlenen ana hizmet birimleri şunlardır: 
1. Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü 
2. İlköğretim Genel Müdürlüğü 
3. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 
4. Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü 
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5. Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü 
6. Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü 
7. Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü 
8. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 
9. Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü 
10. Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü 

11. Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 
12. Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü 
13. Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 
14. Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
15. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 
16. Okul içi Beden Eğitimi, Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı 

Milli Eğitim Bakanlığı Danışma ve Denetim Birimleri 
Danışma ve denetim birimleri, Millî Eğitim Bakanı'na gerekli konularda yardımcı 

bilgi üreten birimlerdir. Bunlar, yönetsel konularda araştırma, planlama yapar. Ayrıca, Teftiş 
Kurulu Başkanlığı Millî Eğitim Bakanı'ndan alacağı emir veya onay üzerine Millî Eğitim 
Bakanı' adına Millî Eğitim Bakanlığı teşkilatı ile Millî Eğitim Bakanlığı kuruluşlarının her 
türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütür. 

1. Teftiş Kurulu Başkanlığı 
2. Strateji Geliştirme Başkanlığı 
3. Hukuk Müşavirliği 
4. Millî Eğitim Bakanlığı Müşavirliği 
5. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Millî Eğitim Bakanlığı Yardımcı Birimler 
Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında on dört yardımcı hizmet birimi 

kurulmuştur. Bunların biri genel müdürlük, biri sekreterlik, biri müdürlük ve diğer on biri ise 
daire başkanlığı düzeyindedir. 

1. Personel Genel Müdürlüğü 
2. Yayımlar Dairesi Başkanlığı 
3. Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığı 
4. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 
5. Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı 
6. İşletmeler Dairesi Başkanlığı 
7. Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı 
8. Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığı 
9. Sağlık İşleri Dairesi Başkanhğı 
10. Ortaöğrenim Burs ve Yurtlar Dairesi Başkanlığı 
11. Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 
12. Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yay. Dairesi 

Başkanlığı 
13. Savunma Sekreterliği 
14. Özel Kalem Müdürlüğü 
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Millî Eğitim Bakanlığı Sürekli Kurullar 
Kuruluş ve çalışma yöntemleri, ayrı yönetmeliklerle düzenlenen bu kurullar şunlardır: 

1. Millî Eğitim Şûrası 
2. Müdürler Kurulu 
3. Meslekî Eğitim Kurulu 
4. Öğrenci Disiplin Kurulları 
5. Özel İhtisas Komisyonları 

Millî Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı 
Millî Eğitim Bakanlığı taşrada 81 il ve 850 ilçe olmak üzere toplam 931 millî eğitim 

müdürlüğü olarak teşkilatlanmıştır. 

Her il ve ilçede millî eğitim müdürlüğü bulunmaktadır. İlçe millî eğitim müdürlükleri 
görev ve hizmetleri açısından, il millî eğitim müdürlüklerine karşı sorumludur. Millî eğitim 
müdürlükleri, il ve ilçe bazında eğitim hizmetlerini yürütürler. 

İl ve ilçe millî eğitim müdürlükleri; hizmetin özelliklerine göre şubeler, bürolar ile 
sürekli kurul ve komisyonlardan oluşur. 

Bölümler, il veya ilçenin millî eğitim şube müdürü kadro sayısına göre tek tek veya 
hizmet benzerliğine göre birleştirilerek veya ayrılarak şubeler şeklinde oluşturulmaktadır. 

Millî Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Teşkilatı 
Türk Millî kültürünün dış ülkelerde korunması, tanıtılması ve yaygınlaştırılması ile 

ilgili eğitim ve öğretim hizmetlerini düzenlemek üzere, Millî Eğitim Bakanlığınca yurt dışı 
teşkilatları oluşturulmuştur. 

Dış ülkelerin genel, mesleki ve teknik öğretim alanlarında eğitim ve öğretimdeki 
gelişmelerini takip etmek ve ülkemize aktarımını sağlamak ve ülkemizin eğitim ve bilim 
faaliyetlerini yurt dışında tanıtmak üzere; 20 Eğitim Müşavirliği; 18 Eğitim Ataşeliği yurt 
dışında ülkemiz adına faaliyet göstermektedir. 

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kuruluşlar 
Millî Eğitim Akademisi 
Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'a bağlı kuruluş olarak 

yer alan "Millî Eğitim Akademisi"nin kuruluş çalışmalarını gerçekleştirmek için 15.07.2005 
tarih ve 1327 sayılı Makam Onayı ile Millî Eğitim Bakanına bağlı "Millî Eğitim Akademisi 
Başkanlığı" kurulmuştur. Akademinin faaliyete geçmesiyle Millî Eğitim Bakanlığının merkez 
ve taşra teşkilatında ihtiyaç duyduğu eğitim-öğretim, yönetim, teftiş ve çeşitli uzmanlık 
alanlarına meslek içinde eleman yetiştirilmesi ile kariyerlerinin geliştirilmesi, kalite ve 
verimliliğin arttırılması gerçekleştirilmiş olacaktır. 

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü 
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü (YURTKUR), Millî 

Eğitim Bakanlığına bağlı, tüzel kişiliğe haiz özel hukuk hükümlerine tâbi sosyal amaçlı 
hizmet veren, merkez teşkilatı ile 20 bölge müdürlüğü ve bu bölgelere bağlı 218 yurt 
müdürlüğünü ihtiva eden taşra teşkilatından meydana gelmektedir. 
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Tablo:69- Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Öğretim Faaliyetleri Okul, Öğrenci ve 
Öğretmen Sayıları (2006-2007 Öğretim Yılı) 

Eğitim Kademesi 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ 
OKUL ÖNCESİ (Resmî) 

Bağımsız Anaokulu 
Ana sınıfı 

657 S K.191.Mad.Göre Açılan 
OKULÖNCESİ (Özel) 

Anaokulu 

Ana smfı 
SHÇEK 

İLKÖĞRETİM 
İLKÖĞRETİM (Resmî) 
İLKÖĞRETİM (Özel) 
AÇIK İLKÖĞRETİM 

ORTAÖĞRETİM 
ORTAÖĞRETİM (Resmî) 

ORTAÖĞRETİM (Özel) 
AÇIKÖĞRETİM LİSESİ 

GENEL ORTAÖĞRETİM 
GENEL ORTAÖĞRETİM 

(Resmî) 
GENEL ORTAÖĞRETİM 

(Özel) 
AÇIKÖĞRETİM LİSESİ 

MESLEKİ ve TEKNİK 
ORTAÖĞRETİM 

MESLEKİ ve TEKNİK LİSE 
(Resmî) 

MESLEKİ ve TEKNİK LİSE 
(Özel) 

AÇIKÖĞRETİM LİSESİ 

ÖRGÜN EĞİTİM TOPLAMI 
YAYGIN EĞİTİM 

RESMÎ 
ÖZEL 

ÖRG.VE 
YAY.EĞT.TOPLAMI 

Okul 
Kurum 
Sayısı 

3.222 
1.267 

786 

(**)16.792 
481 

1.742 
583 

(**) 661 
1.372 

34.656 
33.898 

757 
1 

7.934 
7.216 

717 

1 
3.690 

2.993 

696 

l 

4.244 

4.223 

21 
0 

45.812 

10.576 
1.833 
8.743 

56.388 

Toplam 

640.849 
580.336 

80.767 
482.212 

17.357 
60.513 
19.401 
16.999 
24.113 

10.846.930 
10.346.509 

213.071 
287.350 

3.386.717 
2.946.363 

86.458 

353.896 

2.142.218 

1.775.244 

85.547 
281.427 

1.244.499 

1.171.119 

911 
72.469 

14.874.496 

4.508.564 
2.141.389 
2.367.175 

19.383.060 

Öğrenci Sayısı 

Erkek 

334.252 
302.224 

42.572 
250.696 

8.956 
32.028 

10.185 

9.052 
12.791 

5.684.609 
5.408.525 

116.099 
159.985 

1.917.189 
1.663.955 

47.180 

206.054 

1.156.418 

942.561 

46.509 
167.348 

760.771 

721.394 

671 
38.706 

7.936.050 

2.545.004 
1.043.308 
1.501.696 

10.481.054 

Kız 

306.597 
278.112 

38.195 

231.516 
8.401 

28.485 
9.216 

7.947 
11.322 

5.162.321 
4.937.984 

96.972 
127.365 

1.469.528 
1.282.408 

39.278 

147.842 

985.800 

832.683 

39.038 

114.079 

483.728 

449.725 

240 
33.763 

6.938.446 

1.963.560 
1.098.081 

865.479 

8.902.006 

Öğretmen 
Sayısı 

10.016 
4.580 

3.217 

(*)13.018 
1.363 
4.270 

1.888 

(*) 1.741 
3.548 

402.829 
381.354 

21.475 
0 

187.665 
174.748 

12.917 

0 

103.389 

90.716 

12.673 
0 

84.276 

84.032 

244 
0 

600.510 

79.370 
10.190 
69.180 

679.880 

(*) 14.759 okul öncesi öğretmeni kadrosunun bulunduğu kurumların öğretmen sayısında 
gösterilmiştir. 

Toplama dahil edilmemiştir. 

(**) 17.453 resmî ve özel ana sınıfı okul sayısına dahil edilmemiştir. 
Not: Yaygın Eğitim Kurumlarına ait öğrenci sayısı 2005-2006 yılı sonu itibanyladır. 
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Eğitim-Öğretim Hizmetleri 

Tablo:70- Eğitim Kademelerine Göre Okullaşma Oranlan ve Hedefleri 

- Okullaşma Oranları (%) 
Okul öncesi (3) 
İlköğretim 
Ortaöğretim 

Yükseköğretim (4) 
Toplam 
Örgün 

- Derslik Başına Düşen Öğrenci 
İlköğretim (5) 
Genel Ortaöğretim 

Sayısı 

2006/2007 (2) 

25,0 
96,34 
86,64 

38,4 
24,8 

43,5 
37,9 

2012/2013 

50,0 
100,0 
100,0 

48,0 
33,0 

30,0 
30,0 

Kaynak: TÜİK, MEB, DPT. 
(1) Bütün kademeler için veriler brüt okullaşma oranıdır. 
(2) Yükseköğretim verileri 2004-2005 dönemine aittir. 
(3) 4-5 yaş grubu için hesaplanmıştır. 
(4) Üniversiteler ve diğer yükseköğretim kurumları dâhil, lisansüstü öğrencileri hariç 

tutulmuştur. 17-20 yaş grubu için hesaplanmıştır. 
(5) Kentsel alanlar için hesaplanmıştır. 

Okul Öncesi 
Okul öncesi eğitim; isteğe bağlı olarak, ilköğretim çağma gelmemiş 0-5 yaş çocukların 

eğitimini kapsar. Ancak ülkemizde kaynak kısıtlılığı sebebiyle 3-5 yaş grubu çocuklara 
verilmektedir. 

Okul öncesi eğitimin amacı; çocukların beden, zihin, duygu gelişimini ve iyi 
alışkanlıklar kazanmasını, onların ilköğretime hazırlanmasını, şartları elverişsiz çevrelerden 
gelen çocuklar için ortak bir yetişme zemini temin edilmesini, Türkçe'nin doğru ve güzel 
konuşulmasını sağlamaktır. 

Bu gelişim çocukların ileriki dönemlerde davranışlarını geliştiren, şiddet ve 
yaralanmalara karşı önlem alınmasını sağlayan önemli bir etkendir. 

2006-2007 eğitim-öğretim yılında Millî Eğitim Bakanlığınca 20.675 okul öncesi 
eğitim kurumunda 24.775 öğretmenle 640.849 çocuğa eğitim verilmektedir. Ayrıca 13.465 
kadrosuz usta öğretici ile 250.000 çocuğa daha okul öncesi eğitim imkânı sağlanmıştır. 
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Tablo:71- Okul Öncesi Eğitime Devam Eden Öğrenci sayısı 

Eğitim Kademesi 

OKULÖNCESİ EĞİTİMİ 
OKUL ÖNCESİ (Resmî) 

Bağımsız Anaokulu 
Ana sınıfı 

657 S.K.191.Mad.Göre 
Açılan 

OKUL ÖNCESİ (Özel) 
Ana okulu 
Ana sınfı 
SHÇEK 

Okul 
Kurum 
Sayısı 

3.222 
1.267 

786 
16.792 

481 
1.742 

583 
661 

1.372 
20.675 

•'•"• II 

0 
Toplam 

640.849 
580.336 
80.767 

482.212 

17.357 
60.513 
19.401 
16.999 
24.113 

640.849 

frenci Sayısı 

Erkek 

334.252 
302.224 
42.572 

250.696 

8.956 
32.028 
10.185 

r 9.052 
12.791 

334.252 

Kız 

306.597 
278.112 
35.795 

231.516 

8.401 
28.485 

9.216 
7.947 

11.322 
306.597 

Öğretmen 
Sayısı 

10.016 
4.580 
3.217 

13.018 

1.363 
4.270 
1.888 
1.741 
3.548 

24.775 

Bazı Ülkelerde Okul Öncesi Eğitim 

Almanya 
Okul öncesi eğitim zorunlu olmayıp isteğe bağlı olarak 3-6 yaş çocuklarına verilir. Pek 

çok Lânder'de okul öncesi eğitim sorumluluğu sosyal bakanlıklarca üstlenilmiştir. 3 ila 6 yaş 
arasındaki çocuklar çoğunlukla özel kuruluşlar (esas olarak kiliseler ve sosyal yardım 
dernekleri) tarafından idare edilen ana okullarına (Kindergârten) gidebilirler. Bu okullar 
büyük kamu sübvansiyonlarından gelen ödeneklere ve diğer fonlara dayanmalarına rağmen 
ailelerden okula yardımda bulunmaları talep edilmektedir. 

Avusturya 
3 yaşma kadar olan çocuklar eğer mevcut ise bir kreşe (Krippe) 3-6 yaşlan arasında 

anaokuluna gidebilirler. Bu olanakların sağlanması ve ücretler konusundaki kararlar 
Lander'in ya da özel kuruluşların (tedarikçiler) sorumluluğu altındadır. 2003/ 2004 yılında, 
bütün 3 yaş çocuklarının % 65.6'sı, bütün 4 yaş çocuklarının % 90.4'ü ve bütün 5 yaş 
çocuklarının % 94.9'u zorunlu eğitim öncesi eğitime katılmaktaydı. 

Portekiz 
Okul öncesi eğitim, 3 yaşından 5 yaşına kadardır, zorunlu değildir ve hem devlet 

tarafından idare edilen hem de özel ana okullarda sağlanmaktadır. Devlet tarafından idare 
edilen anaokulları ücretsizdir, özel anaokullarında ise ücret ödenmektedir. 

Finlandiya 
Doğumlarından 6 yaşına kadar olan süre boyunca çocuklar kreşlere (kindersartenler) 

ya da her biri ailenin gelirine göre makul fiyatlar talep eden özel yuvalarda bulunan daha 
küçük boyuttaki aile kreş gruplarına gidebilmektedirler. 2001 yılından bu yana 6 yaşındaki 
tüm çocuklar ücretsiz okul öncesi eğitim alma hakkına sahiptirler. Her yerel idare okul öncesi 
eğitimi okullarda, kreşlerde ya da Çocukların Gündüz Bakımına ilişkin (36/1973) sayılı 
kanununda belirtilmiş olan aile kreşlerine ya da diğer uygun başka yerlerde vermeye karar 
verebilir. 2002 yılında 6 yaşındaki çocukların %98'i okul öncesi eğitime katılmıştır. 
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Yunanistan 
İsteğe bağlı okul öncesi eğitim 3,5-5,5 yaşlarında verilir. Okul öncesi eğitim 3 

yaşından 4 yaşına ya da 5 yaşından 6 yaşına kadar olmak üzere 2 sene sürer ve anaokullarında 
sağlanır, bunlar ya bağımsız okullardır ya da bir ilkokula bağlıdırlar. Eyalet anaokulları 
ücretsizdir; özel anaokulları ise ücretlidir. 

Tablo:72- Okul Öncesi Okullaşma Oranları 

ÜLKE 
ALMANYA 

AVUSTURYA 

PORTEKİZ 
YUNANİSTAN 
FİNLANDİYA 
TÜRKİYE 

2002 
-

%91,3 (5 YAŞ) 
-

%98 (6 YAŞ) 
%11,4 

2003 
%89 (5 YAŞ) 

%94,9 (5 
YAŞ) 

%78 (5 YAŞ) 
-

%12,5 

2006 
-

-
-

% 19,9 (4-5 YAŞ) 

2007 
-

-

-
-

%25 (5 YAŞ) 

İlköğretim 
İlköğretim, 6-14 yaş grubundaki çocukların eğitim-öğretimini kapsar. 

İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında 
parasızdır. İlköğretim kurumları sekiz yıllık okullardan oluşur. Bu okullarda kesintisiz eğitim 
yapılır ve bitirenlere ilköğretim diploması verilir. 

İlköğretim okullarında 2006-2007 eğitim-öğretim yılında 34.656 okulda, 402.829 
öğretmenle 10.846.930 öğrenci öğrenim görmektedir. 

Tablo:73- İlköğretim Okullarında 2006-2007 Eğitim-Öğretinı Yılında Okul, 
Öğrenci ve Öğretmen Sayıları 

Eğitim Kademesi 

İLKÖĞRETİM 

İLKÖĞRETİM (Resmî) 

İLKÖĞRETİM (Özel) 
AÇİK İLKÖĞRETİM 

TOPLAM 

Okul 
Kurum 
Sayısı 

34.656 

33.898 
757 

1 

34.656 

O 

Toplam 

10.846.930 

10.346.509 
213.071 
287.350 

10.846.930 

grenci Sayısı 

Erkek 

5.684.60 
9 

5.408.52 
5 

116.099 
159.985 

5.684.60 
9 

Kız 

5.162.321 

4.937.984 
96.972 

127.365 

5.162.321 

Öğretmen 
Sayısı 

402.829 

381.354 
21.475 

0 

402.829 

Yatılı İlköğretim Bölge Okulları (YİBO) 
YİBO'lar çeşitli sebeplerle henüz bir ilkokul açılmamış olup; birbirine yakın birkaç 

köyün bulunduğu yerlerde veya evleri ve ev grupları dağınık olan köylerde gündüzlü, yatılı, 
pansiyonlu bölge okullarıdır. 

Genelde az gelişmiş ve kırsal kesimde okulu bulunmayan köy ve köy altı yerleşim 
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birimlerinde bulunan ilköğretim çağ nüfusu ile yoksul ailelerin çocuklarının ilköğretim 
hizmetlerine kavuşturulmasını sağlamak amacıyla yatılı ilköğretim okulları açılmıştır. 

2005-2006 eğitim-öğretim yılında 603 YİBO'da toplam 166.794 yatılı öğrenciye 
hizmet verilmektedir. 

Yatılı ilköğretim bölge okullarında öğrenim gören öğrencilerin her türlü giderleri 
devlet tararından karşılanmaktadır. 

Millî Eğitim Bakanlığınca, YİBOMardan mezun olan öğrencilere, ortaöğretimde 
yatılılık imkânı sağlanmaktadır. 

Taşımalı İlköğretim 
Okulu bulunmayan nüfusu az ve dağınık yerleşim birimlerinde bulunan ilköğretim 

çağındaki çocuklar ile birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan okullarda bulunan öğrencilerin 
daha kaliteli eğitim-öğretim imkânına kavuşturulması, eğitimde fırsat ve imkân eşitliğinin 
sağlanması amacıyla Millî Eğitim Bakanlığınca "Taşımalı İlköğretim Uygulaması" 
yapılmaktadır. 

2006-2007 öğretim yılında 81 ilde, 27.818 okuldan 694.329 öğrenci, 6.410 merkez 
okula günübirlik taşınmaktadır. 

Ortaöğretim 
Ortaöğretim; ilköğretime dayalı, en az dört yıllık genel, meslekî ve teknik öğretim 

kurumlarınca yapılan eğitimin tümünü kapsar Zorunlu bir eğitim olmayıp zorunlu eğitim 
içine alınması için çalışmalar yapılmaktadır. 

Ortaöğretim, çeşitli programlar uygulayan liselerden meydana gelir. İlköğretimini 
tamamlayan ve ortaöğretime girmeye hak kazanmış olan her öğrenci ortaöğretime devam 
etmek ve ortaöğretim imkânlarından ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanmak 
hakkına sahiptir. 

2006-2007 eğitim-öğretim yılında ortaöğretimde 7.934 okulda, 187.665 öğretmenle 
3.386.218 öğrenci öğrenim görmektedir. 

Eğitim Kademesi 

ORTAÖĞRETİM 

ORTAÖĞRETİM (Resmî) 

ORTAÖĞRETİM (Özel) 

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 

TOPLAM 

Okul 
Kurum 
Sayısı 

7.934 

7.216 

717 
1 

7.934 

Öğrenci Sayısı 

Toplam 

3.386.717 

2.946.363 

86.458 

353.896 

3.386.717 

Erkek 

1.917.189 

1.663.955 

47.180 

206.054 

1.917.189 

Kız 

1.469.528 

1.282.408 

39.278 

147.842 

1.469.528 

öğretmen Sayısı 

187.665 

174.748 

12.917 

0 
187.665 

Genel Ortaöğretim 
Genel ortaöğretim kurumlan; genel liseler, Anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal 
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bilimler liseleri, Anadolu öğretmen liseleri, Anadolu güzel sanatlar liseleri ve spor 
liselerinden oluşmaktadır. 

2006-2007 öğretim yılında 3.690 okulda 103.389 öğretmenle 2.142.218 öğrenci 
öğrenim görmektedir. 

Tablo:75- Genel Ortaöğretimde 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılında Okul, 
Öğrenci ve Öğretmen Sayıları 

Eğitim Kademesi 

GENEL ORTAÖĞRETİM 

GENEL ORTAÖĞRETİM (Resmî) 

GENEL ORTAÖĞRETİM (Özel) 

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 

TOPLAM 

Okul 
Kurum 
Sayısı 

3.690 

2.993 

696 

1 

3.690 

öğrenci Sayısı 

Toplam 

2.142.218 

1.775.244 

85.547 

281.427 

2.142.218 

Erkek 

1.156.418 

942.561 

46.509 

167.348 

1.156.418 

Kız 

985.800 

832.683 

39.038 

114.079 

985.800 

öğretmen Sayısı 

103.389 

90.716 

12.673 

0 

103.389 

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim 
Bu okullar genel lise ve meslek lisesi programlarının bir yönetim altında uygulandığı 

okullardır. İlköğretim üzerine öğrenim süresi 4 yıl olan ve öğrencilere; ortaöğretim 
seviyesinde asgari genel kültür kazandırılması ve çeşitli meslek alanlarında endüstrinin ve 
hizmet sektörlerinin ihtiyaç duyduğu mesleki formasyon verilmesi suretiyle öğrencileri iş 
alanlarına ve yükseköğretime hazırlayan programlar uygulanmaktadır. 

2006-2007 eğitim-öğretim yılında 4.244 okulda 84.276 öğretmenle 1.244.499 öğrenci 
öğrenim görmektedir. 

TabIo:76- Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde 2006-2007 Eğitim-Öğretim 
Yılında Okul, Öğrenci ve Öğretmen Sayıları 

Eğitim Kademesi 

MESLEKİ ve TEKNİK 
ORTAÖĞRETİM 
MESLEKİ ve TEKNİK LİSE 

(Resmî) 
MESLEKİ ve TEKNİK LİSE 

(Özel) 
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 

TOPLAM 

Okul 
Kurum 
Sayısı 

4.244 

4.223 

21 

0 

4.244 

öğrenci Sayısı 

Toplam 

1.244.499 

1.171.119 

911 

72.469 

1.244.499 

Erkek 

760.771 

721.394 

671 

38.706 

760.771 

Kız 

483.728 

449.725 

240 

33.763 

483.728 

Öğretmen Sayısı 

84.276 

84.032 

244 
-

0 
84.276 

Avrupa Birliği Ülkelerinde Sınıf Büyüklüğü/ Öğrencilerin Gruplandırılması 
Avusturya'da İlk okulda minimum sınıf büyüklüğü 10, genel ortaokulda 

(Hauptschule) ve ön mesleki eğitimde 20 kişi iken, maksimum sınıf büyüklüğü 30 kişidir. 
Öğrenciler yaşlarına göre gruplandırılmaktadır ancak ortaöğretim düzeyinde (genel ortaokul 
ve ön mesleki eğitim) Almanca, matematik ve modern yabancı dillerdeki yetenek seviyesine 
göre bazı gruplandırmalar da vardır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1413) 
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Danimarka'da azami sınıf boyutu 28 öğrencidir. Öğrenciler yaşlarına göre 
gruplandırılmaktadır. Folkeskole genelinde, farklı konular farklı öğretmenler tarafından 
öğretilmektedir. 

Fransa'da sınıflar için önceden tavsiye edilen bir büyüklük mevcut değildir; sınıf 
büyüklüğü, izlenilen politikalara göre çeşitlilik gösterebilir; sorumlu kişiler, yerel şartları göz 
önünde bulundurmak durumundadır (dezavantajlı ya da kırsal alanlar gibi). Ulusal ortalama, 
sınıf başına ilkokullarda 25 öğrenci, kolejlerde 24, genel ve teknolojik liselerde 28 ve meslek 
liselerinde ise 20'dir. 

Yunanistan'da İlkokul sınıflarının 15 ila 30 öğrenci arası alması zorunludur. 
Öğrenciler yaşları itibariyle gruplandırılmıştır. Ortaokul seviyesinde ise sınıflar 30 öğrenci 
almak zorundadır. 

Macaristan'da mevzuata göre bir sınıftaki azami öğrenci sayısı sınıf başına 26 (sınıf 
1-4), 30(5-8) ve 35 (sınıf 9-13) olabilir. Sınıflar karmadır ve aynı yaştaki öğrencilerden 
oluşmaktadır. 

İtalya'da İlkokul düzeyinde, her bir sınıf genel olarak en fazla 25, en az 10 
öğrenciden oluşur. Genel olarak her bir smıfm birden fazla öğretmeni vardır (normal olarak iki 
veya üç öğretmen). Eğitimin ilk aşamasıyla ilgili hazırlanan reform paketinin uygulanması için 
çıkarılan 19 Şubat 2004 tarih ve 59 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, özel öğretmen 
kavramını getirmektedir. Özel öğretmen, diğer sınıf öğretmenleri gibi, öğretimle ilgili kendi 
olağan görevlerini yürütür ve eğitim ve öğretim faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlama, 
öğrencilere danışmanlık ve rehberlik hizmeti verme ve de öğrencilerin eğitim hayatlarıyla ilgili 
belgelerin tutulmasıyla ilgilenme işlevlerini yerine getirir. 

Portekiz'de İlk derece için belirlenen sınıf büyüklüğü 24'tür. Sadece bir öğretmeni 
olan sınıflar için bu sayı 18 öğrencidir. İkinci ve üçüncü devreler için minimum sınıf 
büyüklüğü 25 maksimum ise 28 kişidir. 

İspanya'da maksimum sınıf büyüklüğü ilköğretim düzeyinde 25, ortaöğretim 
düzeyinde ise 30 kişidir. Öğrenciler yaşlarına göre gruplandırılmaktadır. Sınıfların küçük 
olduğu bazı kırsal kesim bölgelerinde karma yaş grupları mevcuttur. 

Türkiye'de sınıf büyüklüğü 2005-2006 yıllarında ilköğretimde 
ortaöğretimde 37 kişidir. 

ortalama 43, 

Tablo:77- Seçilmiş Bazı Avrupa Ülkelerinde ve Türkiye'de Sınıf Mevcudu 
Sayıları 

ÜLKE 
Avusturya 
Danimarka 
Fransa 
Yunanistan 
Macaristan 
italya 
Portekiz 
ispanya 
Türkiye 

Sınıf Mevcudu (En Fazla) 
30 
28 

25-28 
15-30 
26-35 

25 
24-28 
25-30 
37-43 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1413) 
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Özel Eğitim 
Özel eğitim: çeşitli nedenlerle bireysel ve gelişim özellikleri ile eğitim yeterlilikleri 

acısmdan akranlarından beklenilen düzeyde anlamlı farklılık gösteren özel eğitime ihtiyacı 
olan çocukların zorunlu öğretim çağı; okul öncesi dönemini de içine alan 3-14 yaş grubundaki 
bireylerin eğitim-öğretim süresini kapsamaktadır. 

36-72 ay arasındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin okul öncesi eğitimi 
zorunludur. Ayrıca, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini öncelikle yetersizliği 
olmayan akranları ile birlikte resmî ve özel; okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın 
eğitim kurumlarında kaynaştırma yoluyla sürdürmeleri esastır. 

Ülkemizde hâlen; görme, işitme, ortopedik engelliler ile zihinsel (eğitilebilir, 
öğretilebilir) engelli, uyum güçlüğü olan, üstün yetenekli öğrencilere özel eğitim okul ve 
kurumlarında eğitim hizmetleri verilmektedir. 

Özel eğitim veren 517 okulda toplam 25.238 öğrenci eğitim-öğretim görmekte ve 
4.680 öğretmen görev yapmaktadır. 

Tablo:78- Özel Eğitim Okul ve Kurumlan (2006-2007 Öğretim Yılı) 

OKUL/KURUM TÜRÜ 

İşitme Engelliler ilköğretim 
Okulu 

İşitme Engelliler Meslek Liseleri 
Oörme Engelliler İlköğretim 
Okulları 
Ortopedik Engelliler tlköğret m 
Okulları 
Ortopedik Engelliler Meslek 
Liseleri 
(Eğitilebilir Zihinsel Engelliler) 
İlköğretim Okulları (44+2) 
(Eğitilebilir Zihinsel Engelliler) 
İs Okulları 
(Öğretilebilir Zihinsel 
Engelliler) Eğitim Uygulama 
Okulları 
(Öğretilebilir Zihinsel Engelliler) 
İş Eğitim Merkezlerin 11+4) 
Bilim Ve Sanat Merkezleri 

Hastane İlköğretim Okulları 

Otistik Çocuklar Eğitim 
Merkezleri 
Vakıfbank Umut Çocukları 
llköğrt.Okuhı(Sok. Çocukları) 
Görme Engelliler Basımevi ve 
Akşam Sanat Okulu 
Özel Eğit Ok. Bünyesinde Ana 
sınfı (53okul 74 şubede) 

GENELTOPLAM 

OKUL 
KURUM 
SAYISI 

49 

15 

16 

5 

2 

46 

60 

111 

115 

33 
46 

18 

1 

Ikurum 

517 okul 
1 kurum 

ÖĞREN 
d 

SAYISI 

5.73* 

1.178 

1.387 

192 

55 

2.707 

2.104 

4.884 

1.920 

3.370 

731 

460 

24 

488 

25.238 

TOPLAM 
YÖNETİ

Cİ 
ÖĞRT. 
SAYISI 

1.092 

179 

376 

47 

23 

(713+241)-954 

(1277+44)=1.321 

352 
65 

189 

12 

13 

57 

4.680 

TOP
LAM 

YÖNET. 
SAYISI 

186 

40 

60 

9 

3 

110 

159 

45 
5 

17 

4 

3 

641 

OKUL 
ÖNC. 

ÖĞRT. 

8 

8 

1 

12 

17 

1 
3 

7 

57 

57 

SINIF 
ÖĞRT. 

144 

33 

22 

180 

47 

332 

28 
53 

44 

1 

2 

886 

BRAN 

s 
ÖĞRT 

327 

L34 

127 

13 

19 

135 

148 

131 

260 
3 

49 

6 

6 

1.358 

OZ 
EL 

EÖİ 
T. 

ÖĞ 
RT. 

392 

126 

284 

3 

625 

1 

66 

1.49 
4 

RE 
H-
BE 
R 

ÖĞ 
RT. 

35 

5 

22 

1 

1 

20 

15 

57 

18 

6 

1 

2 

184 

Bununla birlikte özel eğitim sınıflarında 9.201, diğer okullar bünyesinde 55.096 
olmak üzere toplam 64.297 engelli kaynaştırma eğitimi almaktadır. 
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TabIo:79- Özel Eğitim Sınıfları ve Kaynaştırma Eğitimi (2006-2007) 

Eğitim Türü 

Özel Eğitim Sınıfı 
Kaynaştırma Eğitimi 
TOPLAM 

Okul 
Sayısı 

8.669 
8.669 

Sınıf Sayısı 

1.164 
32.254 
33.418 

Öğrenci Sayısı 

9.201 

Öğretmen Sayısı 

964 (Öz. Eğ. öğt) 
55.096 
64.297 

53 özel eğitim okulu bünyesinde bulunan ana sınıflarında da 488 öğrenci 
bulunmaktadır. 

Tablo:80- Ana Sınıflarında Sınıf, Öğretmen ve Öğrenci Sayılan 

_ ^ _ u — 

Özel Eğitim Gerektiren Gruplar 

. . . ... 
Zihin Engelliler 
Görme Engelliler 
işitme Engelliler 

Ortopedik Engelliler 

1 Otisük Çocuklar 

Uzun S. Hasta ve Hast. Yat. Çocuklar 

TOPLAM 

— • — - ™ u 

Okul sayısı 

31 

3 

9 

1 

5 

5 

53 

Sınıf sayısı 

32 

10 

16 

1 

10 

10 

79 

öğretmen sayısı 

27 

8 

8 

1 

7 

3 

70 

Öğrenci 
sayısı 

155 

74 

132 

4 

37 

8 

488 

Yaygın Eğitim 
Yaygın eğitim, yetişkinlere okuma-yazma öğretmek, temel bilgiler vermek, en son 

devam ettikleri öğrenim kademesinde edindikleri bilgi ve kabiliyetlerini geliştirmek ve 
hayatım kazanmasını sağlayacak yeni imkânlar kazandırmak amacıyla verilen okul dışı 
eğitimdir. 

Yaygın eğitim kurumları; halk eğitim merkezleri, mesleki eğitim merkezleri, pratik kız 
sanat okulları, olgunlaşma enstitüleri, mesleki ve teknik eğitim merkezleri, yetişkinler teknik 
eğitim merkezleri, eğitim ve uygulama okulları, özel dershane, özel kurs, endüstri pratik 
sanat okulları, bilim ve sanat merkezleri, açık ilköğretim, açık lise ve mesleki ve teknik açık 
öğretim okullarında her yaş grubundaki insanlara değişik tür ve nitelikte hizmet verilmektedir. 

2006 yılında 10.576 yaygın eğitim kurumunda 4.508.564 kursiyer öğrenim görmüş ve 
79.370 öğretmen görev yapmıştır. 

Yaygın eğitim; halk eğitimi, çıraklık eğitimi ve uzaktan eğitim yoluyla 
gerçekleştirilmektedir. 
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Tablo:81- Yaygın Eğitimde Okul, Öğrenci ve Öğretmen Sayıları 

EĞÎTİM KADEMESİ 

YAYGIN EĞİTİM 
RESMÎ 
ÖZEL 

TOPLAM 

OKUL 
KURUM 
SAYISI 

10.576 
1.835 
8.743 

10.576 

ÖĞRENCİ SAYISI 
TOP
LAM 

4.508.564 
2.141.389 
2.367.175 
4.508.564 

ERKEK 

2.545.004 
1.043.308 
1.501.696 
2.545.004 

KİZ 

1.963.560 
1.098.081 

865.479 
1.963.560 

ÖĞRETMEN 
SAYISI 

79.370 
10.190 
69.180 
79.370 

Açık İlköğretim Okulu 
Sekiz yıllık kesintisiz zorunlu ilköğretim uygulamasını müteakip açık ilköğretim 

okulu uygulaması başlatılmıştır. Açık İlköğretim Okulu; daha önce ilkokullardan mezun olan 
ancak herhangi bir nedenle ortaokula devam edememiş yurt içindeki ve daha sonra da yurt 
dışındaki vatandaşlarımıza uzaktan eğitim yöntemi ile sekiz yıllık ilköğrenimlerini 
tamamlama imkânı sağlamak amacıyla kurulmuştur. 

2006-2007 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören öğrenci sayısı 287.350'ye ulaşmıştır. 

Açık Öğretim Lisesi 
Açık Öğretim Lisesi, ilköğretimini tamamlayan ancak çeşitli sebeplerle örgün 

ortaöğretim kurumlarına devam edemeyen; örgün eğitim dışmda kalan ve liseye dışarıdan 
devam ederken Açık Öğretim Lisesine geçmek isteyen öğrencilere hizmet vermektedir. Açık 
Öğretim Lisesinde yaş sınırı yoktur. İlköğretimini tamamlayan herkes Açık Öğretim Lisesine 
başvurabilir. 

Açık Öğretim Lisesinde; ders seçme ve kredili sistem uygulanmaktadır. 

2006-2007 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören öğrenci sayısı 281.427'dir. 

Mesleki Açık Öğretim Lisesi 
Mesleki Açık Öğretim Lisesi, ilköğretimini tamamlayan, ancak ortaöğretime devam 

edemeyenler ile ortaöğretimden ayrılanlara farklı alanlarda öğrenim görme fırsatı ve eğitim-
öğretim imkânı sağlayarak hizmet vermektedir. Mesleki Açık Öğretim Lisesinde yaş sınırı 
yoktur. 

Mesleki Açık Öğretim Lisesinde endüstri meslek, kız meslek, ticaret meslek ve imam 
hatip lisesi programları uygulanmaktadır. Mesleki Açık Öğretim Lisesinde ders geçme ve 
kredili sistem uygulanmaktadır. Mesleki Açık Öğretim Lisesinin de öğrenim süresi kademeli 
olarak 4 yıla çıkarılmıştır. 

2006-2007 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören öğrenci sayısı 72.469'dur. 

Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu 
Bu uygulamanın amacı; İlköğretimini tamamlayan, bir meslek edinmek isteyen veya 

mesleğinde ilerlemek isteyen bireylere uzaktan öğretim meslek kursları ve sertifika 
programlan açmak, eğitim sonunda sınavlarını yaparak başarılı olanlara belge/sertifika 
vermektir. 
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Rehberlik ve Araştırma Merkezleri (RAM) 
İllerde bulunan rehberlik ve araştırma merkezi müdürlükleri ile eğitim kurumlarındaki 

rehberlik ve psikolojik danışma servislerince rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri 
verilmektedir. 

Rehberlik ve araştırma merkezleri; tüm öğrencilere mesleki rehberlik, özel eğitim 
gerektiren çocukların tespiti, yerleştirilecekleri eğitim kurumları, bu çocuklar için gerekli 
rehberlik çalışmalarının yapılması, okullardaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin 
planlanması, koordinasyonu, okullardan gönderilen vakaların incelenmesi gibi hizmetleri 
yerine getirmektedir. 

176 rehberlik ve araştırma merkezi ile ilköğretim ve ortaöğretimdeki okul rehberlik ve 
psikolojik danışma servislerinde toplam 12.661 rehber öğretmen görev yapmaktadır. 

TabIo:82- Araştırma Merkezi tle İlköğretim ve Ortaöğretimde Okul Rehberlik ve 
Psikolojik Danışma Servislerinde Rehber Bürosu ve Rehber Öğretmen Sayıları 

Rehberlik ve 
Araştırma Mrk. 
Okul Rehberlik ve 
Psk. Dans. Serv. 
Toplam 

Reh.Arş. Mer. ve 
Rch. Bürosu Sy. 

176 

176 

Toplam Rehber 
Öğrt. Sayısı 

654 

Diğer 

129 

Toplam 

783+176 yont. = 
959 

11.702 

12.661(Reh.Oğ.) 

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimde Araştırma Geliştirme 
Öğrenci Başarısının Ulusal ve Uluslararası Boyutta Ölçülmesi 
Örgün eğitimde verilen eğitim-öğretim sonunda öğrencilerin kazanması gereken bilgi 

ve becerilerin ne oranda kazandınldığınm tespiti amacıyla değişik sınıf seviyelerinde ve farklı 
alanlarda öğrenci basanları hem ulusal hem de uluslararası boyutta Millî Eğitim Bakanlığınca 
ölçülmektedir. Bu ölçmelerle eğitimde durum tespiti yapılmakta, dolayısıyla gelişme ve 
verimlilik dâhil birçok alan sürekli izlenerek, yapılacak reformlar ile geliştirilecek Öğretim 
programları, öğretim teknikleri ve materyalleri için ilgililere önemli veriler sunulmaktadır. 

Öğrenci Başarılarının Ölçüldüğü Ulusal ve Uluslararası Çalışmalar 
• ÖBBS (Öğrenci Başarısını Belirleme Sınavı) her yıl ilköğretim okullarının 4, 5, 6, 

7 ve 8. sınıflarında Türkçe, matematik, sosyal bilgiler ile fen ve teknoloji alanlarını 
kapsamaktadır. 

• P1SA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) projesine 2003 yılında 
Türkiye dahil 41 ülke katılmıştır. Bu ülkelerden 30'u OECD üyesi olan, 11'i ise 
OECD üyesi olmayan ülkelerdir. PISA 2003'e katılan ülkeler arasında 15 (lise 1) 
yaş grubunda matematik, okuma, fen bilimleri ve problem çözme başarısı 
yönünden 28. sırada bulunmaktadır. Türkiye projeye katılan ülkeler içinde 
Yunanistan, Sırbistan, Uruguay, Tayland gibi' ülkelerle aynı sayılabilecek bir 
performans göstermiştir. Türkiye'nin matematik ortalaması Meksika, Endenozya, 
Tunus ve Brezilya gibi ülkelerden yüksek görünmektedir (www.earged.meb.gov.tr) 

• PIRLS (Uluslararası Okuma Becerilerinde Gelişim Projesi) İlköğretim 4.Sınıf (9 
yaş grubu) öğrencilerin okuma becerileri, okuma alışkanlıkları, öğrencilere okuma 
becerisini kazandırmak için öğretmenlerin uyguladıkları öğretim yöntemleri, 
öğretim materyallerinin yeterli olup olmadığı, öğrencilerin okuma becerilerini 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1413) 
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kazanmalarında ailelerin katkıları standart test ve anketlerle belirlenen bir 
çalışmadır. 2001 yılında Türkiye 35 katılımcı ülke arasında 28. sırada yer almıştır. 

• TIMSS (Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Bilgisi Araştırması)Projesi ile 
amaçlanan, üye ülkelerdeki 13 yaş grubu (8.sınıf) öğrencilerinin matematik ve fen 
bilgisi alanındaki bilgi ve becerilerinin uluslararası boyutta karşılaştırmalı olarak 
ölçülmesidir. TIMSS-R - Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Bilgisi 
Araştırmasının Tekrarı Projesi ülkemiz 1999 yılında 38 ülkeyle birlikte 
katılmıştır. TIMSS Projesinde ülkemiz, projeye katılan 38 ülke arasında 
matematikte 31. sırada, fen bilgisi alanın da ise 33. sırada yer almıştır. 

ÖBBS, PISA, PIRLS ve TIMSS sonuçlan, ülkemizde olduğu kadar, Dünya Bankası, 
OECD, UNESCO, UNICEF gibi uluslararası kurum ve kuruluşların dünya üzerinde 
yapacakları uygulamalarda bu sınavlar dikkate alınmaktadır. 

Tablo:83- PISA Da Başarılı Olan İlk Üç Ülke 

Ülke 

Finlandiya 
Kore 
Hollanda 
Türkiye (28.) 

Nüfus 

5.400.000 
43.000.000 
16.200.000 
73.000.000 

Kişi başına 
millî gelir 
(ABD S) 

21.500 
20.400 
25.000 
8.500 

Öğrenci 
sayıları 

800.000 
4.770.000 
3.578.000 
15.000.000 

15 yıl Deneyimli 
ilkokul 

öğretmeni maaşı 
(yılhk-ABD $) 

32.541 
48.875 
40.588 
18.416 

Tüm eğitim 
kurumlarına 

yapılan 
harcamaların 

GSYİH' ye oranı 
6,1 
7,5 
5,0 
3,7 

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Ödüllendirme 
"Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Ödül ve Disiplin Yönetmeliği" üçüncü 

kısım, birinci bölüm (öğrencilerin ödüllendirilmesi) madde 9'da (onur belgesi ile 
ödüllendirme) okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu not şartına bağlı kalmadan aşağıda 
belirtilen durumlarda Öğrencilere onur belgesi verebilmektedir. 

a) Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak, 
b) Bilimsel projeler ile sosyal etkinliklere katılmak, bu çalışmalarda liderlik yapmak, 

yapılan etkinliklerde eğitime katkıda bulunmak ve üstün başarı göstermek, 
c) Okul araç-gereç ve donanımları ile çevreyi koruma ve gözetmede davranışlarıyla 

örnek olmak, 
ç) Görgü kurallarına uymada ve insan ilişkilerinde örnek olmak, 
d) Trafik kurallarına uymada örnek davranışlar sergilemek, 
e) Bilişim araçlarını kullanmada iyi örnek olacak davranışlar sergilemek, 
f) Okula ve derslere düzenli olarak gelmek, bu yönde arkadaşlarına iyi örnek olmak, 
g) Yaşlı, yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve benzeri durumda olanlara yardım amacıyla 

yürütülen toplum hizmetlerinde görev almak gibi davranışlarından en az birini gösterenler, 
öğretmenler ve onur kurulunun görüşü de alınarak takdir ve teşekkür belgesiyle ödüllendirilip 
ödüllendirilmediğine bakılmaksızın onur belgesi ile ödüllendirilir. 

Ayrıca öğretmenler kurulu, ders yılı başında yukarıda belirtilen davranışların dışında da 
onur belgesiyle ödüllendirilebilecek davranışları belirler. Belirlenen davranışlar okul 
yönetimince onur kurulu ile okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirilir. 

Aynı zamanda Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, Sekizinci 
kısım, birinci bölüm (Öğrenci davranışlannı izleme, değerlendirme ve geliştirme) madde 107 
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de "ilköğretim okullarının 4, 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflarında almış olduğu notlarla istenilen 
başarıyı gösterememesine rağmen ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak ilk beş dereceye 
giren, çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün başarı gösteren öğrenciler, 
öğretmen ve okul yönetiminin önerisi üzerine "Onur Belgesi" ile ödüllendirilmektedirler. 

Program Geliştirme 
Dünyada ve ülkemizde son yıllarda çeşitli alanlarda hızlı bir değişim yaşanmaktadır. 

Ülkemizde demografik yapıda, ailenin niteliğinde, toplumsal dokuda, tüketim anlayışında, 
insan haklarında, siyasal alanda, bilim ve teknolojide önemli hareketlilikler gözlenmektedir. 
Doğal olarak, bu hareketliliklerin eğitim sistemine yansıtılması ve geleceğin dünyasının 
ihtiyaçlarının algılanabilmesi gerekmektedir. Bu durum program geliştirme çalışmalarının 
dünyada yaşanan tüm değişimleri ve gelişmeleri karşılayacak nitelikte yapılması 
gereksinimini ortaya çıkarmaktadır. 

Son dönemlerde müfredatta yapılan değişikliklerle ilköğretim okulu haftalık ders 
çizelgelerinde; 

• 1940'lardan beri ilk kez uluslararası mukayeseli, bütünsel bir değişim, 
• Katı davranış programından bilişsel ve yapılandırıcı bir yaklaşıma, 
• Sadece öğretim değil, eğitiminde vurgulandığı, 
• Sekiz yılİLk kesintisiz eğitime uygun, 
• AB ve uluslararası eğitim normları dikkate alınarak, 
• Çocuklarımıza kazandırılması gereken ortak becerilerin saptandığı, 
• Derslerin kavram analizlerinin yapıldığı, 
• Spor kültürü, sağlık, çevre, rehberlik, kariyer, girişimcilik, afet bilinci, 

disiplinler arası bir yaklaşımın programın omurgasına yerleştirildiği, 
• Yüzeysel davranış ifadesi yerine bilgi, beceri, anlayış ve tutumlar 

konulduğu, 
• Baskm doğrusal düşünce yerine, karşılıklı nedensellik ilkesinin öne 

çıkarıldığı, 
• Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller geliştirmek için yeni programlar 

uygulamaya konulmuştur. 

İlköğretim programlarında olduğu gibi Bakanlıkça ortaöğretim düzeyinde 9-12. 
sınıflara ait programlar MEGEP kapsamında çağın gereklerine göre teknolojide meydana 
gelen değişimlerin yapılabildiği modüler esasa göre geliştirilmiştir. Hâlen tüm genel ve 
mesleki liselerde geliştirilen bu programlar uygulanmaktadır. 

2006 yılına kadar her kurum ve kuruluşun bünyesinde bulunan okulların eğitim-
öğretimde birliğin sağlanması amacıyla 5450 sayılı "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı 
Okulların Millî Eğitim Bakanlığına Devredilmesi ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" çıkarılmış ve öğretim birliği 
sağlanmıştır. Bu okullarda okutulan meslek dersleri ile ilgili programlar genel ve meslek 
liselerinde modüler sisteme göre uyarlanmalıdır. 
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Avrupa Ülkeleri ve Ülkemizdeki Sınıflara Göre Ders Saatlerinin Karşılaştırılması 
Tablo:84- Bazı AB Ülkelerinde Okutulan Temel Ders Yükleri (Ana Dil) 

ÜLKELER 

Almanya 

ingiltere 

Macaristan 

Fransa 

[talya 

Finlandiya 

Türkiye 

u 

197 

190 

222 

324 

D 

152 

456 

2.s 

169 

190 

222 

324 

D 

152 

456 

3.s 

169 

190 

222 

270 

D 

152 

456 

Sınıflar (Saat/Yıl) 

4. s 

169 

190 

194 

270 

D 

152 

228 

5.s 1 6.s 1 7.s 

i 1 
113 

190 

111 

270 

D 

152 

228 

113 

190 

111 

216 

218 

152 

190 

113 

114 

111 

144 

218 

76 

190 

u 

113 

114 

111 

144 

187 

76 

190 

9.s 

113 

114 

111 

162 

D 

76 

152 

lO.s 

113 

D 

111 

162 

D 

-

76 

D: Değişken 

Tablo:85- Bazı AB Ülkelerinde Okutulan Temel Ders Yükleri (Yabancı Dil) 

ÜLKELER 

Almanya 
Gymnasium 

Almanya 
RealSchule 
Hauptschule 
ingiltere 

Macaristan 

Finlandiya 

italya 

Fransa 

Türkiye 

Sınıflar (Saat/Yıl) 

İ s 

ZD 

ZD 

ZD 

ZD 

38 

D 

ZD 

-

2.s 

ZD 

ZD 

ZD 

ZD 

38 

100 

ZD 

-

3.s 

56 

56 

ZD 

ZD 

38 

100 

ZD 

-

4.s 

56 

56 

ZD 

83 

38 

100 

ZD 

76 

5.s 

169 

113 

ZD 

83 

38 

100 

54 

76 

6.s 

169 

113 

ZD 

83 

38 

93 

144 

152 

7.s 

169 

113 

D 

83 

133 

93 

108 

152 

8.s 

169 

113 

D 

83 

133 

93 

108 

152 

9. s 

169 

113 

D 

166 

133 

D 

108 

152 

lO.s 

169 

113 

D 

166 

-

D 

90 

D 

D: Değişken 
ZD: Zorunlu Değil 
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Tablo:86- Bazı AB Ülkelerinde Okutulan Temel Ders Yükleri (Sosyal Bilgiler) 

ÜLKELER 

Almanya 

İngiltere 

Macaristan 

Finlandiya 

İtalya 

Fransa 

Türkiye 

l.s 

28 

D 

ZD 

50 

D 

72 

190 

l.S 

28 

D 

ZD 

50 

D 

72 

190 

3.s 

56 

D 

ZD 

50 

D 

72 

190 

Sınıflar (Saat/Yıl] 

4.s 

56 

D 

ZD 

50 

D 

72 

114 

5.s 

85 

D 

56 

50 

D 

72 

114 

6.s 

85 

D 

56 

50 

124 

108 

114 

7. s 

85 

D 

56 

90 

124 

108 

114 

8.s 

85 

D 

56 

90 

156 

108 

76 

9. s 

85 

D 

56 

90 

D 

126 

152 

lO.s 

85 

D 

56 

D 

D 

144 

D 

D: Değişken 
ZD: Zorunlu Değil 

Tablo:87- Bazı AB Ülkelerinde Okutulan Temel Ders Yükleri (Fen Bügisi) 

ÜLKELER 

Almanya 

ingiltere 

Macaristan 

Finlandiya 

italya 

Fransa 

Türkiye 

Sınıflar (Saat/Yıl) 

l.s 

28 

D 

56 

36 

D 

72 

Hayat 
Bilgisi 
Dersi 
içinde 

2.s 

56 

D 

56 

36 

D 

72 

Hayat 
Bilgisi 
Dasi 
içinde 

3,s 

56 

D 

83 

36 

D 

72 

Hayat 
Bilgisi 
Dersi 
içinde 

4.s 

56 

D 

83 

36 

D 

72 

114 

5.s 

85 

D 

83 

36 

D 

72 

114 

6.s 

85 

D 

83 

36 

93 

54 

114 

7.s 

85 

D 

208 

90 

93 

108 

114 

8.s 

85 

D 

194 

90 

93 

108 

114 

9.s 

85 

D 

153 

90 

D 

126 

228 

aa 

lO.s 

85 

D 

222 

90 

D 

198 

D 

D: Değişken 
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Tablo:88- Almanya'da 4 Yıllık Grundschule Beden Eğitimi Ve Resim/Müzik 
Haftalık Ders Saati Çizelgeleri 

Çizelge 1: İlkokul Ders Çizelgesi 

DERSLER 

Resim/Müzik Eğitimi 

Beden Eğitimi 

1 

3 

3 

SINIFLAR 

2 

4 

3 

3 

4 

3 

4 

4 

3 

Almanya'da 6 Yıllık Grundschule Ders Çizelges 
Çizelge 2: Berlin'de bir İlkokulun Ders Çizelgesi 

DERSLER 

Sanat 

Müzik 

Spor 

SINIFLAR 

l 

4 
(2) 

(2) 
3 

2 

4 
(2) 

(2) 
3 

3 

2 

2 

3 

4 

2 

2 

3 

5 

2 

2 

3 

6 

2 

2 

3 

Parantez içerisindeki figürler önerilerdir. 

İtalya İlköğretim Okulları Örneğ 

DERSLER 

Sanat Eğitimi 

Müzik 

Beden Eğitimi 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

SINIFLAR 
3 

2 

2 

2 

4 

2 

2 

2 

5 

2 

2 

2 

Macaristan'da ilköğretim Okulları 

DERSLER 

Müzik 
Resim 
El Sanatları ve Yaşam Biçimi 
Beden Eğitimi ve Spor 
Dans ve Drama 
Ulusal Gelenekler ve Folklor Çalışmaları 
İnsani ve Sosyal Çalışmalar 

SINIFLAR 
1 
1 

1.5 
1 

2.5 
-
-
-

2 
1 

1.5 
1 

2.5 
-
-
-

3 
2 
2 
1 

2.5 
-
-
-

4 
1.5 
1.5 
1 

2.5 
-
-
-

5 
1 

1.5 
1 

2.5 
0.5 
0.5 
-

6 
1 

1.5 
1 

2.5 
1 

0.5 
-

7 
1 
1 
1 
2 
-
-
1 

8 
1 
1 
1 
2 
-
-
-
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Tablo:89- Türkiye İlköğretim Okulları Haftalık Ders Çizelgesi 

SE
ÇM

EL
İ D

ER
SL

ER
 

(Talim ve Terbiye Kurulunun 14.07.2005 tarih ve 192 sayılı kararıyla kabul 
edilmiştir.) 

DERSLER 

Görsel Sanatlar 
Müzik 
Beden Eğitimi 
Teknoloji ve Tasanm 
Trafik ve ilk Yardım 
Rehberlik/Sosyal Etkinlikler 
Yabancı Dil 
Sanat Etkinlikleri (Drama, Tiyatro, Halk Oyunları, 
Enstrüman, Resim, Fotoğrafçılık, Heykel vb.) 
Spor Etkinlikleri (Güreş, Futbol, Basketbol, Voleybol, 
Masa Tenisi vb.) 
Bilgisayar 
Satranç 
Düşünme Eğitimi 
Halk Kültürü 
Tanm/Hayvancılık Uygulamaları 
Takviye ve Etüt Çalışmaları 

SEÇMELİ DERS SAATİ TOPLAMI 

1 
2 
2 
2 

1 

1 

1 

1 
1 

1 
2 

2 
2 
2 
2 

1 

1 

1 

1 
1 

1 
2 

SÜSIFLAB 
3 
2 
2 
2 

1 

1 

1 

1 
1 

1 
2 

4 
1 
1 
1 

1 
1 
2 

2 

2 

1 
1 

4 

5 
1 
1 
1 

1 
1 
2 

2 

2 

1 
1 

4 

6 
1 
1 
1 
2 

1 
2 

2 

2 

2 

7 
1 
1 
1 
2 

1 
2 

2 

2 

2 

8 
1 
1 
1 
2 

1 
2 

2 

2 

2 

Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları 
Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Göstergeleri 

Tablo: 90- Son On Yılda Ataması Yapılan Öğretmenlerin Atama Biçimleri 

YIL 

1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 

TOPLAM 

ATAMA BİÇİMLERİ 

İLK ATAMA 

27.772 
37.184 
37.084 
29.921 
36.059 
33.859 
18.473 
17.900 
20.000 
30.456 

288.708 

AÇIKTAN 
ATAMA 

KURUMLAR-
ARASI ATAMA 

EMEKLİ 
DÖNÜŞÜ 
ATAMA 

Dk atama sayısına dahil edilmiştir. 
İlk atama sayısına dahil edilmiştir. 
İlk atama sayısına dahil edilmiştir. | 

731 
1.680 
2.003 
2.027 
536 
183 
494 

7.654 

486 
275 
414 

2.312 
593 
594 
50 

4.726 

111 
276 
243 
-
-
-
-
-

TOPLAM 

27.772 
37.184 
37.084 
31.249 
38.290 
36.519 
22.814 
19.029 
20.777 
31.000 

301.718 

İlk atama biçimiyle; 1997, 1998, 1999 yıllarında yapılan atamalarda herhangi bir sınav 
sonucu kullanılmamıştır. Bu dönemde atananlar; eğitim fakültesi ve fen-edebiyat 
fakültesi mezunları, diğer fakülte mezunları da üçüncü öncelikli olarak kurayla 
belirlenmiştir. 
2000 yılından itibaren DMS, KMS ya da KPSS puan sonuçlarıyla alınmışlardır. 
Açıktan atama biçimiyle atananlarda, öğretmenlikte geçirilen hizmet süreleri öncelikli 
olmak üzere devlet memurluğunda geçirilen hizmet süreleri dikkate alınmıştır. 
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4. Kurumlararası biçimiyle atananlarda, öğretmenlikte geçirilen hizmet süreleri öncelikli 
olmak üzere devlet memurluğunda geçirilen hizmet süreleri dikkate alınmıştır. 

5. Emekli dönüşü atananlarda, öğretmenlikte geçirilen hizmet süreleri esas alınmıştır. 
6. Sınıf öğretmenliği alanında Maliye Bakanlığınca tahsis edilen ölçü smıriılığmda 1997-

1998 eğitim öğretim yılında 1.930, 1998-1999 eğitim öğretim yılında 1.733, 2004-
2005 eğitim ve öğretim yılında 4,995 olmak üzere toplam 8.658 vekil öğretmen 
istihdam edilmiştir. Söz konusu görevlendirmeler eğitim kurumlarının bağlı 
bulunduğu il ya da ilçe milli eğitim müdürlüklerince, bakanlıkça gönderilen genelgeler 
(Ek-2) doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. 

Tablo:91- Yoğun Öğretmen İhtiyacı Bulunan Alanlar (21/03/2007 Tarihi İtibariyle) 

SIRA 
NO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

ALAN ADI 

Okul Öncesi Öğretmenliği\Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğrt. 
İngilizce 
Teknoloji ve Tasarım 
Sınıf Öğretmenliği 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
Bilgisayar 
Rehber Öğretmen 
Beden Eğitimi 
Müzik 
ilköğretim Matematik Öğretmenliği 
Türkçe 
Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmenliği 
Fen BilgisiYFen ve Teknoloji 
Sosyal Bilgiler 
Coğrafya 
Resim Iş\Resim\Görsel Sanatlar 
Türk Dili ve EdebiyatADil ve Anlatım\Türk Edebiyatı 
TOPLAM 

YASAL 
İHTİYAÇ 

1.764 
1.292 
1.036 
1.143 
1.033 
981 
975 
751 
743 
589 
529 
470 
385 
317 
308 
301 
254 

12.872 
Tablo:92- Sözleşmeli Öğretmenlerin (657-4/B) Alanlara Dağılımı (17/04/2007) 

SIRA 
NU: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

ALAN 
KODU 

2265 
1119 
1123 
1963 
1207 
1245 
1314 
1333 
1371 
1386 
1390 

ALAN ADI 

Beden Eğitimi 
Bilgisayar 
Biyoloji 
Büro Yönetimi ve Sekreterlik Grubu 
Coğrafya 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
Elektrik 
Elektronik/Telekomünikasyon 
Felsefe 
Fen ve Teknoloji/Fen Bilgisi 
Fizik 

• - • 

Toplam 

829 
355 
56 
8 

38 
624 
18 
7 
17 

810 
16 
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12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

1455 
2647 
1230 
4897 
1715 
1524 
2651 
1627 
1631 
2353 
1772 
1818 
1822 

4439 

1894 
1925 
1959 
2403 
2510 
2036 
4900 
1283 
2143 
2632 

Giyim/Hazır Giyim/Moda Tasarımı 
Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 
İHL Meslek Dersleri 
İHL Meslek Dersleri Arapça 
İlköğretim Matematik Öğretmenliği 
İngilizce 
İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 
Kiraya 
Kuaförlük/Cilt Bakımı 
Matematik 
Mobilya ve Dekorasyon 
Muhasebe Grubu 
Müzik 
Okul Öncesi Öğretmenliği/ Çocuk Gelişimi ve 
Eğitimi Öğretmenliği 
Rehber Öğretmen 
Resim Iş/Resim/Görsel Sanatlar 
Sanat Tarihi 
Sınıf Öğretmenliği 
Sosyal Bilgiler 
Tarih 
Teknoloji ve Tasarım 
Türk Dili ve Edebiyatı/Dil ve Anlatım/Türk Edebiyatı 
Türkçe 
Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 

Genel Toplam 

27 
2 
2 
18 

1.027 
1.890 

15 
17 
5 

187 
20 
74 
71 

841 

36 
148 
15 

9.797 
668 
61 

417 
113 

1.770 
1 

20.000 

Tablo:93- Kısmi Zamanlı Geçici Öğreticiler (657-4/C) 

S j ^ A 1 ALAN ADI 
1 
2 
3 

Bilgisayar Öğreticisi 
ingilizce Dil Öğreticisi 
Okul Öncesi Eğitimi Usta Öğreticisi 

Genel Toplam 

TOPLAM 

2.200 
1.300 
14.794 

18.294 

Öğretmenler İçin Performans Değerlendirme 
Millî Eğitim Bakanlığı, Hükümetimiz ile Avrupa Birliği arasında imzalanarak 
yürürlüğe giren Temel Eğitime Destek Projesinin; "Öğretmen Eğitimi Bileşeni" 
kapsamında; 

• "Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri"nin, 
• İlköğretim kademesindeki öğretmenlere yönelik "Özel Alan Yeterlikleri"nin, 
• "Öğretmen Yeterliklerini Geliştirmek İçin Okul Temelli Mesleki Gelişim 

Kılavuzu"nun hazırlanması çalışmalarını projelendirerek bu konu ile ilgili olarak 
aşağıdaki çalışmaları gerçekleştirmiştir: 
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• Tüm öğretmenlerde bulunması gereken bilgi, beceri ve tutum özelliklerini 
kapsayan, 6 ana yeterlik, 31 alt yeterlik ve 233 performans göstergesinden 
oluşan Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri" çalışmasını, tamamlamıştır. 
Böylece Millî Eğitim Bakanlığı öğretmen yetiştirme ""politikalarının 
belirlenmesinde, öğretmenlerin; hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerinde, 
seçiminde, iş başarımlarının ve performanslarının değerlendirilmesinde, 
kendilerini tanıma ve kariyer geh simlerinde bu yeterliliklerden 
yararlanabilecektir. 

Değerlendirmenin amacı, uygulamalardan elde edilen geri bildirimler aracılığıyla 
öğretmen uygulamalarının başarı derecelerinin nesnel olarak değerlendirilmesidir. 

Etkili bir performans değerlendirme sistemi, öğretmenin geliştirilmesi sürecinin 
bütünleştirici bir öğesidir. Etkili bir değerlendirme sisteminde, öğretmenler birer profesyonel 
olarak görülür. Değerlendirme, öğretimin geliştirilmesinde ve etkili uygulamaların 
desteklenmesinde başarılı bir biçimde kullanılır. Değerlendirme sürecinin iki temel amacı 
vardır. 

1- Tüm öğrenciler için belirli bir düzeyde nitelikli öğretimin sağlanması. 
2- Öğretmenlerin mesleki ve bireysel gelişiminde, geliştirmeye açık alanların 

belirlenmesi ve öğretimin etkililiğinin geliştirilmesinde bu alanlar üzerinde 
odaklanmayı sağlamaktır. 

Öğretmenlerin performans değerlendirmesinde; 
• Öğrenci (1-5. sınıf öğrenci görüşleri %10, 6-11. Sınıf öğrenci görüşleri %15) 
• Veli (1-5. sınıf veli görüşleri %15, 6-11. Sınıf veli görüşleri %10) 
• Öz değerlendirme (kendisi), (%15) 
• Zümre öğretmenleri (meslektaşları ) (%10), 
• Okul yöneticisi (%50)'nin görüşleri alınmak kaydıyla değerlendirme yapılır. 

Denetim Hizmetleri 
Millî Eğitim Bakanlığı denetim sistemi; 
Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesindeki Millî Eğitim 

Bakanlığı müfettişlerince, Millî Eğitim Bakanlığı merkez birimleri, yurt dışı teşkilatı ve taşra 
teşkilatı il ve ilçe Millî eğitim müdürlükleri ile Milli Eğitim Bakanlığma bağlı her türlü resmî 
ve özel örgün ve yaygın eğitim kurum ve kademelerinde; illerde millî eğitim müdürlükleri 
bünyesindeki ilköğretim müfettişlerince özellikle ilköğretim kurumlarında yürütülmektedir. 

Millî Eğitim Bakanlığı Müfettişlerinin Görev ve Yetkileri 
Özetle; 

• Okullarımızda, inceleme ve araştırmalar yapmak, 
• Millî Eğitim Bakanlığı teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemlerinin teftiş, inceleme 

ve gerektiğinde soruşturmasını yapmak, 
• Denetimler sırasında tespit edilen yanlışlıkların, eksikliklerin ve metot 

aksaklıklannm giderilmesi için gerekli gördüğü tedbirleri yerinde olmak, 
• Grevlilerin iş basında yetişmelerine katkıda bulunmak, 
• Öğretim programlarının bütünlük içerisinde işlenmesi ve seviye farklılıklarına 

sebep olabilecek değişik uygulamalara yer verilmemesi için ilgili öğretmenler 
arasında gerekli koordinasyonun sağlanma düzeyini kontrol etmek ve rehberlikte 
bulunarak, alınacak önlemleri belirlemek ve Millî Eğitim Bakanlığına bilgi sunmak, 
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• Öğrencilere, millî değerlerimizin kavratılması, Örf, adet ve geleneklerimizin 
benimsetilmesi ve okulun, bulunduğu yörenin bir kültür merkezi konumuna 
getirilmesi için çalışmaların geliştirilmesi yönünde rehberlik yapmak, öğretmen ve 
yöneticilerce gerekli planlama ve uygulamaların yapılıp yapılmadığını araştırmak, 

• Okul ve kurumlardaki görevlilerin, yeterlik, çalışma ve davranışlarını 
değerlendirmek suretiyle başarılarını ve moral güçlerini artırıcı yardımlarda 
bulunmak, üst görevlere layık olanları belirlemektir. 

Millî Eğitim Bakanlığı Müfettişlerinin Sayıları 
Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş 

yardımcısı olara toplam 501 kadrosu mevcut olup, kadrosunda fiilen 121 başmüfettiş, 35 
müfettiş ve 121 müfettiş yardımcısı olmak üzere 277 müfettiş görev yapmaktadır. Büyük 
çoğunluğu Ankara'da olmak üzere İstanbul ve İzmir'de görev yaparlar. 

Bakanlık Müfettişleri 

Başmüfettiş 

121 

Müfettiş Müfettiş 
Yardımcısı 

35 | 121 

Millî Eğitim Bakanlığı Müfettişlerinin 81 İlde Yapmış Olduğu Son Üç Yıldaki 
Soruşturma Konuları ve Soruşturma Sayıları 

Millî Eğitim Bakanlığı müfettişlerince çeşitli konularda; 
• 01.03.2004-01.03.2005 tarihleri arasında 569, 
• 01.03.2005-01.03.2006 tarihleri arasmda 499 ve 
• 01.03.2006-01.03.2007 tarihleri arasında 633 adet olmak üzere son üç yü içinde 

toplam 1.702 adet soruşturma yapılmıştır. 

Millî Eğitim Bakanlığı Müfettişlerinin Ortaöğretim Kurumlarını Denetleme 
Biçimleri, Süreleri ve Sayıları (Kaç Yılda Bir Denetlendiği) 
Ortaöğretim kurumlarında, Millî Eğitim Bakanının Onayı'ndan geçen Yıllık Denetim 

Programı kapsammda mutad ve makul süreler dikkate alınarak denetim faaliyetleri 
yürütülmektedir. Yıllık Denetim Programı hazırlanması öncesinde Millî Eğitim Bakanlığı 
merkez birimlerinin denetime alınmasını istedikleri kendilerine bağlı okul ve kurumların 
sorulduğu, Yıllık Denetim Programı, gelen talepler de dikkate alınarak hazırlanmaktadır. 
Ayrıca, Yıllık Denetim Programı dışında da Milli Eğitim Bakanlığı merkez birimlerince acil 
denetim ihtiyacı olduğu belirlenen okul ve kurumlar için Millî Eğitim Bakanı Onayı'na dayalı 
olarak okul ve kurumların denetimleri de geciktirilmeksizin yapılmaktadır. Yıllık Denetim 
Programı kapsamında ortaöğretim kurumlarının denetime almmasında, mevcut kaynaklarla 
denetimde etkinliğin ve verimliliğin sağlanabilmesi için mutad ve makul süreler ile birlikte 
denetimlerden sonraki geçen süreçte kurum bazındaki gelişmeler de dikkate alınmaktadır. 
Ortaöğretim kurumlarındaki normal genel denetimler, farklı branşlardan ez az 3 veya 4 
müfettişin katilimi ile grup hâlinde, okulun büyüklüğü çerçevesinde ortalama bir hafta 
sürebilmektedir. 

Mevzuatta, ortaöğretim kurumlarının (lise ve dengi okullar) yıllık denetim 
periyotlarına ilişkin bir süre yer almamakla birlikte, Teftiş Kurulu Başkanlığınca ortalama üç 
yılda bir (bütün okulların üç yılda bir denetlendiği anlamına gelmemektedir.) mutad denetim 
yapılabilmektedir. 
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İlköğretim Müfettişlerinin Görev ve Yetkileri: 
İl Millî Eğitim Müdürlükleri bünyesinde İlköğretim Müfettişleri Başkanlığı 

oluşturulur. İlköğretim müfettişleri en az dört yıl süreli yüksek öğrenimli öğretmenler 
arasından yarışma sınavı ile yardımcı olarak mesleğe alınırlar. Bu görevde üç yıllık yetişme 
dönemini takiben yapılacak yeterlik sınavım başaranlar ilköğretim müfettişi kadrolarına 
atanırlar. 

Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının; 

• Okul Öncesi eğitim kurumları, 
• İlköğretim kurumları, 
• Özel eğitim gerektiren çocuklar için açılmış ilköğretim seviyesindeki okullar ve 

sınıflar, 
• Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar, 
• İlköğretim seviyesinde açılan öğrencileri yetiştirme kursları, 
• Özel Öğretim kurumlarına bağlı, ilköğretim seviyesindeki dershane, kurs, etüt 

eğitim merkezleri ve okulları, 
• Valilikçe uygun görülen Millî Eğitim Bakanlığının gözetim ve denetimine tâbi 

diğer okul/kurumlarda inceleme ve soruşturma işleri, görev alanlarını oluşturur. 

Denetimler, aşağıdaki başlıklar göz önünde bulundurularak yapılır. 
a)Rehberlik ve iş başında yetiştirme 
b)Teftiş ve Değerlendirme 
c) İnceleme 
d) Soruşturma 
e) Araştırma 

II 
Kodu 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

Tablo:94- İlköğretim Müfettişleri Sayıları ve Okul Sayıları 
(İlköğretim müfettişleri il millî eğitim müdürlükleri bünyesinde çalı 

İl Adı 

ADANA 
ADIYAMAN 
AFYONKARAHISAR 
AGRJ 
AMASYA 
ANKARA 
ANTALYA 
ARTVİN 
AYDIN 
BALIKESİR 
BİLECİK 
BİNGÖL 
BİTLİS 
BOLU 
BURDUR 
BURSA 
ÇANAKKALE 
ÇANKIRI 

Müfettiş 

78 
37 
32 
8 

26 
164 
62 
10 
45 
48 
9 
8 
7 
18 
16 
82 
18 
9 

Müfettiş 
Yardımcısı 

2 

2 

3 

4 
4 

Toplam 

78 
39 
32 
10 
26 
164 
62 
13 
45 
48 
9 
12 
11 
18 
16 
82 
18 
9 

şırlar.) 
Okul 
Sayısı 
718 
740 
486 
674 
210 
991 
674 
159 
491 
568 
80 

345 
401 
90 
180 
613 
199 
131 
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19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 

ÇORUM 
DENİZLİ 
DİYARBAKIR 
EDİRNE 
ELAZIĞ 
ERZİNCAN 
ERZURUM 
ESKİŞEHİR 
GAZİANTEP 
GİRESUN 
GÜMÜŞHANE 
HAKKARİ 
HATAY 
İSPARTA 
MERSİN 
İSTANBUL 
İZMİR 
KARS 
KASTAMONU 
KAYSERİ 
KIRKLARELİ 
KIRŞEHİR 
KOCAELİ 
KONYA 
KÜTAHYA 
MALATYA 
MANİSA 
KAHRAMANMARAŞ 
MARDİN 
MUĞLA 
MUŞ 
NEVŞEHİR 
NİĞDE 
ORDU 
RİZE 
SAKARYA 
SAMSUN 
SİİRT 
SİNOP 
SİVAS 
TEKİRDAĞ 
TOKAT 
TRABZON 
TUNCELİ 
ŞANLIURFA 
UŞAK 
VAN 
YOZGAT 

37 
38 
41 
18 
33 
14 
40 
29 
54 
24 
7 
6 
59 
22 
73 

295 
138 
10 
24 
44 
15 
16 
48 
82 
25 
51 
51 
55 
20 
33 
10 
16 
21 
38 
21 
30 
67 
6 
16 
44 
20 
43 
46 
2 

43 
16 
14 
32 

9 

5 

6 

2 
3 

3 

3 
4 

4 

3 
1 

2 
6 

6 

37 
38 
50 
18 
38 
14 
46 
29 
54 
24 
9 
9 

59 
22 
73 

295 
138 
13 
24 
44 
15 
16 
48 
82 
25 
51 
51 
58 
24 
33 
14 
16 
21 
38 
21 
30 
67 
9 
17 
44 
20 
43 
46 
4 

49 
16 
20 
32 

555 
373 

1.088 
160 
412 
193 

1.032 
247 
625 
301 
172 
262 
637 
234 
561 

1.529 
966 
424 
359 
559 
149 
130 
362 
971 
343 
597 
705 
816 
639 
401 
448 
171 
217 
563 
136 
378 

1.080 
343 
229 
625 
190 
536 
450 
49 

1.338 
180 
823 
513 
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67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 

ZONGULDAK 
AKSARAY 
BAYBURT 
KARAMAN 
KIRIKKALE 
BATMAN 
ŞIRNAK 
BARTIN 
ARDAHAN 
IGDIR 
YALOVA 
KARABÜK 
KİLİS 
OSMANİYE 
DÜZCE 
TOPLAM 

28 
21 
6 
12 
13 
19 
3 
11 
6 
10 
9 
14 
5 

26 
15 

2.762 

4 
1 

3 
2 

82 

28 
21 
6 
12 
13 
23 
4 
11 
9 
12 
9 
14 
5 

26 
15 

2.844 

312 
278 
121 
176 
127 
392 
256 
111 
205 
164 
64 
83 
113 
229 
204 

34.656 

Hizmet İçi Eğitim 
Hayat boyu eğitimin bir gereği olarak hizmet içi eğitim, çalışanlara mesleklerinde 

daha başarılı, üretici ve mutlu olmasım sağlayacak bilgi, beceri ve tutumlar kazandırmayı 
amaçlamaktadır. 

Hizmet içi eğitim; personelin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını belirleme, bu ihtiyaçlara 
uygun programlar geliştirme, bu programları planlama, uygulama ve değerlendirme gibi 
kapsamlı bir çalışmayı içermektedir. 

Millî Eğitim Bakanlığı hizmet içi eğitim etkinlikleriyle; öğretmen ve diğer personele 
adaylık, uyum, bilgi yenileme, geliştirme ve üst görevlere hazırlama eğitimleri verilmektedir. 

2007 yılında 665 faaliyete 38.659 öğretmen/personel, valiliklerce mahallinde 
planlanıp düzenlenecek 12.233 faaliyete 250.000 öğretmen/personel ile birlikte toplam 12.898 
faaliyete 288.659 personelin katılması planlanmıştır. 

TabIo:95- 1999-2006 Yılları Arasında Düzenlenen Merkezi Ve Mahalli Hizmet İçi 
Eğitim Faaliyetleri İstatistik Bilgileri 

1999-2006 Yılları Arasında Düzenlenen Merkezi Ve Mahalli Hizmet İçi 
Eğitim Faaliyetleri İstatistik Bilgileri 

YILLAR 

1999 

2000 

2001 

MERKEZİ 

Faaliyet 
Sayısı 

413 

445 

419 

Katılan 
Sayı 

24.171 

23.583 

20.080 

MAHALLİ 

Faaliyet 
Sayısı 

3.765 

6.126 

7.526 

Katılan 
Sayı 

177.862 

288.426 

321.411 

GENEL TOPLAM 
Faaliyet 
Sayısı 

4.178 

6.571 

7.945 

Katılan 
Sayı 

202.033 

312.009 

341.491 
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2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

GENEL 
TOPLAM 

313 

453 

526 

543 

634 

3.746 

22.072 

19.727 

34.154 

33.156 

44.006 

220.949 

11.772 

7.120 

11.422 

9.050 

13,460 

56781 

495.643 

253.135 

587.402 

478.168 

472.533 

3.074.580 

12.085 

7.573 

11.948 

9.593 

14.094 

73.987 

517.715 

272.862 

621.556 

511.324 

516.539 

3.295.529 

Öğrenci-Veli-Okul Sözleşmesi 
Bireyin kendini gerçekleştirmesi, okulda demokrasi kültürünün yerleştirilmesi, okulun 

tüm imkânları ile çevreye açılması, veli ve öğrencinin beklentilerinin sisteme dâhil edilmesi, 
hizmet üretenler ile alanlar arasındaki ilişkilerin belirlenmesi için sistematik bir düzenlemeye 
gerek duyulmaktadır. 

Bu amaçla hazırlanan Öğrenci-Veli-Okul Sözleşmesi; öğrenci ve velinin okulun 
işleyişine etkin katılımlarını sağlamak, velileri, öğrencilerin neyi nasıl öğrenecekleri 
konusunda bilgilendirerek çocuklarmm okul dışmdaki zamanlarmı en etkili şekilde 
değerlendirmelerine yardımcı olmak, öğrencileri ve velileri okul kuralları ve genel eğitim 
politikaları konusunda bilgilendirmek, okulun hizmet ve imkânları konusunda tarafları 
bilgilendirerek faydalanma imkânlarını artırmak, okul içinde ve dışında fiziksel ve psikolojik 
şiddete karşı iş birliği yapmak, taraflar arasındaki iletişim kanallarını açık tutmak, tarafların 
birbirlerinden beklentilerini sağlam bir zemine oturtmak, tarafların bireysel potansiyellerini 
üst düzeye çıkarabilecekleri şartlan oluşturmak, öğrencilerin ve velilerin okulun performans 
değerlendirilmesi sürecine etkin katılımım sağlamak konularında taraflar için bir yol haritası 
niteliği taşıyacaktır. 

Sözleşme; olculun, öğrencinin ve velinin hak ve sorumluluklarını ihtiva eden üç 
bölümden meydana gelmektedir. Her bölümün sonunda yer alan Okula özgü Sorumluluklar, 
okulun içinde bulunduğu çevrenin imkânları dikkate alınarak Okul Gelişim Yönetim Ekibi 
(OGYE) olup tarafından belirlenmiş, Öğrenci-Veli-Okul Sözleşmesinin Türkiye genelinde 
uygulanmasına devam edilmektedir. 

Öğrenci -Okul-Veli Sözleşmesinde velilerin hakları; 
• Okul yönetimine katılma hakkı, 
• Çocuğun okuldaki gelişim süreciyle ilgili olarak düzenli olarak bilgilendirilme 

hakkıdır, 

Velilerin sorumlulukları; 
• Okulun öğrenciler için düzenleyeceği ders dışı etkinliklerden en az iki tanesinde 

görev almak, 
• Okulun düzenleyeceği aile eğitim seminerlerine katılmak, 
4 Okul yönetiminin okul-aile ile ilişkilerini geliştirmek amacıyla yapacakları ev 

ziyaretlerini kabul etmek, 
• Aile ortamında fiziksel ve psikolojik şiddete izin vermemek, 
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• Çocuğun ruhsal ve fiziksel durumundaki değişmeler hakkında okulu zamanında 
bilgilendirmek, 

• Okul kütüphanesine her yıl en az iki kitap ya da kaynakla (CD, film, asetat vb.) 
katkıda bulunmak 

Millî Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği 
Birliğin Organları 
Birliğin organları şunlardır: 
a) Genel Kurul 
b) Yönetim Kurulu 
c) Denetim Kumlu 

Genel kurul, birliğin üyelerinden meydana gelir. 

Yönetim kurulu; 
a) Okul müdürü, 
b) Müdür yardımcıları ve öğretmenler arasından seçilen birer üye, 
c) Veliler arasından seçilen dört üye olmak üzere yedi üyeden oluşur. 

Öğrenci mevcudu yüzün altında olan okullarda ise müdür, müdür yardımcısı/öğretmen 
ve veliler arasından seçilen üç üye olmak üzere yönetim kurulu 5 üyeden oluşur. Yönetim 
kurulunun görev süresi bir yıldır. 

Denetim kurulu; 
Denetim kurulu, genel kurulca seçilen ikisi veli olmak üzere üç asil ve üç yedek 

üyeden oluşur. 

Birliğin Görev ve Yetkileri 

Madde 6 - Birliğin görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Öğrencileri, Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri ile Atatürk 

İnkılâp ve İlkeleri doğrultusunda yetiştirmek üzere okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve 
ailelerle iş birliği yapmak. 

b) Okulun amaçlarının gerçekleştirilmesine, stratejik gelişimine, fırsat eşitliğine imkân 
vermek ve öğretmenler kurulunca alınan kararların uygulanmasını desteklemek amacıyla 
velilerle iş birliği yapmak. 

c) Kurs ve sınavlar, seminer, müzik, tiyatro, spor, sanat, gezi, kermes ve benzeri 
etkinliklerde okul yönetimi ile iş birliği yapmak. 

d) Özel eğitim gerektiren öğrenciler için ek eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesini ve 
desteklenmesini sağlamak. 

e) Okulun bina, tesis, derslik, laboratuvar, atölye, teknoloji sınıfı, salon ve odaları ile 
bahçe ve eklentilerinin bakım ve onarımlarının yapılmasına, teknolojik donanımlarının 
yenilenmesine, geliştirilmesine, ilave tesis yaptırılmasına, eğitim-öğretime destek sağlayacak 
araç-gereç ve yayınların alımına katkıda bulunmak. 

f) Eğitim-öğretim faaliyetleri dışındaki zamanlarda okulun derslik, spor salonu, 
kütüphane, laboratuvar ve atölyeleri gibi eğitim ortamlarının, kamu yararı doğrultusunda 
kullanılmasını sağlamak. 

g) Okulun ihtiyaçlarını karşılamak için mal ve hizmet satın almak. 
h) Okulda uyulması gereken kurallar hakkında velileri bilgilendirmek ve onlarla iş 

birliği yaparak zararlı alışkanlık ve eğilimlerin önlenmesi için okul yönetimine yardımcı 
olmak. 
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ı ) Millî bayramlar, anma, kutlama günleri, belirli gün ve haftalar ile düzenlenecek 
tören ve toplantıların giderlerine katkıda bulunmak. 

i) Öğrencilere sağlık ve temizlik alışkanlıkları kazandırmada alınacak ortak tedbirler 
için katkı sağlamak. 

j) Ailede, okulda ve çevrede, öğrencilerle diğer çocukların iyi alışkanlıklar 
kazanmalarını, iyi birer vatandaş olmalarını sağlayıcı tedbirler alınmasında okul yönetimine 
yardımcı olmak. 

k) Okula yapılan ayni ve nakdî bağışları kabul ederek kayıtlarını tutmak; sosyal, 
kültürel etkinlikler ve kampanyalar düzenlemek; kantin, açık alan, salon ve benzeri yerleri 
işlettirmek veya işletmek. 

1) Okul yönetimi ile iş birliği yaparak okula ve imkânları yeterli olmayan öğrencilere 
maddi-manevi destek sağlamak. Belirlenen kardeş okullara katkıda bulunmak, 
m) 14/6/2003 tarihli ve 25138 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Okul Servis Araçları 
Hizmet Yönetmeliğinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek. 

n) Eğitim-öğretimle ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmak. 
o) Eğitim-öğretimi geliştirmek amacıyla çalışma komisyonları oluşturmak. 
p) Eğitim-öğretimi geliştirici diğer etkinliklere katkı sağlamak. 

2007 Yılı Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi 
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı hazırlık çalışmalarını yönlendirmek üzere 

Bakanlar Kurulunca kabul edilen Orta Vadeli Program, Yüksek Planlama Kurulunca kabul 
edilen Orta Vadeli Mali Plan ile Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Bütçe Hazırlama 
Rehberi ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanan Yatırım Genelgesi ve eki 
Yatırım Programı Hazırlama Rehberi doğrultusunda hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığının 
bütçesi aşağıdaki gibidir. 

Tablo:96- Gayri Safı Millî Hasıla ile Konsolide Bütçenin, Millî Eğitim Bakanlığı Bütçe 
Tasarısına Oranları 

(YTL) 

YILLAR 

1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

GSMH 

29.393.262.100 
53.012.780.600 
78.282.967.000 

125.970.544.000 
184.766.666.000 
280.550.667.000 
356.681.000.000 
428.932.000.000 
486.401.000.000 
561.988.000.000 
628.443.000.000 

Konsolide Bütçe 

6.361.685.500 
14.789.475.000 
27.143.467.196 
46.713.341.000 
48.359.962.500 
98.071.000.000 

147.230.170.000 
150.658.129.000 
156.088.874.910 

174.339.990.202* 
204.902.262.572 

MEB Bütçesi 

512.234.445 
1.243.108.000 
2.131.808.500 
3.350.330.000 
4.046.305.625 
7.460.991.000 

10.179.997.000 
12.854.642.000 
14.882.259.500 
16.568.145.500 
21.355.534.000 

Millî Eğitim 
Bakanlığı Bütçesinin 

GSMH'ye 
Oranı 

% 

1,74 
2,34 
2,72 
2,66 
2,19 
2,66 
2,85 
3,00 
3,07 
2,95 
3,40 

Konsolide 
Bütçeye 
Oranı 

% 
8,05 
8,41 
7,85 
7,17 
8,37 
7,61 
6,91 
8,53 
9,53 
9,50 

10,40 

*Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı 
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Tablo:97- Konsolide Bütçe Yatırımlarından Millî Eğitim Bakanlığı Yatırımlarına 
Ayrılan Pay 

(YTL) 

Yıllar 

1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

Konsolide Bütçe 
Yatırım Ödeneği 

89.275.215 
251.053.771 
524.600.000 
999.975.000 

1.410.000.000 
2.352.000.000 
3.500.000.000 
5.736.000.000 
8.998.500.000 
7.368.361.000 

10.143.886.000 
9.639.582.000 
9.341.637.000 

MEB Yatırım 
Ödeneği 

14.391.921 
38.153.000 
76.884.950 

373.262.000 
408.341.000 
666.782.000 
779.855.000 

1.281.690.000 
1.479.050.000 
1.244.150.000 
1.230.306.000 
1.238.498.000 
1.490.000.000 

Konsolide Bütçe 
Yatırımlarından MEB 

Yatırımına Ayrılan Pay 
(%) 
16,12 
15,20 
14,66 
37,33 
28,96 
28,35 
22,28 
22,34 
16,44 
16,88 
12,13 
12,85 
15,95 

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (Genel Kamu Kurumları) 

Millî Eğitim Bakanlığının başlıca finans kaynakları; 
• Merkezi yönetim bütçesinden, 
• İl özel idareleri bütçesinden ayrılan kaynaklar, 
• Eğitime katkı payı gelirleri (bütçeleştirilen gelirler), 
• Dış ülke ve kuruluşlardan sağlanan dış krediler, burslar ve bağışlar, 
• Halk; kişi ve kuruluşlar olarak eğitime katkıları, bağışları, 
• Okul aile birliği gelirleridir. 

Millî Eğitim Bakanlığınca Yapılan Proje Çalışmaları 

Millî Eğitim Bakanlığınca yapılan proje çalışmalarının genel olarak hedef 
kitleleri; 

• Okul öncesi eğitim çağındaki çocuklar, 
• Anne-babalar, 
• Ergenlik dönemindeki gençler, 
• Okul kantin işletmecisi ve çalışanları ile okul servis şoförleri, 
• Resmi ve özel ilköğretim ve ortaöğretim kurumları 
• Öğretmenler, 
• Çalışan çocuklar, 
• Yasalarla ilişki hâlindeki çocuklar, 
• Ceza ve infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan yetişkin ve çocuklardır, 

Kampanyalar 
Eğitime % 100 Destek Kampanyası 
Ülkemizin, sayısal olarak da eğitimde gerçekleştirmesi zorunlu olan hedefleri vardır. 

Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması, ilköğretimin hiçbir kayıp vermeksizin tüm çağ 
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nüfusunu kapsaması, ortaöğretimde okullaşma oranının % 100'e çıkanlması, özellikle bütün 
kız çocuklarımızın okutulması, üniversitede okullaşma oranının % 60'lara yükseltilmesi 
gerekmektedir. 

Tüm bunların gerçekleşmesi ise eğitime ayrılan kaynakların etkili ve verimli olarak 
kullanılmasının yanında, yeni kaynaklar bulunmasına bağlıdır. 

Bu kampanya; devlet, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu üç 
sektörün, eğitim için el ele vermesini sağlamaya ve eğitimi farklı boyutları ile toplumun 
gündemine taşıyarak bir sinerji oluşturmaya yöneliktir. 

Bu kampanya ile; 
• 17.866 derslikli 1.118 okul, 
• 375 mevcut okula 2.849 dersliğin yapımı tamamlanarak toplam 20.715 derslik, 
• 171 derslik dışı ek bina 
• 34 METEM'in yapımı,(Mesleki Teknik Eğitim Merkezleri) 
• 654.684,57 m2 arsa bağışı, 
• 8.998 okulda onarım/donanım çalışması yapılmıştır. 

Kız Çocuklarının Okullaşmasına Destek Kampanyası 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti - UNTCEF 2001-2005 Ana Uygulama Planı 

kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ile UNICEF arasında imzalanan bir protokol gereği 17 
Haziran 2003 tarihinde okullaşma oranlarının en düşük olduğu 10 ilde (Ağrı, Batman, Bitlis, 
Diyarbakır, Hakkari, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van) Millî Eğitim Bakanımız ile UNICEF 
Genel Direktörü tarafından "Kız Çocuklarının Okullulaşmasına Destek Kampanyası" (Haydi 
Kızlar Okula) başlatılmıştır. 

Kampanyanm amacı; ilgili kamu kurum ve sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimlerin 
katılım ve katkısı ile ilköğrenim çağmda olan (6-14 yaş) kız çocuklarının okullulaşma 
oranlarının artırılması, eğitim sistemi dışında kalan, okulu terk eden ya da devamsızlık yapan 
öğrencilerin ilköğretime kazandırılmasıdır. 

Bu kampanya kapsamında; 
• 2003 yılında 10 ilde 40.000, 
• 2004 yılında 33 ilde 73.200, 
• 2005 yılında 53 ilde 62.251, 
• 2006 yılında 81 ilde 47.349, 

olmak üzere toplam 222.800 kız öğrenci eğitim sistemine kazandırılmıştır. 2007 yılında 
çalışmalara devam edilmekte olup eğitim dışında kalan 50.647 kız öğrencimizin kampanya 
dahilinde eğitim sistemimize kazandırılması çalışmalarına devam edilmektedir. 

IV. SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
Temel eğitimin ve daha üst düzeyde eğitimin verildiği ilk ve ortaöğretim kurumlarını, 

çocuklara sorunlarla baş edebilme becerisi ve olumlu yaşam tarzı alışkanlıklarını ve şiddet 
içeren davranışlardan uzak durmasını sağlamalıdır. Bina, öğretmen, öğrenci, veli, müfredat ve 
çevre koşulları eğitim öğretim ortamları şiddet içeren davranışları önleyecek nitelikte 
yapılandırılmalıdır. Bu nedenle aşağıdaki öneriler eğitim kurumlarının iyileştirilmesine 
yönelik olarak önerilmiştir. 
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Okul Öncesi Eğitim ile İlgili Sorun ve Öneriler 

SORUN 1: 
Okul öncesi eğitimde okullaşma oranı diğer Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında oldukça 
düşüktür. Çocuğun yedi yaşına kadar olgunlaştığı ve kişilik özelliklerini kazandığı göz önüne 
alındığında okul öncesi eğitim hayatidir ve ertelenemez. Beş yaşmda çocuk beyni erişkin 
beyninin yüzde 90 büyüklüğüne ulaşır, gelişimin büyük bölümü beş yaşına gelmeden 
tamamlanmış olur. Beyin gelişimi bireyin kendine güven, güvenli bağlanma, çevresiyle 
uyumlu ilişkiler kurma gibi yeteneklerinin gelişimini doğrudan etkileyerek bireyin ruhsal ve 
sosyal sağlığında belirleyici bir rol oynamaktadır. Kişinin yaşadığı birçok ruhsal sorunun da 
erken çocukluk dönemi ile ilişkili olduğu komisyonda dinlenilen uzmanların görüşleri ve 
incelenen bilimsel çalışmalar sonucunda gözlemlenmiştir. 

Okul öncesi eğitim öncelendiği zaman ileriki yaşlarda önümüze çıkabilecek; şiddet ve 
yaralanmaların nedeni olabilecek zihinsel, davranışsal ve eğitsel pek çok sorun erken 
müdahale ile engeUenebümektedir. İleriki yaşlarda karşımıza çıkabilecek sorunların 
çözümünde katlanilacak olan maliyet düşünüldüğünde okul öncesi eğitimin hayatiyeti öne 
çıkmaktadır. 

Ülkemizde okul öncesi eğitimin gerçekleşme oranı %25 civarındadır. 
ÇÖZÜM la: 
Okul öncesi eğitimde (5 yaş) bugün itibariyle 33.213 derslik mevcuttur. 2013 yılına kadar 
önerilen derslik sayısı 51.907'dir. Bugün itibariyle okul öncesi eğitimde %100 okullaşma, 
tekli öğretim ve bir dersliğin en fazla 20 öğrenciden oluşması durumunda 18.694 dersliğe ve 
26.984 öğretmene ihtiyaç duyulmaktadır. Bu dersliklerin yapımı ve donatımı için yaklaşık 
529.491.461 YTL'ye ihtiyaç duyulmaktadır. Günümüzdeki şiddet eğiliminin artışını dikkate 
aldığımızda hedef ve oranlar acilen günlük ihtiyacı yerine getirebilecek hâle getirilmelidir. 
ÇÖZÜM lb: 
17. Millî Eğitim Şûrasında önerilen "60-72 ay (5 yaş) çocukluk çağını kapsayan okul 

öncesi eğitim döneminin zorunlu hâle getirilmesi için çalışmalara başlanmalı." önerisi en kısa 
sürede hayata geçirilmelidir. 
ÇÖZÜM lc: 
İl özel idareleri, yerel yönetimler; okul öncesi eğitimin yaygınlaşması ve farkındalığın 

artması için sivil toplum örgütleri ile iş birliği yaparak kampanyalar düzenlemeli ve sürece 
katkıda bulunulmalıdır. 

SORUN 2: 
Okul öncesi eğitimin maliyetinin yüksek olması ailelerin bu eğitimden vazgeçmelerine sebep 
olmaktadır. 
ÇÖZÜM 2a: 
Üniversiteler, okul öncesi eğitimde dünya standartlarını yakalayabilecek şekilde maliyeti 

düşük, var olan materyallerin değerlendirilmesi ve etkin kullanılmasına uygun olabilecek 
çalışmalar yapmalı, modeller sunmalıdır. (Kolay bulunabilecek ve yörenin özelliklerine 
uygun kâğıt, makas, boncuk, vb.) 
ÇÖZÜM 2b: 
Okul öncesi eğitimde, aileler üzerindeki yükü azaltmak için özel sektöre ait özel eğitim 

kurumlarına giden öğrencilere sağlanan destek gibi okul öncesi eğitime de destek verilmelidir. 
ÇÖZÜM 2c: 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonundan yapılan yardımların bir kısmı okul öncesi 
eğitime ayrılarak burada ihtiyaç duyulan kaynağa katkıda bulunulabilir. 
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ÇÖZÜM 2d: 
Bu ihtiyacın karşılanabilmesi için şans oyunlarından elde edilen gelirden okul öncesi eğitime 
katkı payı ayrılmalıdır. 
ÇÖZÜM 2e: 
Sivil toplum örgütleri, ayni ve nakdî yardımlarının bir kısmmı durumun önemini göz önünde 

bulundurarak okul öncesi eğitime materyal desteği olarak sunmalıdır. 
ÇÖZÜM 2f: 
Eğitim destekleri genellikle zorunlu eğitime verildiğinden dolayı okul öncesi eğitime bu 
desteğin verilebilmesi için bu dönemde destek kapsamına alınmalıdır. Okul öncesi eğitimde 
2007 yılında beş yaş dönemi çağ nüfusu 1.333.000'dir. 
ÇÖZÜM 2g: 
Çocukların oyun alanlarında, park ve bahçelerde sanat ve kültür faaliyetlerine katılabileceği 
mekânlar oluşturulmalı ve bu aktiviteleri sağlamaları için sivil toplum örgütlerine fırsat 
tanınmalıdır. 

İlköğretim ile İlgili Sorunlar ve Öneriler 

SORUN 3: 
Ülkemizde okul çağı nüfusunun çok olması ve ilköğretimde 10.846.930 öğrenci olması 
okulların kalabalık ve sınıf mevcutlarının normlara göre fazla olmasına neden olmaktadır. Bu 
yüzden okulların büyük bir çoğunluğunda ikili eğitim yapılmaktadır. Bu durum çocuklar için 
büyük bir olumsuzluk oluşturmaktadır. Çocuklar ve öğretmenler ikili eğitimden dolayı sosyal 
aktivite, birlikte çalışma ve grup çalışmaları yapamamaktadırlar. Gelişim çağında bulunan 
çocuk ve gençlerin sosyal ve kültürel etkinlikler ile var olan enerjilerini boşaltabilmeleri için 
gerekli fırsatlar sunulamadığında, şiddet davranışları ortaya çıkabilmektedir. Bunun yanmda 
ikili öğretim yapan okullarda çocuklar yarım gün okula gitmekte ve yarım gün serbest 
vakitleri olmaktadır. Bu öğrencileri okullar bünyesinde sosyal ve kültürel etkinliklere 
yönlendirmede eksiklikler bulunmaktadır. 

Okulların çoğunda öğrencilerin serbest vakitlerini değerlendireceği, çeşitli sosyal ve kültürel 
aktivitelere katılabileceği sanat atölyeleri, tiyatro salonları ve beden eğitimi dersinde 
yararlanabilecekleri spor salonu bulunmamaktadır. 
ÇÖZÜM 3a: 
İlköğretimde 190.857 derslik mevcuttur. 2013 yılında olması gereken derslik sayısı 
270.857'dir. Bugün itibariyle ilköğretimde %100 okullaşma, tekli öğretim ve bir dersliğin en 
fazla 30 öğrenciden oluşması durumunda 60.000 dersliğe ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 
dersliklerin yapımı için yaklaşık 6.000.000.000 YTL gerekmektedir. 2013'te ilköğretimde 
270.857 derslik olması gerekmektedir. Bunun için mevcut dersliklerin dışında 80.000 
dersliğin daha hazır hâle getirilmesi gerekmektedir. Bu 80.000 derslik için yaklaşık 
8.000.000.000 YTL'ye ihtiyaç duyulacaktır (yaklaşık 3.000.000.000 YTL'de ayrıca donatım 
için gerekli olacaktır). Bir planlama yapılarak ihtiyaç duyulan derslikler tamamlanmalıdır. 
ÇÖZÜM 3b: 
Fiziki durumları elverişli okullara spor salonları, tiyatro salonları ve sanat atölyeleri 
yapılmalıdır. Yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri okullara destek sağlamalı, iş birliği 
içerisinde bulunmalıdır. Okullara yakın bölgelerde bulunan özel kuruluşların spor salonları 
okullar ile iş birliği kurularak kullanıma açılmalıdır. Büyükşehir belediyesi kapsamındaki 
illerde yerel yönetimler, gençlik spor müdürlüklerine spor salonları yapma şartı getirmelidir. 
ÇÖZÜM 3c: 
İl gençlik spor müdürlüğünce il'e ve uygun yeri olan okullara spor salonları yapılmalı ve 
çocukların serbest zamanlarını geçireceği mekânlar oluşturulmalıdır. 
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ÇÖZÜM 3d: 
Kültür turizm il müdürlükleri okullardaki sosyal ve kültürel faaliyetlere aktif olarak katılmalı 
ve destek sağlamalıdır. 

SORUN 4: 
İlköğretim sonrası okumak istedikleri hâlde özellikle kırsalda yaşayan kız çocuklarının bir 
kısmı kalabilecekleri yerler olmadığı içüı ailelerince okullara gönderilmemekte ve eğitim 
dışında kalmaktadırlar. 
ÇÖZÜM 4a: 
Özellikle il ve ilçe merkezlerinde kız çocuklarının eğitimlerine devam edebilmeleri için 

güvenli ve nitelikli yatılı pansiyonlar yapılmalıdır. Böylece imkânsızlık nedeni ile okula 
gönderilemeyen kız çocuklarının okula gönderilmesi sağlanabilir. STK'ler ve hayırsever iş 
adamları yönlendirilmeli, destekleri alınmalıdır. 

SORUN 5: 
Yeni program (aktif öğrenme ve yapılanmaya dayalı eğitim) uygulamalarına karşı 
öğretmenlerin sistem değişikliklerinin sık değişmesi nedeniyle alıştıkları sistemden 
vazgeçmekte zorlandıkları, çocuğu korumak adına eski sistemde anlatım ve aktarımın zaman 
zaman tercih edildiği gözlenmiştir. Benzer bir direncin veliler tarafından da gösterildiği ve 
sınava dayalı bir hazırlık içinde çocuklarına bilgi yüklemeye dayalı eğitimler sunan 
öğretmenleri tercih ettikleri gözlenmiştir. (Bilgi ağırlıklı sistem çocuğa boş zaman 
bırakmadığı ve çocuğun analitik düşünme becerisini desteklemediğinden, çocuğun 
sosyalleşmesine ve problem çözme, karar verme ve iletişim becerilerini kazanmasında 
yetersizliğe neden olmaktadır. Bu durum çocukta şiddet davranışlarını artırabilmektedir.) 
ÇÖZÜM 5a: Öğretmenlere yeni uygulanan programlara ilişkin hizmet içi eğitimler; bilgi, 
tutum ve davranış değişikliği gerçekleşecek şekilde sunulmalı, öğretmenlere bu programların 
uygulanmasında kullanılabilecek öğretim yöntem ve teknikleri, sınıf yönetimi konusunda 
bilgiler verilmelidir. Bu yöntemler de aktif öğrenmeyi temel alarak ve uygulama fırsatları 
sunularak öğretilmelidir. Aym şekilde veliler de yeni programlar, özellikleri ve katkıları 
konusunda bilgilendirilmelidir. 

SORUN 6: 
İlköğretimde kesintisiz 8 yıllık eğitim uygulaması kapsamında, 1 den 8. sınıfa kadar tüm 

öğrenciler beraber aynı ortamda eğitim görmektedirler. Bu durumda ilköğretim 1. sınıf 
öğrencisi ile ilköğretim 8. sınıf öğrencileri aym ortak mekânı kullanmaktadırlar. Aradaki yaş 
farkı nedeni ile küçük sınıflardaki çocuklar genellikle mağdur olmaktadır. Özellikle büyük 
kentlerdeki okullarda, okula geliş ve gidişlerde ortak kullanılan servislerde de aynı durum söz 
konusu olmaktadır. 
ÇÖZÜM 6a: 
Kesintisiz 8 yıllık eğitimde birinci kademe ve ikinci kademe öğrencileri farklı binalarda 

eğitime devam etmelidir. Bu mümkün olmadığı takdirde ilköğretim 2. kademe (6,7,8) için 
ayrı giriş ve çıkış saati uygulamasına geçilmeli ya da yeni yapılan okul projeleri iki ayrı bina 
şeklinde tasarlanmalıdır. 
ÇÖZÜM 6b: 
Okula geliş ve gidişlerde birinci kademe (1-5) ve ikinci kademe (6-8) öğrencileri mümkünse 
ayrı ayrı servisleri kullanmalıdır. 
ÇÖZÜM 6c: 
Okul servis araçları sürücüleri MEB tarafından eğitilmeli ve sertifika verilmelidir. Bu 
eğitimden geçerek sertifika alanların çalışmalarına müsaade edilmelidir. (Şoförün 
davranışları, konuşması, dinlediği müzik, trafikte gösterdiği tutum ve davranışlar dikkate 
alınmalıdır.) 
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SORUN 7: 
Bilgiyi ölçmeye dayalı yapılan sınavlar çocuğu basan ve başarısızlıkla tek odaklı 

değerlendirmektedir. Sınav sistemi değişse sınav içeriği bilgiye dayalı olduğu sürece çocuğun 
sınav stresi ile dershane bağımlılığı devam edecektir (Sadece bilgi ölçmeye dayalı sınavlar 
birçok çocuğun başarısızlık duygusunu yaşamasına ve öz güven sorunlarına, okul 
devamsızlıklarına, aynı zamanda öğrencilerin analitik düşünme biçimleri geliştirilemediği için 
ilerideki sorun çözme ve iletişim becerilerinde eksikliklere neden olmakta ve bütün bunlar 
şiddetin nedenleri olabilmektedir.) 
ÇÖZÜM 7a: 
Öğrencilerin sahip oldukları bilgi ve becerileri gerçek hayatta karşılaşabilecekleri durumlarda 

kullanabilme yetenekleri, düşüncelerini analiz etme, akıl yürütme becerilerine dayalı bir sınav 
sistemi getirilmelidir. 
ÇÖZÜM 7b: 
İlköğretim 8. sınıflarına yönelik verilen mesleki yönlendirme ve rehberlik çalışmalarına 
ağırlık verilmelidir. 

Bireylerin ilgileri ve yetenekleri doğrultusunda eğitim programlarını almaları, çocuk ve 
gençlerin akademik başarıları, ilgileri, kişilik özellikleri doğrultusunda çeşitli programlara 
yöneltilerek yetiştirilmesi gerekmektedir. Bu süreçte bireyin kendisini tanıması, yetenek, ilgi 
ve istekleri doğrultusunda başarıya ulaşmasına yardımcı olmak için eğitimsel 
yönlendirmenin, meslek seçimi, mesleğe hazırlanma ve mesleğe uyum gibi süreçleri içeren 
mesleki yönlendirmenin en etkili şekilde gerçekleştirilmesi gerekir. 

Eğitsel ve mesleki yönlendirme çalışmaları Almanya, Fransa ve diğer Avrupa Birliğine üye 
pek çok ülkede olduğu gibi eğitimin ilk yıllarından itibaren başlamalı ve süreklilik teşkil 
etmelidir. Öğrenciler ilköğretim yıllarından itibaren öğretmen gözlemleri, çeşitli etkinliklerde 
gösterdikleri performanslar, derslerdeki başarıları ve başarısızlıklarına göre ayrıntılı 
biçimlerde değerlendirilmeli, bu süreçte aileler düzenli olarak bilgilendirilmeli, öğrenci ve 
ailelere geribildirimler sunulmalıdır. 

Yapılacak olan yönlendirmelerde öğrencilerin akademik başarıları, öğretmen gözlemlerinin 
yanında testler ve envanterlerden edinilen bilgilerden de (yetenek testileri, zekâ testler vb.) 
yararlanılmalıdır. 

Yönlendirme sisteminin etkili olabilmesi için ilköğretimin ilk yıllarından itibaren öğrencilere 
ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlayacak fırsatlar sunulmalı, seçmeli derslerin sayıları 
artırılarak okullarda bu derslerin ve ders dışı faaliyetlerin (öğrenci klüpleri gibi) etkili bir 
şekilde yürütülmesi ve tüm ders ve klüplerin okullarda sunulabilmesinin sağlanması 
gerekmektedir (Arslan ve Kılıç, 2000). 

SORUN 8: 
Ülkemizde yoğun müfredat programı uygulandığı hâlde yapılan uluslararası PIRLS 

(Uluslararası Okuma Becerilerinde Gelişim Projesi), PISA (Uluslar Arası Öğrenci 
Değerlendirme Programı) ve TIMMS (Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Bilgisi 
Araştırması) gibi sınavlarda istenilen başarının sağlanamadığı görülmüştür. Analiz etmeye ve 
akıl yürütmeye dayalı bu ölçümlerdeki puanların düşüklüğü öğrencilerin sorun çözme, 
muhakeme etme, var olan durumları betimleme ve farklı çözüm yollarını ortaya koyabilme 
gibi konularda eksiklerine de işaret etmektedir. Bu durum eğitim ortamlannda şiddet 
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davranışlarının ortaya çıkmasının nedenlerinden birisi olabilir. 
ÇÖZÜM 8a: 
Öğrencilerin sahip oldukları bilgi ve becerileri gerçek hayatta karşılaşabilecekleri durumlarda 

kullanabilme yetenekleri, düşüncelerini analiz etme, akıl yürütme becerileri geliştirilmeli, 
öğrenme ortamları bu becerileri geliştirmeye uygun biçimlerde düzenlenmelidir. Öğretmenler, 
eğitim-öğretim etkinliklerinde akıl yürütme ve analiz etme becerilerini geliştirebilecek 
yöntemler kullanmalıdır. 
ÇÖZÜM 8b: 
Öğrencilerin Türkçeyi daha akıcı, zengin bir biçimde kullanmaları, sözlü olarak kendilerini 
ifade etme, var olan durumları betimleme ve ortaya koyma becerileri geliştirilmelidir. 
Öğrenciler mümkün olduğunca yazılı anlatım çalışması (kompozisyon) yapmalı, yazma, 
münazara, tartışma, beyin fırtınası gibi etkinliklere katılmalı; mümkün olduğu durumlarda 
çoktan seçmeli sınav (test) biçimleri yerine, kelime kullanımı ve anlatım becerilerini 
destekleyen açık uçlu soruların olduğu sınavları tercih etmelidir. 

SORUN 9: 
İlköğretim müfredatları Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında ders yüklerinin ülkemizde 

daha ağır olduğu gözlenmektedir. Ders yükü ağırlığı, çocuklarda kişisel gelişim için yeterli 
süre bırakmamakta ve diğer alanlardaki gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. 
Yoğun müfredat içerisinde sadece ders çalışma ve akademik başarıya odaklanan çocuklar; 
sanat, spor gibi sosyal ve kültürel alanlarda kendilerini ifade edemeyen çocuklar, şiddet 
davranışlarıyla var olan enerjilerini dışarıya aktarmaktadırlar. 
ÇÖZÜM 9a: 
İlköğretim programları; 

• Her çocuğun öğrenebileceği, birey olarak kendine özgü olduğu ve öğrenmenin 
bireyin gelecekteki yaşamına ışık tutacağı anlayışı, 

• Bilgi, beceri, değer ve tutumların gelişmesi yoluyla "öğrenmeyi öğrenmenin" 
gerçekleşmesinin ön plana çıkarılması, 

• Öğrencilerin; düşünmeye, soru sormaya ve görüş alış verişi yapmaya özendirilmesi, 
• Öğrencilerin; örf ve âdetlerimiz çerçevesinde ruhsal, ahlaki, sosyal ve kültürel 

yönden gelişmesinin sağlanması, 
• Öğrencilerin, haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren 

demokratik bireyler olarak yetişmeleri, 
• Toplumsal sorunlara karşı duyarlılıklarının ön plana çıkanlması, 
• Öğrencinin, öğrenme sürecinde deneyimlerini kullanmasına ve çevreyle etkileşim 

kurmasına fırsat verilmesi, 
• Öğrenme-öğretme yöntem ve tekniklerinde çeşitliliklere yer verilmesi anlayış ve 

ilkeleri esas alınarak Millî Eğitim Bakanlığınca yenilenmiştir. Ancak ders yükü 
ağırlığı değişmemiştir. Bu kapsamda yıllık ders yükü ağırlıkları yeniden 
ayarlanmalıdır. 

ÇÖZÜM 9b: 
Düşüncelerin yaşama geçirilmesi, öğrencilere Öğrenme fırsatlarının sunulabilmesi için 
gereken uygun öğretim yöntem ve teknikleri konusunda (örneğin; araştırma yoluyla öğretme, 
problem çözme yoluyla öğretme, rol oynama, örnek olay incelemesi, beyin fırtınası, 
münazara, iş birliğine dayalı öğrenme, usta-çırak ilişkisi bilişsel çıraklık) öğretmenlere 
eğitimler verilmeli, kendilerini bu alanlarda geliştirmeleri sağlanmalıdır. 
ÇÖZÜM 9c: 
Eğitim öğretim ortamları yeni programlara ve öğrenme tekniklerine uygun olarak 

düzenlenmeli ve öğrencilerin ihtiyaç duyabileceği materyaller ile desteklenmelidir. Fiziki 
koşulları uygun olan okullarda ilköğretim ikinci kademe (6,7,8) ve ortaöğretimde okulların 
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sınıfları her bir ders için bir laboratuvar sınıf gibi düzenlenerek her dersin öğretmeni için bir 
sınıf oluşturulmalı. Böylece ders öğretmenleri kendi branşlarına uygun olarak sınıf 
düzenlemelerini yapabilir, görsel materyaller ile sınıfı donatabilir. Bu sistemde öğrenciler 
gireceği dersin sınıfına gidebilir. Sistem, uygun olan okullarda başlatılabilir, yeni yapılacak 
okullarda ise bu modele uygun planlar çizilebilir. 
ÇÖZÜM 9d: 
Öğrencilere bilgilerini kullanma fırsatları tanınmalı ve bilgilerim hayat ile ilişkilendirilmeleri 
sağlanmalıdır. Kullanılmayan bilgilerin zamanla unutulduğu bir gerçektir. Çeşitli öğretim 
yöntemleriyle desteklenerek (Örneğin, öğrenme malzemesini başka bir anlatım biçimine 
dönüştürme, proje hazırlama, düşünceyi kanıtlama) öğrencinin bilgiyi içselleştirmesi ve 
anlamlandırması sağlanmalıdır. 

SORUN 10: 
İlköğretim kurumlarımızda beden eğitimi, resim, müzik gibi sosyal ve kültürel içerikli dersler 
diğer Avrupa ülkelerine göre çok farklılık göstermemektedir. Ortaöğretim kurumlarımızda ise 
beden eğitimi dersi 9. sınıfta zorunlu 2 saat, diğer sınıflarda ise seçmeli 2 saatlik ders olarak 
programda yer almaktadır. Resim, müzik gibi dersler ise tüm sınıflara seçmeli olarak 
yerleştirilmiştir. Okullar bu seçmeli dersleri imkânları ölçüsünde koymakta, seçenek olarak 
hepsini sunamamaktadır (Sanat, kültür gibi alanların yeterince önemsenmemesi çocukların 
farklı alanlarda başarı duygusu yaşamasını zorlaştırmaktadır. Öz güven ve yeterlilik duygusu 
yaşayamayan çocuklar şiddet davranışlarına yönelebilmektedirler.). 
ÇÖZÜM 10: 
İlköğretimde var olan ders saatleri etkili bir şekilde kullanılmalı, öğrenciler sadece ders 

saatlerinde değil ders saatleri dışında da sosyal ve kültürel faaliyetlere yönlendirilmeli, spor 
yapmaları sağlanmalıdır. Öğrenciler, yaşamlarında serbest kaldıkları zamanlarda hobi olarak 
resim, spor gibi alanlarla uğraşmayı bir yaşam tarzı hâline dönüştürmeleri konusunda 
desteklenmelidir. Okullarda riskli gruplarda bulunan öğrencilerin spor yapmaları ve sosyal 
kültürel faaliyetlere katılmaları desteklenmeli ve teşvik edilmelidir. 

Ortaöğretim kurumlarında ise öğrencilerin, sanat ve spor etkinlileri gibi seçmeli dersleri 
alabilmeleri için okulların bu konudaki kaynak yükü hafifletilmelidir. 

Kültür ve sanat faaliyetlerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı kendi içindeki hizmet 
yapılanmasını çocuk ve gençlerin yaş gruplarını göz önünde bulundurarak okul çatısı 
altındaki çocuklarla faaliyetlerini buluşturacak düzenlemeler yapmalıdır. Kültür faaliyetleri 
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sorumluluğu alanındadır (müzik, resim, drama, heykel, 
tiyatro vb.). Bu konulardaki projeler Kültür Bakanlığı tarafından bilfiil hayata geçirilmelidir. 
Çünkü Kültür ve Turizm Bakanlığının hizmet verdiği nüfusun yaklaşık 17 milyona yakınının 
en etkin buluştuğu yer okul çatısı altında yer almaktadır. 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün görev tanımı içinde "gençlerin boş zamanlanın 
değerlendirmesi hususunda diğer kuruluşlarla iş birliği yapmak ve sporun kitlelere 
yayılmasını teşvik etmek" yer almaktadır. Bundan dolayı genç nüfusun okul çatısı altında 
olduğunu düşündüğümüzde faaliyetlerini öğrencilerle buluşturmak için daha etkin bir 
yapılandırmaya geçmelidir. Gençlik merkezlerinin faaliyetleri içinde halk oyunları, müzik, 
tiyatro, satranç gibi etkinliklerin olduğu düşünüldüğünde oradaki etkin yapılanma MEB'deki 
personel ve mekân sıkıntısını çözecektir. 

Vali ve kaymakamlar bölgelerindeki bu üç kurumu mekân ve personel açısından daha etken 
kılmak için gerekirse dışardan bu etkinlikleri gerçekleştirecek belge sahibi sporcu ve 
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sanatçıların ücret karşılığı çalıştırılmasını sağlamalıdır. 

Sosyal sorumluluk içinde kamuoyunca sevilen sanatçı ve sporcu kimliklerin genç nesillerce 
buluşturulup sanat ve sportif faaliyetlerin yapılması sağlanabilir. Bununla ilgili olarak Kültür 
Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Millî Eğitim Bakanlığı birlikte çalışmalı ve 
ortak etkinlik düzenlemelidirler. 

Ortaöğretim İle İlgili Sorun ve Öneriler 

SORUN 11: 
Günümüzde çocuklar ve veliler üniversiteleri iş garantisi olarak algılamakta ve genel liseleri 
bitirdikten sonra üniversiteyi de kazanamayan gençler ortaöğretimde de kendilerini meslek 
hayatına hazırlayan bir eğitim almadıklarından dolayı boşlukta kalmaktadırlar. 

iş müracaatlarında yapacakları işi ve kendilerini tanımlayamamaktadırlar. 

Avrupa ülkelerinde genel eğitim oranı yüzde 35, mesleki eğitim oranı yüzde 65 iken 
ülkemizde bu durum tam tersidir. Gençlerin gelecek ile ilgili kaygı duyması onları 
saldırganlaştırmakta ve şiddete yöneltmektedir. Komisyon çalışmaları sırasında ve il 
gezilerinde meslek liselerinde şiddet esnasında kullanılabilecek malzeme bulunduğu hâlde bu 
okullardaki şiddet oranı genel liselere göre daha az görülmektedir. 
ÇÖZÜM İla: 
Mesleki eğitime ağırlık verilmeli ve mesleki eğitimin payı Avrupa ülkeleri standardına 

yükseltilmelidir. 
ÇÖZÜM 11b: 
Sanayi ve Ticaret Odaları iş alanlarında ara eleman oluşturacak ve stajını aynı zamanda o iş 
yerinde yapacak ortaöğretim kurumları açmaya teşvik edilmelidir. 
ÇÖZÜM 11c: 
İlköğretimden itibaren yönlendirme hizmetleri düzenli ve sürekli bir şekilde sürdürülmeli, 

öğrencilere eğitsel ve mesleki yönlendirme yapılmalıdır. Bu süreçte anne babalar eğitilmeli, 
çeşitli seminerler ve görüşmelerle yönlendirme süreci anlatılmalıdır. Meslekler hakkında bilgi 
verebilmek amacıyla veliler ve öğrenciler için seminerler, meslek gezileri gibi etkinlikler 
düzenlenmelidir. Meslek liselerine yönlendirilen öğrenciler için mesleki seçiminin uygun 
olup olmadığı, yöneldikleri mesleki eğitime uygunluğu çeşitli kaynaklardan edinilen bilgiler 
sonucunda (öğretmen gözlemleri, ders notlan, yetenek ve zekâ testleri vb.) değerlendirilmeli 
ve bu sürecin sonunda öğrenciler meslek liseleri ya da genel liselere yönlendirilmelidir 
(Arslan ve Kılıç, 2000). 

SORUN 12: 
Okullarda sigara, uyuşturucu ve madde kullanımı oranlarında artış görülmektedir. 
ÇÖZÜM 12a: 
Gençlere sigara, uyuşturucu ve madde kullanımının verdiği zararlar ve etkilerini anlatmak içir 
yapılan seminer ve paneller belli bir program doğrultusunda sürekli olarak yapılmadığı v< 
sonuçları izlenmediği için faydalı olamamaktadır. Bu nedenle yasaklar ve fiyat artışları gib 
mevzuat değişikliklerini de içerecek kapsamlı çalışmalar yapılmalıdır (Örneğin; Tüm oku 
kampüslerinde sigara kullanımının engellenmesi gibi.). 
ÇÖZÜM 12b: 
Ailelere bu konuda koruyucu ve çocuğunda meydana gelen davranış değişikliklerin 

anlayabilecek ve doğru müdahale edebileceği bilgilendirici seminerler verilmeli. 
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ÇÖZÜM 12c: 

Medyanın gizli veya açık olarak bu tür maddelerin özendirici reklamlarını yapmasını önleyici 
tedbirler alınmalı. 

SORUN 13: 
Okullarda gençlerin serbest vakitlerini geçirecek sosyal mekânların (kültürel etkinlikler için 
ortamlar, kütüphane, sanat atölyesi, bilgisayar sınıfı, spor salonu, kafeterya vb.) bulunmaması 
nedeniyle gençlerin vakit geçirmek için kahve, İnternet kafe gibi kendileri için zararı 
olabilecek yerlere giderek buralarda ayrıca zararlı maddelere alışmakta ve kötü amaçlı 
kişilerle arkadaşlık kurmaktadırlar. 
ÇÖZÜM 13a: 
Öğrencilerin serbest zamanlarını değerlendirebilmesi için okul yönetimince gençlere okul 
dışında da spor, kültür ve sanat faaliyetlerini yapabilecekleri özel ya da kamu kurumları ile 
aktif bir iş birliği sağlayarak çocukları doğru ve güvenilir bir şekilde yönlendirmesi 
yapılmalıdır. Bu amaçla kamu ya da özel kurumlarca gençlere sunulan hizmetler konusunda 
onlar birebir bilgilendirilmelidir. 
ÇÖZÜM 13b: 
Üniversite tesisleri, amatör ve profesyonel spor klüpleri tesisleri, kamu kurum ve 

kuruluşlarına ait tesislerin kullanımı haftanm belirli gün ve saatlerinde gençlerin hizmetine 
açılmalıdır. 

SORUN 14: 
Gençler okula ateşli silah ve kesici alet getirmekte ve kavga esnasında bu aletleri kullanarak 
ölüm ve yaralamalara sebep olmaktadırlar. 
ÇÖZÜM 14a: 
Ateşli ve kesici silahların çocuklar ve gençler tarafından kolayca ulaşabilmesinin önüne 
geçmek için gerekli önlemler alınmalı ve gençlerin aileleriyle de iş birliği yapılmalıdır. 
Şiddetin önlenmesi ve maliyeti bakımından bu tür aletlerin ulaşılabilirlik ve engellenmesine 
yönelik müdahalenin 79 avroluk bir getirişi olduğu bilinmektedir. 
ÇÖZÜM 14b: 
Okul etrafındaki güvenlik için kamera sistemi oldukça etkilidir. Yaygınlaştırılması için 
desteklenmeli, (İstanbul da kullanılan MOBESE benzeri) emniyet birimleri ile iş birliği 
yapılmalıdır. 

Öğretmenlerle ilgili Sorun ve öneriler 

SORUN 15: 
Ülkemizde 2000 yılından itibaren DMS, KMS ya da KPSS sınavları puan sonuçları ile 

üniversitelerin ilgili bölümünden mezun olanların öğretmen olarak istihdam edilmelerine 
devam edilmektedir. Sınavda yüksek puan alanların sıralamaya konulması ve sıralamaya 
giren adayların yaptıkları tercihler neticesinde atanmaları bilgisayar ortamında 
gerçekleştirilmektedir. Ancak sınavda başarılı olan adaylar atandıkları illeri beğenmedikleri 
takdirde görev yerlerine gitmemekte ve gitmedikleri bölgeyi mağdur etmektedirler, aynı 
zamanda görev yapacak başka bir kişiyi de engellemektedirler. 
ÇÖZÜM 15: 
Atandıkları hâlde herhangi bir mazereti bulunmadan atandıkları ilde göreve başlamayan 

öğretmen adaylarının mevcut 1 yıl yeni görev talep edememe durumu 3 yıla çıkartılmalıdır. 

SORUN 16: 
Sınavda yüksek puan alan ve sıralamaya girerek herhangi bir ile atanan öğretmen adaylarının 

sağlık muayeneleri kapsamlı bir inceleme ile yapılmamaktadır. 
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ÇÖZÜM 16: 
Öğretmenlerin atamalarında mevcut sınav sistemi yanında kişisel davranışları, iletişim ve 
problem çözme becerilerini de irdeleyen ek elemelerin yapılması şarttır (Örneğin; İspanya'da 
öğretmen olmak için birkaç aşamalı eleme sınavları yapılmaktadır). 

Sağlık muayenelerinde özellikle psikolojik rahatsızlıklar, kişilik bozuklukları göz ardı 
edilmemelidir. 

SORUN 17: 
Görev yerinde ilk defa çalışmaya başlayan ya da şehir değiştiren eğiticilerin o il'e ait 
sosyokültürel yapıyı tanıma süreci çoğunlukla uzun sürmekte, bu da öğretmenin sınıftaki 
başarısına, öğretmen-veli iletişimine olumsuz yansımakta ya da öğretmenin oradan başka yere 
tayinini istemesine neden olmaktadır. 
ÇÖZÜM 17: 
Görev yeri değişikliklerinde ve ilk atamalarda öğretmenler atandığı ilin özellikleri konusunda 
uyum seminerleri alarak göreve başlatılmalıdırlar. Bu konu ile ilgili olarak il millî eğitim 
müdürlükleri hizmet içi ve öncesi eğitim seminerleri düzenlemeli, il müdürlükleri, ilgili 
kişiler ve birimler bir haftalık süreye yayılmış bir programla bilgilendirme seminerleri, kültür 
gezileri ve eğitimleri sunmalıdırlar. 

SORUN 18: 
Bazı bölgelerimiz ve illerde öğretmen açıkları sözleşmeli öğretmen görevlendirilmesi 
yapılarak çözülmeye çalışılmaktadır. 2006-2007 öğretim yılı itibariyle Millî Eğitim 
Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarında 20.000 sözleşmeli öğretmen istihdam edilmiştir. 
Kurum çatısı altında sözleşmeli öğretmenler kadrolu meslektaşları ve veliler tarafından geçici 
olarak düşünülmektedir. Bu da sözleşmeli öğretmenin kendini sistemin bir parçası olarak 
görmemesine ve başarısına yansımaktadır. Oysa öğretmenlerin tamamı sistemin bir 
parçasıdır. Hatta sözleşmeli öğretmen sözleşmesinin devamı endişesi ile daha da verimli 
olabilir. 
ÇÖZÜM 18: 
Sözleşmeli öğretmenlerin iş akdinin kişisel kriterlerden ziyade başarıya endeksli olması ve 
kendini güvenli hissetmesi sağlanmalıdır. Sözleşmeli sürelerinde başarılı olan öğretmenlerin 
öğretmen atamalarında öncelikli olarak tercihi hem öğretmenin başarısını artırır hem de 
sisteme tecrübeli ve denenmiş öğretmen kazandırılmış olur. 

SORUN 19: 
Her meslek grubunda olabileceği gibi psikoz, ağır kişilik bozuklukları vb. psikolojik ve ruhsal 
bozukluk yaşayan ve çocukla birebir ilişkisi olan tüm öğretmenler ve personel, mevzuattaki 
eksiklikler ve okul yöneticilerinin kişisel iyi niyetlerine ya da bu kişilerin daha fazla mağdur 
olmamaları amacıyla görevlerine devam etmektedirler. 
Bu tür rahatsızlıkların şikâyete bağlı olarak araştırılması ve işlem yapılması genelde 
problemin gizli kalmasına neden olmaktadır. Rahatsızlığın tespiti hâlinde sorunun çözümüne 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu engel olmaktadır. 
ÇÖZÜM 19: 
Çocuklarla doğrudan ilişkisi olan öğretmenler çocukların davranış biçimlerini etkilediği için 
öğretmenlerin ruh sağlıklarının ve davranışlarının çocuk ve gençler üzerinde olumsuz etkiler 
oluşturmayacak şekilde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda gerekli düzenlemeler 
yapılarak bu türde olup da görev yapanların uzman görüşü alınarak tedavisinin de olumlu bir 
şekilde devam edebilmesi için başka bir kamu hizmetine aktarılması ya da geri hizmete 
alınması sağlanması hem çocukların hem öğretmenin sağlığını kazanması açısından 
gereklidir. 
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SORUN 20: 
Sınıf ortamında öğretmenlerin, sınıfa hakim olması ve öğrencilerle olumlu iletişim kurması 
için sınıf yönetimi, öğretim yöntem ve teknikleri konusunda yeterli bilgi donanımına sahip 
olmaları gereklidir. 
ÇÖZÜM 20: 
Öğretmenlerin hizmet içi eğitimleri ile yeterliklerinin ve donanımlarının artırılması ve her 
öğretmenin belirli dönemler sonunda (örneğin; beş yılda bir) Millî Eğitim Akademisi 
tarafından eğitimden geçmeleri sağlanmalıdır. Bu eğitimler akademik ve yetişkin eğitimine 
uygun olmalıdır. 

SORUN 21: 
Öğretmenlerle yapılan görüşmelerde, eğitim fakültelerinden mezun olduklarında 
öğretmenlerin sahayla ilgili uygulama ve alan çalışmalarında sıkıntı yaşadıkları, sorunlarla 
baş etme gibi becerilerinde ve veli iletişimlerinde eksiklikleri olduğunu belirtmişlerdir. 
ÇÖZÜM 21a: 
Üniversitelerin öğretmen yetiştirilen bölümlerinden mezun olan öğretmen adaylarının sahayla 
ilgili uygulama ve alan çalışmaları artırılmalı, öğretmen adaylarına muhtemel çalışma 
alanlarının zorlukları, karşılaşabilecekleri sorunlar ve çözüm yolları ve baş etme becerileri, 
veliler ile iletişim kurma ve geliştirme becerilerinde, eğitimler sunulmalıdır. Staj 
uygulamalarında veli-öğrenci-öğretmen iletişimlerine dayalı uygulama fırsatları sunulmalıdır. 
ÇÖZÜM 21b: 
Öğretmenlik mesleğinin hassasiyetine dayanarak ve daha önceki iyi örnekler göz önüne 
alındığında öğretmen liselerinin sayıları hızla artırılmalı ve yaygınlaştırılmalıdır. 

Yöneticiler ile İlgili Sorun ve Öneriler 

SORUN 22: 
Yönetici kadroları, mevcut öğretmenler arasından seçilmekte ve onların arasından başarılı 
olanlar yönetici olarak atanmaktadır. Bu durumda öğretmenlik yapacak kişilerin yönetici 
olarak görev yapması ve derslere 6 saat girmesi öğretmen açığına sebep olmaktadır. 
(Hâlihazırda 45.812 örgün eğitim kurumlarında aynı sayıda yönetici görev yapmaktadır. 
Öğretmen açığımız ise sözleşmeli 20.000 kişiden hariç 12.872'dir.)Yönetici atama 
yönetmeliğinde değişikliklere gidilerek müdür atanma şartlarının yeniden gözden geçirilmesi 
gerekmektedir. Bu sistemde bilgiye dayalı başarı sınavları yapılmakta, yeterlilikleri ve 
yönetebilme becerileri göz ardı edilmektedir (Yapılan inceleme gezilerinde başarılı, bilgili ve 
deneyimli okul yöneticileri ve idarecilerinin şiddeti önleme konularında başarılı çalışmalar 
yaptıkları ve okul ortamlarını güvenli hâle getirdikleri görülmüştür.). 
ÇÖZÜM 22: 
Yönetici yetiştirilmesiyle ilgili olarak TODAİE {Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi, yüksek 

Lisans düzeyindeki yönetici yetiştirme programı ve kurum ve kuruluşların gereksinme 
duydukları yönetim alanlarına yönelik çok sayıdaki kısa süreli kurs, seminer ve benzeri eğitim 
etkinlikleriyle, uzun dönemde kazanmış olduğu birikim ve deneyimlerini de sürece katarak 
yönetimde verimliliği ve hizmetin niteliğini artırma çabalarına destek olmayı amaçlayan bir 
kurumdur.) usulü bir sistem geliştirilmeli, yapılacak olan sınavla başarılı olan kişilerin yeni 
oluşturulacak birimde yöneticilikle ilgili eğitimini tamamladıktan sonra yapılacak olan sınav 
sonucunda aldığı puana göre A, B ve C tipi okullara yönetici olarak atanması. Var olan 
mevcut yöneticilerin de bu sisteme dâhil edilmesi ve eğitimden geçirilmesi gerekmektedir. 
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SORUN 23: 
Okulda verilen eğitim dışı hizmetlerin koordinasyonu, takibi, finansmanı, okul yöneticileri 
tarafmdan yapıldığından (temizlik, kantin, onarım, ulaşım vb.) yöneticilerin okul içi.öğrenci 
ve veli ilişki halkası zayıflamakta ve yöneticiyi eğitimci kimliğinden uzaklaştırmaktadır. Okul 
ve öğrenci sorunlarıyla yeterince ilgilenememelerine sebep olmaktadır. 
ÇÖZÜM 23: 
Bu tür hizmetlerin yerel yönetimcilerle sağlanması, okul idarecilerinin eğitim işlerine ağırlık 
vermelerim sağlayacaktır. 

SORUN 24: 
Şiddet olaylarının artması, şiddet biçimlerinin değişmesi ve şiddete karşı alınacak 

psikososyal önlemlerin, önemi sebebiyle yöneticiler ve öğretmenler şiddetin önlenmesi, şiddet 
olaylarına müdahale etme ve acil durum yönetimi, iletişim becerileri gibi konularda yeterli 
bilgi birikimine sahip değildirler. 
ÇÖZÜM 24: 
Yöneticiler ve öğretmenler ile okuldaki diğer personellere; şiddetin önlenmesi, şiddet 
olaylarına müdahale etme, acil durum yönetimi, iletişim becerileri gibi konularda 
bilgilendirme seminerleri düzenlenmelidir. Şiddet ve zorbalık gibi kavramlar, şiddet olayları 
karşısında yapılacak davranışlar, başvurulacak birimler öğretilmeli ve okullarda "Şiddeti 
Önlemeye Yönelik Eylem Planlan" okuldaki yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler ve veliler 
tarafmdan bilinmeli ve desteklenmelidir. Yöneticiler ve öğretmenlere öfke kontrolü, 
sorunlarla baş edebilme, iletişim teknikleri, çatışma çözme, risk faktörleri vb. konularında 
hizmet içi eğitim verilmeli bu eğitimler drama ve yetişkin eğitimine uygun olmalıdır. Eğitim 
için illerde bulunan rehberlik ve araştırma merkezlerinden ve üniversitelerden , sivil toplum 
örgütlerinin iş birliğinde yararlanılabilir. 

Müfettişler ile İlgili Sorun ve Öneriler 

SORUN 25: 
Yapılan il gezilerinde ve görüşmelerde eğitimde teftiş sisteminde eksikliklerin olduğu göze 
çarpmıştır. İlköğretim kurumlarının ilköğretim müfettişleri tarafmdan, ortaöğretim 
kurumlarının bakanlık müfettişleri tarafından teftiş edildiği bu sistemde, ilköğretim ve 
bakanlık müfettişlerinin sayısal anlamda da dengeli bir dağılıma sahip olmadığı bu nedenle 
ortaöğretim kurumlarının teftiş ve denetiminde sıkıntılar olduğu görülmüştür. 

İlköğretim müfettiş ve müfettiş yardımcıları her ilde bulunmaktadır ve toplam 2.762 müfettiş 
ve 82 müfettiş yardımcısı görev yapmaktadır. 

Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş 
yardımcısı olarak toplam 501 kadrosu mevcut olup kadroda fiilen 121 başmüfettiş, 35 
müfettiş ve 121 müfettiş yardımcısı görev yapmaktadır. Ortaöğretim kurumlanndaki ortalama 
üç yılda bir denetim yapılabilmektedir. Ancak üç yılda bir her okulda denetim 
yapılamamaktadır. 
ÇÖZÜM 25: 
Teftiş sistemi yeniden gözden geçirilmeli daha önce Millî Eğitim Şurasında alınan kararda 
olduğu gibi bakanlık teftiş sistemi ile ilköğretim teftiş sistemi kademeli olarak birleştirilerek 
etkin kaynak ve zaman kullanımını sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. 

SORUN 26: Teftiş ve denetim hizmetlerinde tespit edilen diğer bir husus ise rehberlik ve iş 
başında yetiştirme konusunda sıkıntılar yaşanmasıdır. Yapılan teftişlerde zaman zaman alan 
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dışından müfettişlerin farklı branşları teftiş etmesi, denetim görevlerini ön planda tutması, 
rehberlik ve iş başında yetiştirme görevleri yeterince yerine getirememektedir. 
ÇÖZÜM 26: 
Özellikle ortaöğretimde yetişkinlerle öğrenci iletişiminin daha etkin kılınabilmesi açısından 
müfettişlerin de kendi içinde sorun çözücülüğüne ilişkin eğitim alması gerekmektedir. Aynı 
zamanda rehberlik ve yönlendirme hizmetlerini de müfettişlerin etkili bir biçimde yerine 
getirebilmesi ve yeni getirilen tüm düzenlemeler ve programlar konusunda müfettişlere 
bilgilendirme seminerlerinin yapılması sağlanmalıdır. 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Alanına İlişkin Sorun ve Öneriler 
Okul Rehberlik Servisleri 

SORUN 27: 
Okul rehberlik servisleri için 6-8. sınıfları bulunan ilköğretim kurumları ile ortaöğretim ve 
özel eğitim kurumlarından öğrenci sayısı 150 ve daha fazla olanların (ilköğretim 
kurumlarında okul öncesi ile 1-5. sınıf öğrenci sayıları hariç) her birine 1 rehber öğretmen 
norm kadrosu verilir. Buna, öğrenci sayısının 500 ve 500'ün katlarına ulaşması hâlinde her 
defasında 1 rehber öğretmen norm kadrosu eklenir. Bir eğitim bölgesinde her okulda en az bir 
rehber öğretmen norm kadrosu doldurulmadan 2. ve müteakip norm kadrolar atamalarda 
kullanılmaz (Norm Kadro Yönetmeliği). Yönetmeliğe göre rehber öğretmenler ikinci 
kademeye göre atanmakta ancak birinci kademe olan 1-5. sınıflardan da sorumlu olmaktadır. 
Bu yüzden rehber öğretmen daha fazla öğrenciden sorumlu olmaktadır. Rehberlik servisleri 
yeteri kadar çalışamamakta ve öğrencilerin sorunları ile ilgilenememekte, önleyici rehberlik 
çalışmalarına yeterince yer verememektedirler. Bu durum okullarda şiddet olaylarının 
önlenmesi ve var olan şiddet olaylarına müdahale etme noktasında yetersizliklere sebep 
olmaktadır. 

Yapılan incelemelerde okullarda yürütülen rehberlik hizmetlerinin okul müdür ve 
öğretmenlerinin desteği ile daha verimli bir şekilde sağlanabildiği görülmüştür. Ancak bu 
desteğin sunulmadığı okullarda rehber öğretmenlerin çalışmalarının yetersiz kaldığı ve rehber 
öğretmenlerin motivasyonlarının azaldığı tespit edilmiştir. Aynı zamanda rehberlik 
servislerine okul yönetimince farklı yönetsel ve eğitsel işlerin yüklenmesi de bu servislerin 
öncelikli işlerini yapmasını engellemektedir. 
ÇÖZÜM 27a: 
Rehber öğretmen norm kadro yönetmeliğinin yeniden gözden geçirilmeli, yukarıdaki husus 

göz önünde bulundurularak değiştirilmelidir ve rehber öğretmen atamaları ilköğretimde tüm 
düzeylerdeki öğrenciler dikkate alınarak yapılmalıdır. 
ÇÖZÜM 27b: 
Okulların risk haritaları ve riskli bölgeleri tespit edilerek bu bölge ve okullara atanacak rehber 
öğretmenlerin sayılarının artırılması sağlanmalıdır (Norm Kadro Yönetmeliği değişikliği). 
ÇÖZÜM 27c: 
Okul yönetici ve öğretmenlerinin rehberlik hizmetleri konusunda daha duyarlı ve bilgili hâle 
getirilmesi ve rehberlik servislerine bu servisin görev kapsamında bulunmayan işlerin 
verilmemesinin sağlanmasıdır. 
ÇÖZÜM 27d: 
17. Millî Eğitim Şûrası kararları içerisinde yer alan "Rehberlik hizmetlerine okul öncesi 

eğitimden başlanmalıdır." Kararı uygulamaya geçirilmelidir. 

SORUN 28: 
Rehber öğretmeni olmayan okullara, bölgede bulunan rehber öğretmenlerin görevlendirilmesi 
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nedeniyle rehber öğretmenler haftanın belirli günlerinde farklı okullarda görev yapmaktadır 
ve okul ortamında öğrenci takibi, veli görüşmeleri ve grup rehberlik çalışmalarını istenilen 
düzeyde ve verimlilikte yerine getirememektedirler. 
ÇÖZÜM 28: 
Her okula ihtiyaca kadar rehber öğretmen atanmalıdır. Yüksek Öğretim Kurulu ile 
görüşülerek ilgili fakültelerin uzman açığının giderilmesi sağlanmalıdır. Ancak rehber 
öğretmen ihtiyaçları giderilirken alan dışı atamalara yer verilmemelidir. 

Rehberlik ve Araştırma Merkezleri ile İlgili Sorun ve Öneriler 

SORUN 29: 
Okullardan rehberlik ve araştırma merkezlerine gerekli durumlarda öğrenci 
yönlendirilmektedir. Hâlihazırdaki Rehberlik ve Araştırma Merkezleri personel ve araç gereç 
yönünden büyük sıkıntılar yaşamaktadırlar. 

Rehberlik ve Araştırma Merkezleri; 
• Özel eğitim alması gereken öğrencilerin eğitsel tanılama işlemleri, (Özel eğitim 

kurumlarına gönderilecek çocukların eğitsel tanılama işlemleri Sağlık Bakanlığından 
alınarak Millî Eğitim Bakanlığına verilmiştir. Bu durum bu merkezlerin iş 
yoğunluğunu artırmaktadır.) 

• Öğrencilere rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri, vermektedir. Özel eğitime 
ağırlık vermesi sebebiyle rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini yerine 
getirememektedir. 

ÇÖZÜM 29a: 
Rehberlik ve araştırma merkezleri her konuda (personel ve araç gereç) desteklenmelidir. 
Gerektiği takdirde dışarıdan hizmet alımına gidebilmelidir. 
ÇÖZÜM 29b: 
Rehberlik ve araştırma merkezleri Norm Kadro Yönetmeliği esaslarından çıkartılmalı ve 
bölgenin özelliklerine göre eleman sayısı belirlenmelidir. 
ÇÖZÜM 29c: 
Rehberlik ve araştırma merkezlerinde çalışan uzmanlar her yıl düzenli olarak hizmet içi 
eğitimlerden geçirilmeli ve kendilerini yenilemeleri sağlanmalıdır. 
ÇÖZÜM 29d: 
Ülkemizde artan şiddet olaylarının önüne geçebilecek ve etkin müdahalede bulunabilecek 
ülkemizin her ilinde ve büyük ilçelerde bulunan (176 Adet) rehberlik ve araştırma 
merkezlerinde; 

• Özel Eğitimci, 
• Psikolojik Danışma ve Rehberlik, 
• Psikolog, 
• Sosyal Hizmetler Uzmanı, 
• Ölçme ve Değerlendirme ve Eğitim Programcısı da istihdam edilmelidir. 

Bu merkezlere yönlendirilen öğrenciler sorunlarına göre ilgili uzmanlar tarafından 
değerlendirilmeli ve gerekli olduğu hâllerde sağlık kuruluşlarına yönlendirilmelidirler. Bu 
merkezlerde görevlendirilen uzmanların, alanında tecrübeli olması ya da lisansüstü eğitim 
almış olması tercih sebebi olmalıdır. 
ÇÖZÜM 29e: 
Rehberlik ve araştırma merkezlerinin bağlı bulundukları bölge ya da en yakın 
bölgedeki belirli sağlık birimleri ve ilgili diğer birimler ile doğrudan bağlantısı ve 
hizmetlerin koordinasyonu sağlanmalıdır. Bu merkezlerde hizmet alan kişilerin bir 
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sonraki aşamada gidebilecekleri birimlerin önceden belirlenmesi sağlanmalıdır. 

SORUN 30: 
Okullarda ve RAM'larda görev yapan rehber öğretmenlerin çalışma saatleri ve vaka yükleri 
karşılaştırıldığında rehberlik ve araştırma merkezlerinde görev yapan yönetici ve 
öğretmenlerin dezavantajlı konumda oldukları görülmüştür. Bu durum RAM'larda görev 
yapma isteğini zayıflatmaktadır. Okuldaki rehber öğretmen tarafından RAM'a yönlendirilen 
öğrenciler ile ilgilenilerek çözüm üretilmesinde personel eksikliği nedeni ile sorun 
yaşanmaktadır. 
ÇÖZÜM 30: 
RAM'larda görev yapan yönetici ve öğretmenlerin çalışma şartlannın ve özlük haklarının 
teşvik edici olarak yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. 

Eğitim Sistemine İlişkin Diğer Alanlardaki Sorunlar 

SORUN 31: 
Ortaöğretimde öğrenim gören öğrencilere okula devam ettikleri halde başarısızlıkları bulunan 
öğrencilere başarısız oldukları derslerden, devamsızlık yapan öğrencilere ise en az bir dönem 
notu almaları hâlinde bütün derslerden smav hakkı tanınmıştır. 

2001-2005 öğretim yılları arasında okula devam ettikleri hâlde derslerden başarısızlıkları 
nedeniyle ya da devamsızlıktan başarısız olan öğrencilere toplam dört kez sınav hakkı 
verilmiştir. 

Kamuoyunda af olarak algılanan bu tarz sınav haklarının verilmesi öğrencilerin derslere 
devamsızlık yapmasına, okul içinde ve dışında disiplin olaylarına karışmalarına, okula devam 
eden ve başarılı olanların adalet duygusunun zedelenmesine, öğrencilerin kendilerine amaçlar 
belirlememelerine ve eğitim kalitesinin düşmesine neden olmaktadır. Bu tür bir eğitim ortamı 
içerisinde öğretmenler de olumsuz etkilenmektedir. Araştırmalarda adalet duygusunun 
zedelenmesi ve okula devamsızlık şiddet davranışlarında etken olarak ortaya çıkmıştır. 
ÇÖZÜM 31: 
Ortaöğretim kurumlarında devam ettikleri hâlde başarısızlıkları bulunan öğrencilere başarısız 
oldukları derslerden, devamsızlık yapan öğrencilere ise en az bir dönem notu almaları hâlinde 
bütün derslerden smav hakkı tanımak yerine öğrenciyi başarıyla buluşturacak farklı önlemler 
alınmalıdır ve öğrencilerde bu tür beklentiler oluşturulmamalıdır. Her affın, eğitimin ve 
neslin geleceğine gölge düşürdüğü unutulmamalıdır. Bugün okullarda yaşanılan birçok şiddet 
olayının temelinde afların olduğu da kamuoyunca paylaşılmaktadır. Ancak çocukların 
eğitimle de ilişkisinin kesilmemesi için bu tür çocukların yaz okuilarıyla desteklenmesi ve 
akranlarının seviyesine getirilmesi sağlanmalıdır. 

SORUN 32: 
Okullarda öğrenciler yanlarında kesici ve ateşli silahlar taşıyabilmektedirler. 

ÇÖZÜM 32: 
Öğrencilere okulda kesici ve ateşli silahlar taşımanın yasak olduğu, disiplin yönetmeliğince 
cezalandırılacağı, bu konularda hoşgörülü davranılmayacağı açık bir şekilde ifade edilmeli, 
rehberlik servisleri ve öğretmenler belirli aralıklarla bu tür bilgilendirmeleri yapmalı, okul 
içerisinde uyulması gereken kurallar değişik yerlere aşılmalı ve veliler de bu konuda 
bilgilendirilmelidir. Öğrenci-veli-okul sözleşmesi etkili şekilde kullanılmalıdır. Okula ilk 
kayıt dönemlerinde de veli ve öğrencilere bu tür bilgilerin yer aldığı broşürler verilmelidir. 
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SORUN 33: 
Özellikle ders başarısı düşük ve riskli gruptaki öğrencilerin derse devamsızlıkları diğer 
öğrencilere göre daha fazla olmakta ve sınıf tekrarı yapan öğrenciler şiddete yönelik 
davranışları daha fazla göstermektedirler. 
ÇÖZÜM 33a: 
Okulda sistemli ve iş birliği içerisinde yürüyen çalışmalar yapılmalıdır. Öğrenci 
devamsızlıkları velilere doğrudan ve hemen o gün içerisinde cep telefonu mesajları, posta ya 
da mail yolu üe bildirilmelidir. 
ÇÖZÜM 33b: 
Okula devam etmede sorun yaşayan ve disiplin yönetmeliği gereğince eğitim öğretim dışına 

çıkarılan öğrencilerin açık öğretim lise/meslek lisesine devam etmeleri konusunda öğrenciler 
ve aileleri bilgilendirilmelidir. 

SORUN 34: 
Öğrencilerin sorun çözme, etkili karar verme, amaç belirleme, öfke kontrolü, hayır diyebilme, 
çatışma çözme, iletişim ve hoşgörü gibi yaşam becerilerini de içeren konularda eksiklileri 
göze çarpmaktadır. 
ÇÖZÜM 34a: 
Yaşam becerilerinin geliştirilmesi bir bütün olarak ele alınmalı; öğrenci, öğretmen, okul 

yöneticileri ve okuldaki diğer personeller ile veliler ve okul çevresinde öğrenciyle iletişim 
içerisinde olan tüm kesimlerde çalışanların katılımı ve iş birliği ile eş güdümle kavramlar 
yaşanabilir kılınmalıdır (servis şoförü, kantin işletmecisi, okula en yakın bakkal, kırtasiye, 
İnternet kafe vb.). Bu iletişim okul aile birliklerince sağlanabilir. 
ÇÖZÜM 34b: 
İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında 1-12. sınıflarda 2006-2007 eğitim öğretim 
döneminde uygulanmaya başlanılan "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik 
Programı" öğrencilerin eğitsel, mesleki ve kişisel- sosyal yönden gelişimlerini destekleyen ve 
yaşam becerilerini geliştirebilmeyi amaçlayan bir programdır. Bu programın etkili bir biçimde 
uygulanması 1. sınıftan 12. smıfa kadar öğrencilerin pek çok yaşam becerisini kazanmasında 
destekleyici rol oynayacaktır. Bu becerilerin eğitimi sadece öğrencilere yönelik olmamalı, 
çeşitli etkinlikler, seminerler ve bireysel görüşmelerle velilere de sorun çözme, karar verme, 
çocukları ile iletişim kurma, çocuk ve ergenlik dönemlerinin özellikleri, şiddete başvurmadan 
sorunları çözme ve çocukları eğitme gibi konularda eğitimler verilmelidir. Bu eğitimler okul 
rehberlik servisi, öğretmenler, yerel yönetimler, sağlık birimleri ve sivil toplum örgütlerinin 
destekleri ile sağlanabilir. 

ÇÖZÜM 34c: 
Okullarda hoşgörü ve barış kültürüne dayalı bir ortam oluşturulmalı bunun sağlanabilmesi 

için öğretmenler ve okul aile birlikleri; hoşgörü, barış, sevgi, demokrasi kültürü gibi konuları 
destekleyen etkinükler düzenlemeli, sportif ve kültürel etkinlikler, çocuk oyunları ve "okul 
demokrasi meclisleri" gibi ortamlar içerisinde bu kavramlar desteklenmelidir. Aynı zamanda 
öğretmenler de kendi sınıflarında hoşgörü ve barış kültürüne dayalı bir ortam oluşturmalıdır. 
ÇÖZÜM 34d: 
Öğretmenlere sözü edilen becerileri öğrencilere kazandırabilmeleri için yetişkin eğitimine 

uygun ve dramaya dayalı hizmet içi eğitimlerle destek sunulmalıdır. Dramaya dayalı eğitimler 
Milli Eğitim Akademisi tarafından ya da Hizmet İçi Eğitim dairesi tarafından üniversitelerin 
de destekleri alınarak sunulmalıdır. 
ÇÖZÜM 34e: 
Çeşitli becerilerin kazandırılmasında velilerle iş birliği yapılmalı, desteği alınmalı ve bu 
eğitimler okuldaki öğretmen ve yöneticilerin desteği ve katılımı ile sağlanmalıdır. Velilere 
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verilen seminer ve eğitimlerde geri bildirimler alınmalı, velilerin kendi aralarında paylaşımlar 
yapmaları sağlanmalıdır. Veli eğitimleri, istekli ve eğitimler sonunda kazanılan bilgi ve 
becerileri paylaşabilmek için veliden veliye eğitim modeline dönüştürülebilir. 
ÇÖZÜM 34f: 
Öğretmenler öğrencilerini aile durumları, kültürel özellikleri, ekonomik özellikleri, 
yaşadıktan çevre vb. alanlarda tanımalıdır. 

SORUN 35: 
Yetenek ve olumlu davranışların ödüllendirilmesinde aktif olunmaması ve disiplin 
yönetmeliklerinde bulunan ödül bölümlerinin yeterince uygulanmaması. 
ÇÖZÜM 35a: 
Sadece derslerinde başarılı olan öğrenciler değil, davranışlarıyla örnek olan ve sorumluluk 

sahibi olan öğrenciler de takdir ve teşekkürle desteklenmelidir. 

Aynı zamanda öğrenciler yıl içerisinde çeşitli alanlarda (spor, sanat vb.) başarılı olduklarında, 
örnek davranışlar gösterdiklerinde de takdir ve teşekkürle ödüllendirilmeli, okul içerisindeki 
olumlu ve istendik davranışlar pekiştirilerek şiddet eğilimli davranışlardan uzaklaştırılması 
sağlanmalıdır. 

ÇÖZÜM 35b: 
Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumlan Yönetmeliği ve Ortaöğretim Kurumları Ödül ve 
Disiplin Yönetmeliği'nde bulunan onur belgesi ile ödüllendirme bölümü daha etkili bir 
şekilde işletilerek, öğrencilerin olumlu davranışları pekiştirilmelidir. Bu davranışların 
pekiştirilmesi sırasında ders başarısı şartı aranmamalı, öğrencilerin akademik başarı dışında 
örnek ve olumlu yanları da ön plana çıkarılarak akademik alanda zayıf ancak örnek 
davranışlara sahip olan öğrencilere de ödüller verilmelidir. 

Aynı zamanda ilköğretim düzeyinde olan öğrencilerin not şartı aranmaksızın okula ve 
derslere düzenli olarak gelmek, bu yönde arkadaşlarına iyi örnek olma, okul araç-gereç ve 
donanımları ile çevreyi koruma ve gözetmede davranışlarıyla örnek olma, görgü kurallarına 
uyma ve insan ilişkilerinde ömek olma gibi davranışları da gösteren öğrencilerin 
ödüllendirilebilmesi için ilköğretim yönetmeliğine ilave yapılmalıdır. 

Ayın ya da haftanın öğrencileri seçilerek, seçilmelerine neden olan örnek davranışlarının da 
yazılı olduğu fotoğrafları ve isimleri okulda seçilen bir köşeye asılabilir. Ödüllendirmede 
farklı kurumlann sunduğu hizmetlerden (öğrenci kampları, öğrenci değişim programları vb.) 
bu öğrencileri yararlanmaları sağlanmalıdır. 

SORUN 36: 
Yönetmelik ve genelgelerde bulunmasına rağmen sorumlu kişilerin bunları alanda etkin 
uygulamadıkları görülmüştür. Örneğin, öğrenci-veli-okul sözleşmesi ve okul aile birliği 
yönetmeliği aslında öğrenci, okul, veli iş birliği ile okul içerisindeki sorunları çözebilir 
görünmektedir. 
ÇÖZÜM 36: 
Öğrenci veli sözleşmesi uygulamasının etkili bir şekilde devam etmesi sağlanmalı velilerin 
okula katılımı için özendirici uygulamalar yapılmalıdır. Özellikle okul aile birliği yönetmeliği 
çerçevesinde velilerin okullarda pek çok çalışmayı organize edebileceği, destek 
sağlayabileceği görülmektedir. Velileri bu yönetmelik çerçevesinde sorumluluklarını yeniden 
gözden geçirerek okul ile veli işbirliğini güçlendirecek modeller oluşturulmalıdır. 
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SORUN 37: 
Okullar eğitim öğretim faaliyetleri dışında yeterince ve etkin bir şekilde kullanılmamaktadır. 
ÇÖZÜM 37: 
Okul aile birliği yönetmeliği madde 6 f bendinde velilerin "Eğitim-öğretim faaliyetleri 
dışındaki zamanlarda okulun derslik, spor salonu,kütüphane, laboratuvar ve atölyeleri gibi 
eğitim ortamlarının, kamu yararı doğrultusunda kullanılmasını sağlamak." görevi 
bulunmaktadır. Okul aile birliklerinin etkin bir şekilde işletilmesi sağlanmalı ve bu madde 
doğrultusunda okulların eğitim öğretim faaliyetleri dışında açık olmaları ve çeşitli kurslar, 
etkinlikler uygulamak amacıyla kullanılmalıdır. Çocuklar okuldan gün boyu 
yararlanabilmelidir. 

Başta Kültür Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün yürüttüğü faaliyetlerde 
kullanılmak amacıyla okulların hafta sonları ve tatil günlerinde de (sömestir ve yaz tatilleri 
dahil) açık olarak kurslar, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmesi sağlanmalıdır. 
Buradaki çalışmalarda okul aile birlikleri sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler ile iş 
birliği içinde gönüllük esasına dayalı eğitim, seminer ve diğer etkinliklerin de yapılması 
sağlanmalıdır. 

Bu tür bir uygulama aynı zamanda okulun bulunduğu bölgenin halkı tarafından bizim okul 
olarak benimsenmesini ve gözetilmesini de sağlayacaktır. 

Bazı şehirlerde üniversite öğrencilerinin hafta sonlarında ilk ve ortaöğretim öğrencilerine ders 
destek programlarını başarılı bir şekilde sürdürdükleri gözlenmiştir. Üniversite bulunan diğer 
şehirlerde de benzer uygulamaların yapılması ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin okul 
başarısını artırırken diğer yandan üniversite öğrencilerinin sosyal becerilerinin ve sorumluluk 
bilincinin gelişmesine katkıda bulunacaktır (Abi-abla okul projesi). 

SORUN 38: 
Okullarda meydana gelen şiddet olaylarının bir kısmı okulların isimlerinin olumsuz 
biçimlerde anılmaması ya da okula gelebilecek eleştiriler, teftiş ve denetimlerden çekinilmesi 
nedeniyle gizlenebilmektedir. 
ÇÖZÜM 38a: 
Okullarda şiddet olaylarını görmezden gelmek, gizlemek, yokmuş gibi kabul etmek bu 
olayları azaltmayacak aksine daha da artmasına sebep olacaktır. Bu nedenle okullar şiddete 
karşı tolerans göstermemeli (sıfır tolerans), şiddet olaylarını gizlememeli ve gerekli 
müdahaleleri yapmalıdır. Bunu bir okul politikası hâline getirmeli, tüm öğrenci ve velilerini 
bunlardan haberdar etmelidir. Yapılan çalışmalar bir süreklilik göstermeli ve tutarlı olmalıdır. 
Okullarda meydana gelen şiddet içerikli olaylar ve disiplin olayları ayrıntılı bir şekilde 
kaydedilmeli ve MEB web sitesinde yer alan ve tüm ülke genelindeki ilk ve orta dereceli 
okulların kayıtlarını girebildikleri "Okul Vaka Analiz Formları" doldurulmalıdır. 
ÇÖZÜM 38b: 
Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi ve Azaltılması Eylem Planı 

(2006-2011+) kapsamında yer alao bu çalışmalar titizlikle yürütülmeli ve bu okullar takip 
edilerek gerekli olduğu durumlarda destek sunulmalıdır. Bu tür okullara emniyet güçleri, 
valilikler, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları tarafından da destek verilmeli, okulun 
mevcut durum analizleri, risk haritaları belirlenerek gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 
Velilerden ve okul çevresindeki halktan mutlaka destek alınmalıdır. 
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SORUN 39: 
İlköğretim okullarında kaynaştırma eğitimi yapılan sınıflarda bulunan özel gereksinimli 
çocuklar sınıftaki diğer akranları dışında özel eğitim stratejileri ve programlarla 
desteklenmeye ihtiyaç duymaktadırlar. Bu çocuklar sınıfta diğer akranları ile 
kaynaştırüamadığı ve başarı duygusunu tadamadıklan zaman olumsuz davranışlarda ve şiddet 
davranışlarında bulunabilmekte, şiddetin sebebi ya da şiddetin mağduru olabilmektedirler. 
ÇÖZÜM 39: 
17. Milli Eğitim Şurası kararları içerisinde de yer aldığı gibi İlköğretim okullarında görev 

yapan öğretmenler, özel gereksinimli çocuklar ve özel eğitim stratejileri konusunda 
bilgilendirici hizmet içi eğitimlerden geçirilmeli ve öğretmenin yükünü hafifletmek amacıyla 
kaynaştırma eğitimi yapılan sınıflara destek personel verilmelidir. 

4.6.2. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 

Görev Tanımı 
Türkiye'de korunmaya muhtaç çocukları himaye eden ilk kurum "Himaye-i Etfal 

Cemiyeti"dir. 30 Haziran 1921 tarihinde, Ankara'da Atatürk'ün talimatlarıyla Ulusal Kurtuluş 
Savaşı'nda şehit düşen askerlerin çocuklarına bakmak için kurulmuştur.27.05.1983 tarihinde 
2828 sayılı Yasa ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kurulmuştur. Kurum, 
genel bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine sahip taşra ve merkez teşkilatı bulunan bir Genel 
Müdürlüktür. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun Görevleri (SHÇEK) 
Sosyal ve ekonomik yoksunluk sebebiyle korunmaya, bakıma, yardıma, desteğe 

ihtiyaç duyan çocuk, genç, özürlü, yaşlı, kadın ve ailelere hizmet vermektedir.(Ağustos -
2006 itibariyle, 28.227'si yatılı, 82.230'u gündüzlü olmak üzere, toplam 110.457 kişiye 
hizmet verilmektedir.) 

Sıfır yaşından başlayarak bir ömür boyunca uzanan süreçte; bir aüe, çocukları, 
yaşlıları, özürlüleri için ne yapıyorsa onu yapma çabasmda ve sorumluluğundadır. Aile ve 
okuldan kopan ya da ailesi tarafından her türlü sosyal tehlikeye karşı savunmasız bırakılan 
veya itilen çocuk, her tür tehlikeye ve riske açıktır. Bu tehlikenin çocuğun yanı sıra, süreç 
içinde toplumu da tehdit edeceği (sokak çocukları, madde bağımlılığı gibi) gözden 
kaçırılmamalıdır. 

SHÇEK, Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Türkiye'de uygulanmasından ve 
izlenmesinden sorumlu koordinatör Genel Müdürlüktür. 

Aynı zamanda Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Çocuğa Yönelik Şiddet konusunda 
yapılacak çalışmaların genel koordinasyonu da Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Müdürlüğüne verilmiştir. 

Korunmaya Muhtaç Çocuklar ve Yapılan İşlemler 
SHÇEK korunmaya muhtaç çocukların tespiti, koruma altına alınması, çocuğa uygun 

alternatif hizmet modellerini uygulamakla yükümlüdür. 

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile "korunmaya 
muhtaç çocuk" kavramı içine, hangi çocukların girebileceği belirlenmiştir. Buna göre; 
"korunmaya muhtaç çocuk" beden, ruh ve ahlak gelişimleri veya şahsi güvenlikleri 
tehlikede olup; 
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• Ana - babasız, ana ve babasız 
• Ana - babası veya her ikisi de belli olmayan, 
• Ana - babası veya her ikisi tarafından terkedilen, 
• Ana - babası tarafından ihmal edilip; fuhuş, dilencilik, alkollü içkileri veya uyuşturucu 

maddeleri kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere ve kötü alışkanlıklara karşı 
savunmasız bırakılan ve başıboşluğa sürüklenen çocuktur. 

Ayrıca sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna 5395 sayılı Kanun ile aşağıda 
tanımlanan çocuklar hakkında verilen barmma, bakım ve danışmalık tedbirleri ve beraberinde 
verilen denetim tedbiri ile 12 yaşın altındaki çocukların, denetim tedbirlerinin 
uygulanmasından da sorumludur. 

Korunma İhtiyacı Olan Çocuk; Bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal 
gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal ve istismar edilen ya da suç mağduru 
çocuğu, 

Suça Sürüklenen Çocuk; Kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiası 
ile hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılan ya da işlediği fiilden dolayı hakkında 
güvenlik tedbirine karar verilen çocuğu ifade etmektedir. 

Genel Müdürlük adına illerde, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından gerekli 
işlemler yerine getirilmektedir. Bu işlemler "Korunmaya Muhtaç Çocukların Tespiti, 
inceleme - Korunma Kararının Alınması ve Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine 
göre yapılmaktadır. 

Bu yönetmeliğe göre; 
• Mahalli mülki amirler, 
• Sağlık kurum ve kuruluşları, 
• Köy muhtarları, 
• Genel kolluk kuvvetleri, 
• Belediye zabıta memurları korunmaya muhtaç çocukların duyurulmasından görevlidir. 
• Ayrıca il müdürlükleri korunmaya muhtaç çocuklar hakkında basın ve yayın 

organlarında çıkan haberleri ihbar kabul ederek bunları araştırmakla yükümlüdür. 

Korunmaya muhtaç çocuk hakkında il sosyal hizmet müdürlüklerinde görevli sosyal 
çalışmacı, çocuğun; 

• Öz geçmişini, anne - babasının, olup olmadığını, 
• Ailenin ve çevresinin sosyoekonomik durumunu, 
• O ana kadar yaşadığı yeri, 
• Yakın akrababk ve komşuluk ilişkileri gibi konuları açıklığa kavuşturacak şekilde 

derinlemesine inceleme yapar. 
• Çocuk buluntu ise; karakol zabıt varakasını, 
• Anne ve baba ayrılmış ise; ilgili mahkeme kararım, 
• Terkedilmiş ise; bunlarla ilgili tutanağı, 
• Korunmaya muhtaç olduğu ihbar edilmiş ise; bu durumun tespit edildiği tutanağı 
• Bunlara ek olarak tapu, vergi ve nüfus dairelerinden; mal, mülk, gelir durumu, 

"velayet - veraset" gibi konuları içeren belgeleri alarak bunları, sosyal inceleme 
raporuna ekleyip dosyayı oluşturur. Dosya, korunma kararı alınmak üzere görevli il 
müdürü ve valinin imzasıyla yetkili mahkemeye gönderilir. 

• Çocuğun durumu acilen korunma altına alınmayı gerektiriyorsa "acil valilik olur"u 
alınarak işlemler yapılır. Mahkeme kararı için en geç bir ay içinde ilgili mahkemeye 
başvurulur. 
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5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu gereği Koruma altına alınan çocuklar hakkındaki 
işlemler "Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu Ve Destekleyici Tedbir 
Kararlarının Uygulanması Hakkındaki Yönetmelik" hükümlerine göre yapılmaktadır. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün sorumluluğu 
altındaki korunmaya muhtaç çocuk hizmetleri, il sosyal hizmetler müdürlüklerinin takibi 
altında; 

• Çocuk yuvalan, 
• Yetiştirme yurtlan, 
• Koruyucu aileler ve ayni nakdi yardım hizmetleri ile yürütülmektedir. 

Koruyucu Önleyici Hizmetler 
Kurumsal bakım hizmetlerinin ortaya çıkardığı, ortadan kaldırılması güç sorunlar tüm 

dünyada olduğu gibi ülkemizde de koruyucu önleyici hizmetlerin oluşturulması ve 
güçlendirilmesi sonucunu oluşturmuştur. Bu gelişmelerin sonucu olarak Kurum Kanunu'nda 
1991 yılında gerçekleştirilen değişiklik ile; 

• Ailenin bütünlüğünü korumak, 
• Parçalanmış ailelerin korunmaya, yardıma ve bakıma muhtaç fertleriyle çocuklarına 

her türlü maddi, manevi ve sosyal destek sağlamak, 
• Bu amaçla gerekli plânlamalan yapmak, 
• Eğitim faaliyetlerinde bulunmak, görevleri ile 1997 yılında gerçekleştirilen düzenleme 

ile "öncelikle çocuğun aile içinde yetiştirilmesi ve desteklenmesi için aileyi eğitim, 
danışmanlık ve sosyal yardımlarla güçlendirmek, bu hizmetler için sosyal hizmet 
kuruluşlarını kurmak ve işletmek" Kurumun görevleri arasında yer almıştır. 

SHÇEK Genel Müdürlüğü çocuk ve aileye yönelik kurumsal faaliyetlerini 3 Daire 
Başkanlığı çatısı altında vermektedir. Bunlar; 

1 .Çocuk Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 
2.Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 
3.Aile, Kadın ve Toplum Hizmetleri Dairesi Başkanlığıdır. 

A.Çocuk Hizmetleri Daire Başkanlığı 
1-Çocuk Yuvaları Şube Müdürlüğü 
Bir çocuğun en iyi bakılıp korunacağı yer kuşkusuz sağlıklı bir aile ortamıdır. Mevcut 

yasalar ve imzalamış olduğumuz uluslararası anlaşmalar çerçevesinde SHÇEK'in politikası 
öncelikle çocukların aile ortamında yaşamasını sağlayıcı tedbirler almaktır. Bu amaçla ilk 
etapta alternatif hizmet modelleri (ayni nakdi yardım, koruyucu aile, evlat edinme ) 
değerlendirilmekte, kurum bakımı ise son çözüm olarak ele alınmaktadır. Kurum bakımı 
hizmetlerinden yararlandırılması benimsenen çocuklar SHÇEK tarafından yaş ve cinsiyet 
durumlarına uygun kuruluşlara yerleştirilmektedir. 

Çocuk Hizmetleri Daire Başkanlığına Bağlı 0-12 yaş çocuklara hizmet veren 
kuruluşlar; 

• Çocuk yuvaları, 
• Sevgi evleri, 
• Çocuk evleridir. 

Çocuk Yuvaları: 0-12 yaş arası korunmaya muhtaç çocukların, bedensel, eğitsel, 
psikososyal gelişimlerini, sağlıklı bir kişilik ve iyi alışkanlıklar kazanmalarını sağlamakla 
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görevli ve yükümlü yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır. Gerekli durumlarda 12 yaşım bitirmiş 
korunmaya muhtaç kız çocukları da yuvalarda bakılabilmektedir. 

Tablo:98- Çocuk Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 2007 Ocak Ayı Çocuk Durum 
İstatistiği 

SIRA 
NO 

1 

2 

3 

KURULUŞ 

0-6 YAŞ 
Ç.Y. 
7-12YAŞ 
Ç.Y. 

0-12YAŞ 
Ç.Y. 

TOPLAM 

KURULUŞ 
SAYISI 

17 

61 

29 

107 

KAPASİTE 

988 

4.323 

4.115 

9.426 

KAYITLI 
ÇOCUK 

853 

4.626 

3933 

9.412 

FÜLEN BAKILAN ÇOCUK SAYISI 

(0-6) 

496 

100 

949 

1.545 

(7-
12) 

28 

2.659 

1517 

4.204 

(13+) 

1 

388 

403 

792 

KIZ 

29 

272 

186 

687 

ERKEK 

296 

1.875 

1.683 

3.854 

TOPLAM 

525 

3.147 

2.869 

6.541 

Ülkemiz genelinde 107 çocuk yuvasında 0-12 yaş grubu çocuklara ve gerekli hâllerde 
13 yaş üstü kız çocuklara hizmet verilmektedir. 

Çocuk yuvalarının toplam kapasitesi 9426'dır.Hâlen SHÇEK'e bağlı hizmet veren 
çocuk yuvalarında 9412 korunmaya muhtaç çocuğa hizmet verilmektedir. 

9412 çocuğun kuruluşlarda kayıtlı olmasına rağmen, 6541 çocuk fiilen kuruluşlarda 
kalmaktadır. 

3230 çocuk ise, 
• 2005 yılı içerisinde uygulamaya konan Ayni Nakdi Yardımla Aile Yanına Dönüş 

Projesi doğrultusunda ailelerine döndürülen, 
• Koruyucu aile yanına yerleştirilen, 
• Yatılı okula devam eden, ailesi yanına kısa süreli izinli verilen çocukları 

kapsamaktadır. 

Sevgi Evleri: En çok 10-12 çocuğun barınıp yaşamlarını sürdürebileceği, temel 
gereksinimlerinin karşılanabileceği, toplu yaşamın getirdiği olumsuzluklan yaşamadan 
yetiştirilebilecekleri, aile ortamına benzer müstakil yapıya sahip kuruluşlardır. 

Aile ortamı şeklinde düzenlenmiş sevgi evleri, az sayıda personel tarafından sürekli ve 
değişmeyen hizmetin sağlanması ile çocuklarda temel güven duygusunu kazandırmakta, 
sağlam ve tutarlı davranış özelliği ile olası kişilik ve davranış bozukluklarını en aza 
indirmektedir. 

Sevgi evlerinin yapımında; sosyal sorumluluk kapsamında, kamu kurum ve 
kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşlarından destek alınmaktadır. 

• Hizmet verilen sevgi evleri: İzmir (Barbaros), Kocaeli(Gölcük), Tekirdağ, Muğla, 
İstanbul (Bolluca), Yalova, Karabük (Safranbolu), Çanakkale (Küçükkuyu) Kocaeli 
(Yahyakaptan), Manisa illerindeki sevgi evlerinde 830 çocuğa hizmet verilmektedir. 

• İnşaatı devam eden sevgi evleri: Niğde 23 ev, (açılışa hazır) İstanbul Bahçelievler 8 
ev, Ankara Saray 60 ev, Malatya 17 ev olup yaklaşık 1080 çocuğumuza hizmet 
verilecektir. 
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• Protokolü yapılıp ihale aşamasında olan sevgi evleri: Adana 21 ev, Karaman 5 ev, 
Kütahya 10 ev, Kırşehir 8 ev, Bursa 11 ev, Kocaeli (Çayırova) 9 ev, Karabük (Bulak) 
5 ev, Sivas 14 ev, İstanbul (Esenyuıt) 7 ev, Bilecik 5 ev, Bilecik (Bozöyük) 8 ev, Van 
(Erciş) 8 ev, Bingöl 8 ev olup yaklaşık 1190 çocuğa hizmet verilecektir. 

• Protokol aşamasında olup proje ve fizibilite çalışmaları devam eden sevgi evleri: Ağrı 
4 ev, Kastamonu 10 ev, Denizli 21 ev, Kayseri 22 ev, İstanbul (Şamandıra) 20 ev. 

Çocuk Evleri: En çok 6-8 çocuğun barınıp yaşamlarını sürdürebileceği, temel 
gereksinimlerinin karşılanabileceği, toplu yaşamın getirdiği olumsuzlukları yaşamadan 
çocukların kendine ve geleceğe güvenle bakabilen, kendisini buna azami düzeyde hazırlayan, 
gelecek kaygısını en aza indirgemiş, arkadaşlık, komşuluk ve mahalle gibi kavramları 
öğrenebilecek, toplumla iç içe bulunan apartman dairesi şeklinde düzenlenmiş kuruluşlardır. 

31 çocuk evinde 180 çocuğa hizmet verilmektedir. 

Tablo:99- 0-12 Yaş Arası Koruma Altında Bulunan Çocukların Korunma Altına Alınış 
Nedenleri 

Ekonomik ve sosyal yoksunluk 
Terk 
Ölüm 
Ailenin fiziksel ve duygusal istismarı 
Üvey anne ya da babanın çocuğu kabul etmemesi 
Anne ya da babanın cezaevine girmesi 
Buluntu 
Babarnn psikolojik rahatsızlığı 
Annenin psikolojik rahatsızlığı 
Ensest ilişki 
Doğal afet 
Aile dışı cinsel istismar 
Çocuğun özürlü olması 
Töre cinayeti riski 
Ebeveynin özürlü olması 
İhmal 
Babanm istememesi 
Evlilik dışı 
Çocukların tehlikeye açık olması 
Ailenin çocuğu suça yöneltmesi 
Anne baba ayrı çocuk babayla kalmak istemiyor 
Anne-babanın fuhuş yapması 
Toplam 
Nüfus büyüklüğü 

Sayı 
2981 
1066 
1032 
312 
283 
233 
92 
46 
46 
42 
25 
21 
21 
17 
17 
12 
12 
12 
8 
4 
4 
4 

% 
71,6 
25,6 
24,8 
7,5 
6,8 
5,6 
2,2 
1,1 
1,1 
1,0 
0,6 
0,5 
0,5 
0,4 
0,4 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 

150,9 
4163 

S.H. (%) 
2,8 
3,0 
2,1 
1,2 
1,3 
1,0 
0,4 
0,7 
0,8 
0,4 
0,6 
0,3 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,3 
0,3 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 

Bir çocuğun korunma altına alınmasında birden fazla neden rol oynadığı için oran 
%150,9'a yükselmiştir. 

Diğer nedenlerden en az biri daha söz konusu olmaksızın yalnızca ailenin ekonomik 
ya da sosyal yoksunluğu nedeniyle koruma altına alman çocukların oranı yüzde 38'dir. 

Koruma kararının yalnızca ölüm nedeniyle alınmış gözüktüğü ama ana babadan 
birinin hayatta olduğu durumlarda da koruma kararının hayatta kalan anne ya da babanın 
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ekonomik yoksunluk içine düşmesini dikkate almış olabileceği hesaba katılmalıdır. 

Koruma kararının yalnızca ölüm ya da ölümün yanı sıra yalnızca ekonomik sosyal 
yoksunluk nedeniyle alındığı, ama en az bir ebeveyni sağ olan çocukların oranı yüzde 21,6; 

Benzer durumda olup da iki ebeveyni de ölü olan çocuk oranı ise yüzde 3,2'dir. 
Koruma kararlarmın yüzde 37,2'sinde, yukarıdaki tabloda sıralanan diğer nedenlerden en az 
biri daha geçerlidir. 

Tabloda yer alan nedenlerden; 
• Ailenin fiziksel ve duygusal istismarı, 
• Üvey anne ya da babanın çocuğu kabul etmemesi, 
• Ensest ilişki, 
• Aile dışı cinsel istismar, 
• Anne-babanm akli dengesizliği, 
• Töre cinayeti riski, 
• İhmal, 
• Çocukların tehlikeye açık olması, 
• Ailenin çocuğu suça yöneltmesi, 

Şiddet kapsamında alındığında çocukların %19,1'inin şiddet nedeniyle korunma altına 
alındığı söylenebilir. 

Koruma altına almış aşaması, çocuğa şiddet uygulandıktan sonra gerçekleşmektedir. 
Yukarıda ifade edilen şiddet içeren nedenler meydana gelmiş, tespit edilmiş ve daha sonra 
yapılan inceleme ve mahkeme kararı ile çocuk koruma altına alınmıştır. 

2.Çocuk Hakları izleme ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü 

Sokakta Yaşayan /Çalışan Çocuklara Yönelik Çalışmalar: Anayasamız, yasalar ve 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu açıkça, "çocuk ihmali ve istismarı" 
konusunda ivedi tedbirlerin alınmasını öngörmektedir. Bu çerçevede 2828 sayılı Yasanın 3. 
maddesi (e) bendine eklenen 6. maddeyi ve 1997 yılında çıkan 572 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile sokakta yaşayan ve çalışan çocuklara hizmet vermek amacıyla hizmete açılan 
"Çocuk ve Gençlik Merkezleri" : 

Eşler arası anlaşmazlık, ihmal, hastalık, kötü alışkanlık, yoksulluk, terk ve benzeri 
nedenlerle sokağa düşerek sosyal tehlike ile karşı karşıya kalan ve sokaktaki çocuk ve 
gençlerin geçici süre ile rehabilitasyonlarını ve topluma yeniden kazandırılmalarını sağlamak 
amacıyla kurulan yatılı veya gündüzlü sosyal hizmet kuruluşları olarak tanımlanmıştır. 

SHÇEK Genel Müdürlüğü 1997 yılı itibariyle 1 Çocuk ve Gençlik Merkeziyle 
başlattığı hizmetlerini, 2006 sonu itibariyle, 44 Merkez, 8 Gözlemevi ile sürdürmektedir. 
11.07.2006 tarihi itibariyle Çocuk ve Gençlik Merkezlerinde yıllara göre ulaşılan çocuk sayısı 
aşağıdaki gibidir. 
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Tablo-100- Sokakta Yaşayan ve Çalıştırılan Çocuklara Yönelik Çocuk ve Gençlik 
Merkezleri'nin İllerde Yürüttükleri Çalışmaların Toplamı 

YILLAR 

1997 

1998 

1999 
2000 
2001 
2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

TOPLAM 

ÇOGEM SAYISI 

1 Merkez 
1 Merkez 
1 Gözlemevi 
7 Merkez 
7 Merkez 

2 Merkez 
6 Merkez 

12 Merkez 
1 Gözlemevi 
4 Merkez 
1 Gözlemevi 
4 Merkez 
2 Gözlemevi 
1 Merkez 
1 Gece Barınağı 
3 Gözlemevi 
44 Merkez 
1 Gece Barınağı 
8 Gözlemevi 

ULAŞILAN ÇOCUK 
SAYISI 

7.416 

6.350 
5.520 

13.961 

8.735 

7.837 

9.114 

58.933 

Sokakta yaşayan ve çalışan çocuklara yönelik "Yeni Hizmet ModelPnde; 
Her merkez, ihtiyaç gruplarından birisine hizmet verecek şekilde, bir sonraki hizmet 

ayağı belirlenmek suretiyle yapılandırılmıştır. 

Öncelikle; sokaktaki çocuklar, mobil ekipler aracılığı ile veya sokak ofisleri tarafından 
tespit edilmektedir. Tespit edilen bu çocuklar, ilk uyuml andırmayı gerçekleştirmek üzere İlk 
adım istasyonuna yönlendirilmektedir. 

Sokakta yaşayan/çalışan ve madde kötüye kullanımı sorunları olan çocuklara ilişkin 
olarak tespit edilen ve ikna çalışmaları tamamlanan çocukların İstanbul, Ankara, İzmir'de 
AMATEM'lere, diğer şehirlerde ise devlet/üniversite hastanelerinin psikiyatri kliniklerine 
yönlendirilmeleri sağlanmaktadır. Detoks sonrası rehabilitasyonuna devam edilecek çocuklar 
için yeniden yapılandırılmış "Merkezlere" ihtiyaç duyulmaktadır. 

Sokakta yaşayan/çalıştırılan çocukların, örgün eğitim veya mesleki eğitime dâhil 
edilmeleri için İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Adana, Mersin, Bursa, Gaziantep 
ve Erzurum illerinde uygulamaya başlanmıştır. 

Çalışmaların takibi ve değerlendirmesi için illerde değerlendirme toplantıları tüm 
sektörlerin katılımı ile yapılmaktadır. Bakanlardan oluşan komite, çalışmalarım devam 
ettirmektedir. Modelin ihtiyaç duyulan diğer illere de yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Bu 
hizmet modeli ile hizmetler standartlaştırılmış ve kurumların sorumluluk alanları belirlenerek 
eş güdüm sağlanmıştır. 

Hizmeti reddederek, madde kullanımından vazgeçmek istemeyen çocuklar ise 
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korunmaları ve bu esnada da ikna edilmelerine yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi 
amacıyla kurulmuş "gece barınağı" 'na yönlendirilmektedir. 

İlkadım istasyonunda, uyum süreci tamamlandığı kanaati oluşan madde bağımlısı 
çocuklar, Sağlık Bakanlığı bünyesinde bulunan Tıbbi Tedavi Merkezine, tıbbi tedavisi 
tamamlandıktan sonra yine Sağlık Bakanlığı bünyesinde bulunan Tıbbi Rehabilitasyon 
Merkezine sevk edilmektedir. Tıbbi rehabilitasyonu gerçekleşen çocuklar sosyal 
rehabilitasyon merkezine teslim edilmektedir. 

İlk adım İstasyonunda uyum sürecini tamamlayan, sokakta yaşayan fakat madde 
kullanmayan çocuklar, doğrudan sosyal rehabilitasyon merkezlerine havale edilmektedir. 

Sosyal Rehabilitasyon Merkezinde, çocuklar, sorumluluk alma alışkanlığını kazanacak 
etkinlikler aracılığı ile, örgün eğitim veya mesleki eğitime dâhil edilmektedir. 

Bu süreçleri tamamlayan çocukların, öncelikle aile yanına, bunun mümkün olmaması 
hâlinde, SHÇEK kurumlarına veya Milli Eğitim Bakanlığına bağlı YİBO ve PİO'lara 
yönlendirilmesi yapılmaktadır. Bu süreçlerden sonra meslek edinerek işe yerleştirilen ve aile 
yanına dönmesi mümkün olmayan ya da kurum bakımı hizmetlerinden yararlanmak üzere 
yaşı uygun olmayan çocuklar ise gençlik evlerinden yararlandırılmaktadır. 

ILO-SHÇEK işbirliği ile yürütülen "Hedeflenmiş 13 İlde Sokakta Çalışan 
Çocukların Çalışma Yaşamından Çekilerek Eğitime Yönlendirmesi Projesi":ELO 
Türkiye Temsilciliği ile SHÇEK Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, 
hedeflenmiş 13 ilde, (Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Çorum Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, 
İzmir, Kocaeli, Şanlıurfa, Batman, Mersin ) sokakta çalışan çocukların iş yaşamından 
çekilerek eğitime yönlendirilmeleri ve risk grubundakilerin de çalışmaya başlamalarının 
engellenmesi amacıyla proje 2004 yılı Aralık ayında uygulamaya konulmuştur. 

Projenin ulaşmayı hedeflediği toplam çocuk sayısı 6700'dür. Bunlardan 2700'ü halen 
içinde bulundukları Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinden çekilirken, risk gurubunda 
kabul edilen kardeşlerden 4000'inin de çalışma yaşamına aülmalarının önlenmesi 
hedeflenmiştir. 

Proje ile çocuk ve gençlik merkezleri aracılığı ile, sokakta çalışan çocukların, çalışma 
süreleri içerisinde bulundukları mekânlarda çalışmalar yürütülürken, toplum merkezleri ile de, 
sokakta çalışan ve çalışma riski taşıyan çocukların yoğun olarak bulundukları mahallelerde, 
çocukların sokağa gitmelerini engelleyici çalışmalar yürütülmesi planlanmıştır. 

Proje devam etmekte olup; bugüne kadar çalışma riski bulunan 3680 çocuğa 
ulaşılarak eğitime yönlendirilmiş, 1991 çocuk ise çalışma hayatından çekilerek eğitime 
kazandırılmıştır. Toplam 5671 çocuk eğitime kazandırılmış ve 3000 aileye de danışmanlık ve 
sosyal destek hizmeti verilmiştir. Projenin hedefine ulaşması beklenmektedir. 

Türkiye'de Çocuklar İçin İyi Bir Yönetişim Koruma Ve Adalete Doğru Projesi 
Türkiye'de çocukların korunmasıyla ilgili ilerleme kaydedilmiş olmasına karşın, daha 

ileri kazanımlar sağlamak ve çocuklar için koruyucu-önleyici ortamları daha da geliştirmek 
üzere, İçişleri Bakanlığı, SHÇEK, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, 
Sivil Toplum Kuruluşları ve Uluslararası Kuruluşlar ile birlikte daha eş güdümlü adımlar 
atması gerektiği kabul edilmiştir. 
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Bu doğrultuda, bugüne kadar küçük ölçekli iş birlikleri ile yürütülen sektörlerarası 
çalışmaların ülke geneline yayılmasını sağlamak ve çocuk koruma hizmetini sektörlerarası iş 
birliği ile hayata geçirebilmek için, AB 2004 yılı mali programı çerçevesinde 
değerlendirilmek üzere proje hazırlanmıştır. 

Projenin esas faydalamcılan; İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, İçişleri 
Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Adalet 
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliğidir. Hedef 
grupları ve diğer faydalanıcılar projenin uygulanacağı illerdeki çocukları ve ailelerini de 
kapsamaktadır. 

Projenin genel amacı; temel verilerin ve ampirik kanıtların oluşturulması ve ilgili 
çocukların korunması ve toplumla yeniden bütünleştirilmesine yönelik ortak stratejilerin ve iş 
birliği temelindeki uygulamaların geliştirilmesini içerecek şekilde, ilgili kurumlann yasalarla 
ilişki hâlinde olan çocuklar için daha koruyucu bir ortam geliştirme kapasitelerini 
güçlendirmektir. Proje ilgili tüm sektörlerle iş birliği içinde yürütülmektedir. 

Çocuk Haklarına Yönelik ÇalışmalanÇocuk Hakları Tanıtım Kampanyasının 
açılışı TBMM' de gerçekleştirilmiştir. SHÇEK-UNICEF, 2006-2010 Ana Uygulama Planı 
çerçevesinde 20 Kasım 2006 tarihinde Çocuk Hakları Tanıtım Kampanyası başlatılmıştır. 
Çocuk haklarına dair sözleşmenin tanıtımı çalışmaları kapsamında belirlenen illerde değişik 
faaliyetler yürütülmüştür. Başlıca faaliyetler aşağıda sıralanmıştır: 

• UNICEF1 in katkılarıyla kampanya süresince kampanya ile ilgili çalışmaların yer 
aldığı "Önce Çocuklar" adh dergi yayınlanmıştır. 

• "Çocuk Hakları Sözleşmesinin Çocukça Versiyonu" hazırlanarak yayınlanmıştır. 
• Kampanyada aktif rol almak üzere belirlenen, 25 ilden 50'ye yakın çocuk, 31 mayıs-

02 haziran tarihlerinde İstanbul'da bir araya gelmiş ve Çocuk Hakları Tanıtım 
Kampanyasının hazırlık çalışmaları konusunda ve kampanya yönetimi üzerine 
çocuklara bilgi verilmiştir. 

• 25 ilin sosyal hizmetlerden sorumlu vali yardımcıları ve il müdürleri toplantısı 
gerçekleştirilmiştir. 

• VII. Ulusal Çocuk Forumu 18-21 Kasım 2006 tarihlerinde Ankara Başkent 
Öğretmenevinde gerçekleştirilmiştir. VII. Ulusal Çocuk Forumuna 81 il'den bir erkek 
ve bir kız olmak üzere toplam 162 çocuk katılmıştır. 

• 20 Kasımın Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında 20 Kasım 2006 tarihinde Çocuk 
Hakları Tanıtım Kampanyasının açılışı TBMM'nde gerçekleştirilmiştir. 

3.Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü 

Koruyucu Aile Hizmeti 
Çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakılamayan çocukların kısa veya uzun süreli 

olarak devlet denetiminde bakımlarını üstlenen, çocuğun aile ortamında bakımını sağlayan, öz 
anne-baba yerini tutabilecek aileler veya kişilere "koruyucu aile" denir. 

Bazı aileler; zihinsel, bedensel ya da psikolojik sorunları veya ekonomik 
yetersizlikleri, boşanma, ölüm, hükümlülük gibi sosyal sorunları nedeniyle bütünlüklerini 
devam ettiremez ve çocuklarının gereksinimlerini karşılayamaz hâle gelmektedir. Böyle 
durumlarda çocuklara yardım etmenin en iyi yolu öz ailesinin koşulları iyileşinceye kadar 
başka bir ailenin yanında bakımlarının sağlanması amacıyla koruyucu aile hizmetinden 
yararlandırümasıdır. 
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Koruyucu aile hizmetinde amaç, 
Çocuk için karmaşık ve sorunlu olan bir dönemde özenli davranılarak çocuğun bu 

dönemi örselenmeden geçirmesini ve normal hayatını devam ettirmesini sağlamaktır. 

Koruyucu aile bakımının, çocuğa sağladığı aile ortamı çocuğun psikososyal 
gelişiminin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi açısından önem taşımaktadır. Kurum 
bakımının çocuk üzerindeki etkilerine yönelik yapılan araştırmalar incelendiğinde de bu 
bakım türünün sadece pahalı olmadığı, çocuğun gelişimini bazı yönlerden eksik 
tamamlamasına da yol açtığı ortaya çıkmıştır. Bu nedenle tüm dünyada korunmaya muhtaç 
çocuklar için en çok tercih edilen bakım şekli koruyucu aile bakımıdır. 

02 Eylül 1990 Çocuk Hakları Sözleşmesinde; çocuğun öncelikle ailesi yanında, bu 
mümkün olmadığında ise uygun bir aile ortamı içinde yaşamım sürdürmesi ve gelişmesi 
hakkına özel bir yer verilmektedir. Ülkemizin de imzalamış olduğu bu sözleşme ile koruyucu 
aile hizmeti daha da önem kazanmaktadır. 

Koruyucu aile; çocuklara, öz ailesi, okulu ve çevresiyle ilişkilerini sağlayarak 
yardımcı olur. Böylece koruyucu aileler sadece çocuğa yardım etmekle kalmayıp desteğe 
gereksinimi olan güç durumdaki aileye de yardun etmiş olmaktadırlar. 

Koruyucu aile olmak üzere; 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup Türkiye'de sürekli ikamet eden en az ilkokul 

mezunu, 25-50 yaş, arasındaki kişiler il sosyal hizmetler müdürlüklerine başvurulabilirler. Bu 
kişiler, korunmaya alman çocuğa kanunen bakmakla yükümlü olan öz anne- baba ya da vasi 
dışında herkes olabilmektedir. Özellikle çocuğun yakın çevresinde olan akrabalar, komşular 
ya da aile dostları tercih edilmektedir. 

Koruyucu aile olmak isteyen kişi bekâr ise yerleştirilecek çocuğa diğer ebeveynin 
yoksunluğunu hissettirmeyecek akraba ilişkilerine sahip olması konusu değerlendirilir. 

Koruyucu ailenin yükümlülükleri; 
• Yanma yerleştirilen çocuğun öncelikle fiziksel ve psikososyal gelişiminin sağlıklı 

olabilmesi için gerekli koşulları sağlamak, 
• Çocuğun yeteneklerinin ve becerilerinin elverdiği ölçüde öncelikle eğitim ve öğretimi 

ya da meslek sahibi edindirilmesi için gerekli çabayı göstermek, 
• Çocuğun varsa öz ailesi ve akrabaları ile uygun görülen şekil ve zamanda görüşmesini 

sağlamakla, 
• Koruyucu aileye ve yerleştirilen çocuklara ilişkin olarak mesleki çalışmaları yürüten 

sosyal çalışmacılara gerekli koşullan hazırlamak, 
• Adres ve ikametgâh değişikliklerini, bu değişiklik gerçekleşmeden önce il 

müdürlüğüne bildirmektir. (Koruyucu Aile Yönetmeliği Madde 13). 

Koruyucu aile ve yanına yerleştirilen çocuk, görevli sosyal çalışmacı tarafından, 
vakanın özelliklerine göre belirlenen aralıklarla, düzenli olarak izlenir. Ortaya çıkan 
sorunların çözümüne yönelik gerekli mesleki çalışmalar yapılır. (Koruyucu Aile Yönetmeliği 
Madde 14). 

Hâlen uygulamada olan Koruyucu Aile Yönetmeliğinde başta Koruyucu Ailelere 
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ödenen ücret olmak üzere müracaatçıların eğitim ve yaş durumları ile ilgili olarak yapılan 
değişiklikler 30.12.2006 tarih ve 26392 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. Buna göre ailelere ödenecek miktarlarda % 100 varan bir artış sağlanmıştır. Aileler 
ödenen aylık ödemeler yaş grubuna bağlı olarak 200 YTL ile 360 YTL arasında olup ayrıca 
şubat ve ağustos ayında 2 kat giyim parası, eylül ayında 3 kat eğitim parası verilmektedir. 
Bunların dışında tedavi, servis, kurs bedelleri de SHÇEK tarafından karşılanmaktadır.Bu da 
koruyucu aile uygulamasının yaygınlaştırılması için atılan önemli bir adımdır. 

Tablo: 101-1993-2006 yılları arasında koruyucu aile sayıları tabloda verilmiştir. 

1993'e kadar 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
Genel Toplam 

1 Halen Koruyucu Aile Yanmda Bulunan Çocuk 
Sayısı 
Ücret Ödenen Çocuk Sayısı 

2.771 
38 
149 
72 
47 
45 
66 
195 
133 
86 
71 
78 
113 
127 
196 

4.187 
811 

704 

Koruyucu aileler çocuğa karşı uygulanan şiddetin son aşamasında devreye 
girmektedirler. Ailesi tarafından şiddet gören ya da şiddete açık bırakılan çocuğun, eski 
sağlığına kavuşması için, en iyi ortam, sağlıklı bir koruyucu aile ortamıdır. 

Evlat Edinme Hizmeti 
Evlat edinme hizmeti alternatif bakım modellerinden biridir. Evlat edinme; yalın bir 

söyleyişle evlat edinen ile evlat edinilen arasında yapılan hukuksal bir sözleşmedir. Ancak 
hukuksal boyutun yanı sıra göz ardı edilmemesi gereken en önemli unsur ise evlat edinmenin 
sosyal boyutudur. 

Ülkemizde evlat edinme hizmeti Türk Medeni Kanunu'nun (01.01.2002 tarihinde 
yürürlüğe giren) 305-320 maddeleri ile SHÇEK'in aynı kapsamda hazırlanan 01.08.2202 
tarih ve 145 sayılı Evlat Edinme Yönergesi çerçevesinde yürütülmektedir.Yönerge gereği 
evlat edineceklerin; 

• Ruhsal ve biyolojik olarak sağlıklı, tutarlı, dengeli, 
• Çocuğa sevgi, şefkat verebilecek yapıda, 
• Çocuğa iyi bir gelecek sağlayacak düzenli bir gelirinin ve sosyal güvencesinin olması 

gerekmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1413) 



— 254 — 

Ayrıca çocuğun toplum içindeki konumunu olumsuz etkileyecek herhangi bir suçtan 
ve yüz kızartıcı suçlardan (hırsızlık, gayriahlaki davranışlar, alkol, uyuşturucu kullanımı vb.) 
hüküm giymemiş olması zorunludur. Buna ilişkin olarak ilgili sosyal hizmet uzmanınca 
gerekli mülakat ve incelemeler yapılarak evlat edinme sosyal inceleme raporu hazırlanır. 
Hazırlanan rapor sonucu evlat edinmesi uygun bulunmayan ailelere durum yazılı olarak 
bildirilir. Uygun görülenler ise müracaat tarihi esas alınarak sıraya alınır. 

Yasanın 306. maddesine göre, bir kimsenin evlat edinebilmesi için, en az 5 yıldan beri 
evli olmaları veya otuz yaşını doldurmuş bulunmaları gerekir. Evlat edinebilmek için kişilerin 
medeni durumlarına bakılmaz; ancak eşler, birlikte evlat edinebilir, evli olmayanlar birlikte 
evlat edinemezler. Eşlerden biri, en az iki yıldan beri evli olmaları veya kendisinin otuz yaşını 
doldurmuş bulunması koşulu ile diğerinin çocuğunu evlat edinebilir. Evlat edinecek kişilerin 
evlat edinecekleri çocuktan en az 18 yaş büyük olması gerekmektedir. Bunun yanında, 
Yasanın 305. maddesi gereğince, bir küçüğün evlat edinilmesi, evlat edinen tarafından bir yıl 
süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması koşuluna bağlıdır. 

SHÇEK her yıl ortalama 500-550 çocuk evlat edindirilmek üzere aile yanına 
yerleştirilmektedir. Evlat edinmek üzere 2600 civarında aile sırada beklemekte ve sıralarının 
gelmesi 4-5 yılı bulmaktadır. Başvuran ailelerin talepleri genelde 0-1 yaş gurubunda ve 
özellikle de kız çocuk istemeleri bekleme süresini artırmaktadır. 

Koruma altına alınarak küçük yaşta iken evlat edindirilebilme şansına sahip olacak bir 
çocuk, ailenin rızası olmadığı için uzun yıllar kuruluş bakımında kalabilmektedir. Üstelik bu 
aileler, çocukları ile hiçbir şekilde iletişim kurmamakta, izinli dâhi almamaktadırlar.SHÇEK 
koruma sisteminin değerlendirilmesine yönelik yapılan araştırmaya göre çocuklarını ziyaret 
edilmesine izin verilen annelerin %30.6'sı, babaların ise %25.4'ü çocuklarını hiç ziyaret 
etmemektedirler.Kendileri sorumluluklarını yerine getirmedikleri gibi, bu sorumluluğu 
taşıyabilecek ailelerin evlat edinmelerini engelleyerek çocuğun aile içinde yetişme hakkma 
müdahale edilmektedir. Çocuğun aile ortamında yetişme hakkına müdahale etmek çocuğa 
karşı işlenmiş bir şiddettir. 

Tablo: 102- Yıllar İtibariyle Evlat Edindirilme Hizmetinden Yararlandırılan Çocuk 
Sayısı (26.12.2006) 

YILLAR 
1994'e kadar 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
Toplam 
2000 
2001 
2002 

KIZ 
1489 
250 
248 
190 
201 
177 
221 
2776 
202 
244 
91 

ERKEK 
1530 
261 
308 
222 
238 
209 
265 
3033 
265 
271 
94 

TOPLAM 
3019 
511 
556 
412 
439 
386 
486 
5809 
467 
515 
185 
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2003 

2004 

2005 

2006 (26.12.2006'ya kadar) 

Genel Toplam 

195 

218 

302 

160 
4263 

230 

242 

312 

173 

4720 

425 
460 

615 

333 
8983 

4.Kreş ve Gündüz Bakımevleri ve Çocuk Kulüpleri Şube Müdürlüğü 
2828 sayılı Kanuna dayanılarak çıkartılan "Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel 

Çocuk Kulüpleri Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik" ile özel ve tüzel kişilerce 
0-12 yaş grubu çocuklara hizmet vermek üzere açılacak kuruluşların açılış, işleyiş ve 
denetimleri Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu sorumluluğunda yürütülmektedir. 
Söz konusu kuruluşlarda çocukların eğitim, bakım ve beslenmelerini sağlamak, fiziksel, 
zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerine yardımcı olmak amacıyla hizmet verilmektedir. 

Türkiye Genelinde bulunan Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ve Özel Çocuk 
Kulüpleri 2006 Aralık ayına ait istatistiksel bilgileri aşağıdaki tabloda belirtilmektedir. 

Tablo: 103- Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ve Özel Çocuk Kulüpleri Sayıları, 
Kapasiteleri ve Bakılan Çocuk Sayıları (2006 Aralık) 

KURULUŞ SAYILARI 

0-6 
Yaş 

1251 

7-
12 

yaş 

66 

3-
12/0-

12 
yaş 

169 

Toplam 

1486 

TOPLAM 
KAPASİTE 

74188 

ÜCRETSİZ 
BAKILAN 

877 

ÜCRETLİ 
BAKILAN 

33036 

TOPLAM 
BAKILAN 

33913 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Çocuk Hizmetleri 
Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Kreş ve Gündüz Bakımevleri ve Çocuk Kulüpleri Şubesi 
Koordinatörlüğünde Ücretsiz Bakım Hizmeti, Sevgi Zinciri ve Uçurtmayı Vurmasınlar 
Projeleri yürütülmektedir. 

B.Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığı 

Gençlik hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri; 
• 13-18 yaş grubunda olup haklarında 2828 sayılı Kanun gereği korunma kararı alınan 

çocuklarla, ilgili mahkemelerce haklarında tedbir kararı alınmış çocukların korunması, 
bakım, eğitim, bir iş ve meslek sahibi yapılarak topluma yararlı bireyler hâline 
getirilmeleri ile ilgili her türlü faaliyeti düzenlemek, izlemek ve koordine etmek, 

• Korunma altına alınan çocukların ve ailelerinin sürekli izlenerek, korunmayı 
gerektiren koşulların devam edip etmediğinin belirlenmesi ile ilgili çalışmaları 
koordine etmek, 
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• Öğrenime devam eden çocuklarm istek ve yetenekleri doğrultusunda uygun öğrenim 
kurumlarına devamlarını sağlamak, izlemek koordine etmek ve denetlemek, 

• Sanata yönelen çocuklarm yeteneklerine uygun beceriler kazanmalarının ve bu 
becerilerin geliştirilmesini sağlayıcı tedbirleri almak izlemek koordine etmek ve 
denetlemek, 

• Kurum bakımındaki çocukların boş zamanlarmm değerlendirilmesi, toplumla 
bütünleşmelerinin sağlanması amacıyla sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri organize 
etmek, 

• Yetiştirme yurtlarında korunan çocukların demokratik değerlere sahip bireyler olarak 
hayata atüabilmeleri yönünde, yurt yönetimine katılmaları ile ilgili çalışmaları 
planlamak ve rehberlik yapmak, 

• Çocukların eğitim-öğretim, sağlık, sosyokültürel gereksinimleri dikkate alınarak 
yetiştirme yurtlarının, ülke düzeyinde dengeli bir biçimde açılmasını planlamak ve 
gerekli çalışmaları yürütmek, 

• Özel durumları ve gereksinimleri olan çocuklar için yeni hizmet modelleri (grup 
evleri, sosyal rehabilitasyon merkezleri vb.) planlamak ve geliştirmek, 

• Haklarında korunma karan alınmış çocukların uygun kuruluşlara yerleştirilmesini 
sağlamaktır, 

• Çocukların aile, kardeş, öğrenim ve sağlık durumları dikkate alınarak uygun 
kuruluşlara nakilleri ile ilgili çalışmaları yürütmek, 

• Korunma kararı kalkan çocukların yaşamlarını en iyi bir biçimde sürdürmeleri 
amacıyla toplum içinde izlemek, denetlemek ve 3413 sayılı Kanun gereği kamu kurum 
ve kuruluşlarında işe yerleştirilmelerini sağlamaktır. 

Bu görevleri; 
• Okullu Yetiştirme Yurtlan Şube Müdürlüğü 
• Sanata Yönelik Yetiştirme Yurtları Şube Müdürlüğü 
• Çocuğu Toplum İçinde Destekleme Şubesi Müdürlüğü olmak üzere üç şube 

müdürlüğü ile yürütmektedir. 

1.Okullu ve Sanata Yönelik Yetiştirme Yurtları Şube Müdürlükleri 
Yetiştirme yurtları; 
13-18 yaş arası korunmaya muhtaç çocukları korumak, bakmak ve bir iş veya meslek 

sahibi edilmelerini topluma yararlı kişiler olarak yetişmelerini sağlamakla görevli ve yükümlü 
olan yatüı sosyal hizmet kuruluşları olarak tanımlanmıştır. 

Kuruluşlarda çocukların 2828 sayılı SHÇEK Kanunun 4. maddesi (k)bendine uygun 
yetiştirilmesi amacı ile; 

• Çocuğun psikososyal gelişimleri, kuruluş, okul ve diğer sosyal ortamda yer alan çocuk 
ve kişilerle ilişkileri izlenmekte ve desteklenmekte, 

• Gereksinim duyduğu hizmetlerden yararlanması sağlanmakta, 
• Okul başarılarının yükseltilmesi ve devamlarının arttırılması, 
• Reşit olan çocuklarm işe yerleştirilmesi ve toplum içinde desteklenmeleri amacı ile 

mesleki çalışmalar gerçekleştirilmektedir. 
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Tablo:104- 2000-2005 Yılları Arası Yetiştirme Yurtlarındaki Çocukların Yaş 
Guruplarına Göre Dağılımı 

YILLAR 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

Y.YURDU SAYISI 

100 

103 

108 

107 

109 

110 

YAŞ GURUBU 

11-12 
13-15 
16-18 
18 + 

GENEL TOPLAM 

11-12 
13-15 
16-18 
18 + 

GENEL TOPLAM 

11-12 
13-15 
16-18 
18 + 

GENEL TOPLAM 

11-12 
13-15 
16-18 
18 + 

GENEL TOPLAM 

11-12 
13-15 
16-18 
18 + 

GENEL TOPLAM 

11-12 
13-15 
16-18 
18 + 

GENEL TOPLAM 

KIZ 

265 
1.233 
1601 
372 

3.471 

226 
1.228 
1.205 
612 

3.271 

202 
1.296 
1.148 
327 

2.973 

189 
1.273 
1.332 
349 

3.143 

164 
1.424 
1.358 
361 

3.307 

150 
1.536 
1.436 
412 

3.534 

ERKEK 

414 
2241 
2311 
650 

5.616 

539 
2638 
2314 
505 

5.996 

435 
2935 
2609 
602 

6.581 

432 
3022 
2768 
623 

6845 

432 
3.109 
2.716 
689 

6.946 

341 
3.062 
2.843 
737 

6.983 

TOPLAM 

679 
3.474 
3.912 
1.022 

9.087 

765 
3.866 
3.519 
1.117 

9267 

637 
4.231 
3.757 
929 

9.554 

621 
4.295 
4.100 
972 

9.988 

596 
4.533 
4.074 
1.050 

10.253 

491 
4.598 
4.279 
1.149 

10.517 

Yıllara göre yetiştirme yurtlarının sayısı ve bakılan çocuk sayısı yukarıdaki gibidir. 5 
yıllık süreç içerisinde yetiştirme yurdu ve bakılan çocuk sayısında sürekli bir artış olmuştur. 

Gençlik hizmetleri daire başkanlığına bağlı; 
109 yetiştirme yurdu, 
7çocukevi(13-18), 
2 sevgi evi kompleksi(13-18), olmak üzere 118 birimde 9.412 kayıtlı çocuktan 6.574 

çocuğa fiilen hizmet verilmektedir. (Yatılı okullarda okuyanlar, koruyucu aile yanında 
olanlar, ayni nakdî yardımla aile yanma döndürülen çocuklar fiili kalan çocuk sayışma dâhil 
edilmemiştir.) 
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Tablo: 105- Çocuğun Koruma Kararlarının Nedenleri 

Ekonomik ya da sosyal yoksunluk 
Ölüm 
Terk 
Ailenin fiziksel ve duygusal istismarı 
Anne ya da babanın cezaevine girmesi 
Anne ya da babanın yeniden evlenmesinden sonra 
üvey anne ya da babanın çocuğu kabul etmemesi 
Ensest ilişki 
Aile dışı cinsel istismar 
Buluntu 
Anne-babanın akli dengesizliği 
Töre cinayeti riski 
Çocuğun özürlü olması 
Ailenin çocuğu suça yöneltmesi 
Doğal afet 
Terör 
Bakacak kimse olmadığı için 
Anne-babanın fuhuş yapması 
Annenin bunalım geçirerek bir çocuğunu öldürmesi 
ve babanın ekonomik yoksunluk içine düşmesi 
Annenin ihmali sonucu çocuğun özürlü kalması 
Yaşça büyük biriyle evlendirilmeye çalışılması 
Annenin çocuğu zorla evlendirmek istemesi, okula 
göndermemesi 
Bilgi yok 
Toplam 
Nüfus büyüklüğü 

Sayı 
6563 
3556 
1850 
752 
549 

472 

222 
183 
106 
87 
77 
39 
29 
29 
19 
19 
19 

10 

10 
10 

10 

58 

% 
68,1 
36,9 
19,2 
7,8 
5,7 

4,9 

2,3 
1,9 
1,1 
0,9 
0,8 
0,4 
0,3 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 

0,1 

0,1 
0,1 

0,1 

0,6 
152,0 
9637 

S.H. (%) 
2,7 
2,8 
2,5 
1,2 
0,8 

1,0 

0,6 
0,4 
0,4 
0,3 
0,2 
0,2 
0,1 
0,2 
0,1 
0,2 
0,1 

0,1 

0,1 
0,1 

0,0 

0,3 

1 
Bir çocuğun korunma altına alınmasında birden fazla neden rol oynadığı için oran 

%152,0'a yükselmiştir. 

Diğer nedenlerden en az biri daha söz konusu olmaksızın yalnızca ailenin ekonomik 
ya da sosyal yoksunluğu nedeniyle koruma altma alınan çocukların oranı yüzde 29,9'dur 
(Bunların içinde yüzde 0,7'sinin hâlen her iki ebeveyni de hayatta değildir). 

Öte yandan, koruma kararının yalnızca ölüm nedeniyle alınmış gözüktüğü ama ana 
babadan birinin hayatta olduğu durumlarda da koruma kararının hayatta kalan anne ya da 
babantn ekonomik yoksunluk içine düşmesini dikkate almış olması hesaba katılmalıdır. 
Koruma kararının yalnızca ölüm ya da ölümün yanı sıra yalnızca ekonomik sosyal yoksunluk 
nedeniyle alındığı, ama en az bir ebeveyni sağ olan çocukların oranı yüzde 24,2'dir; benzer 
durumda olup da iki ebeveyni de ölü olan çocuk oranı ise yüzde 4,8'dir. Koruma kararlarının 
yüzde 41,1 'inde, yukarıdaki tabloda sıralanan diğer nedenlerden en az biri daha geçerlidir. 

Yukarıdaki nedenlerden; 
• Ailenin fiziksel ve duygusal istismarı, 
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• Anne ya da babanın yeniden evlenmesinden sonra üvey anne ya da babanın çocuğu 
kabul etmemesi, 

• Ensest ilişki, aile dışı cinsel istismar, 
• Anne-babanın akli dengesizliği, 
• Töre cinayeti riski, 
• Ailenin çocuğu suça yöneltmesi, 
• Anne-babanın fuhuş yapması, 
• Annenin bunalım geçirerek bir çocuğunu öldürmesi ve babanın ekonomik yoksunluk 

içine düşmesi, 
• Annenin ihmali sonucu çocuğun özürlü kalması, 
• Yaşça büyük biriyle evlendirilmeye çalışılması, 
• Annenin çocuğu zorla evlendirmek istemesi, okula göndermemesi şiddet kapsamında 

alınırsa % 18,5'inin şiddet nedeniyle korunma altına alındığı söylenebilir. 

Koruma altına alınış aşaması, çocuğa şiddet uygulandıktan sonra gerçekleşmektedir. 
Yukarıda ifade edilen nedenler meydana gelmiş, tespit edilmişse ve daha sonra çocuk yapılan 
inceleme ve mahkeme kararı ile koruma altına alınmıştır. 

Koruma altına alınarak kurumlara gelen çocuk ve gençler akranları ile 
karşılaştırıldığında dezavantajlı bir grup oluşturmaktadırlar. Tabloda görüldüğü gibi geldikleri 
aile ortamı veya sosyal ortamda fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddete uğramakta, ihmal ve 
istismar edilmektedirler. Bu durumun tespit edilmesiyle öncelikli olarak yapılan çocuğu 
şiddete uğradığı ortamdan almaktır. Bu ortamdan alınan çocuk, kurumun vermiş olduğu 
hizmet modellerinden ona uygun olanından yararlandırılmaktadır. İster istismar ve ihmal, 
isterse yoğun bir yoksulluk ve yoksunluk ortamından geliyor olsun, bu çocuk ve gençlerin aile 
bireyleri ve bakım veren diğer kişilerle olan ilişkilerinde sorunlar yaşaması olasıdır. Özellikle 
bebeklik döneminden beri kurum bakımı alan bireylerde, yeterli bağlanma ilişkisinin 
kurulamaması ve yeterli bilişsel uyarımın sağlanamaması, bu bireylerin gelecekte birçok 
psikolojik, zihinsel ve bilişsel sorunlar yaşamasına neden olabilir. 

Yetiştirme yurdu çağı olan 13-18 yaş dönemi, ergenlik dönemidir ve kendine has 
birçok özellik barındırmaktadır. Bu dönemde gençlerin aile bireyleri ya da bakım veren diğer 
kişilerle olan ilişkileri yerine arkadaş ilişkileri ön plana çıkmaya başlar. Ergenlik dönemi hem 
bedensel hem de psikolojik bakımdan bir değişim ve gelişim dönemidir. Bu dönemde 
ergenlerle ilişki kuranların, ergenlerle çocuktan daha çok yetişkinlere yakın bir şekilde, 
onların fikirlerine önem veren, açık bir şekilde diyalog olasılığı yaratan bir ilişki kurmaları 
gerekir. Yetiştirme yurtlarında çalışan meslek elemanları, ergenlerin sorunları ile ilgili 
mesleki çalışmalar yapmaktadır. Bu noktada kurumdaki diğer personelin gerekli görülen 
durumlarda hizmet içi eğitimleri gerekebilir. 

Hizmet Kalitesini Yükseltmeye Yönelik Faaliyetler 
1) Mevcut kuruluşlardaki çocukların, "Aileye Dönüş ve Aile Yanında Destek 

Projesi" kapsamında ayni nakdî yardım hizmetleri ile desteklenerek aileleri yanında bakımları 
sağlanmaktadır. 

2005 yılında 1.839, 2006 yılında 1.487 olmak üzere toplam 3.326 korunma kararlı 
çocuk ayni-nakdî yardımla desteklenmek suretiyle kurum bakımından aile veya yakınları 
yanına döndürülmüştür. 2005 yılında 5.995,2006 yılında da 10.225 çocuk korunma kararı 
alınmadan nakdî yardımla aile veya yakınları yanında desteklenmiştir.2006 yılına kadar ailesi 
yanında desteklenen toplam çocuk sayısı 16920'dir. 
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Aileye bir çocuk için ödenen miktar en yüksek devlet memuru aylığının %40'ı 
olup Nisan 2007 itibariyle 178.54 TL'dir, ayrıca yardım miktarı tutarınca yılda 2 kez kırtasiye 
,2 kez de giyim yardımı yapılmaktadır. Çocukların öğrenim durumlarına göre değişmekle 
birlikte harçlıklarını ve okula araç ile gidilmesi hâlinde yol yardımı da bu rakama 
yansıdığında 325 YTL gibi ortalama bir rakam ortaya çıkmaktadır. SHÇEK çatısı altmda 
bakılan bir çocuğun ortalama maliyetinin 850,00 YTL olduğunu düşündüğümüzde aileye 
dönüş uygulaması çocuklar kadar devlet bütçesine de fayda sağlamaktadır. 

2) Kuruluşların fiziksel yapılarında değişimler gerçekleştirilerek, 
• Yüksek kapasiteli, kışla tipi kuruluşların kapasiteleri düşürülerek, özellikle çocukların 

yaşam alanlarında ev ortamına yakın düzenlemelere gidilmekte ve 15-20 kişilik 
koğuşlardan 3-5 kişilik oda sistemine dönüşüm sağlanmaktadır. 

• Kuruluş içindeki oturma salonlarının sayıları artırılmakta ve çocukların her saat 
yararlanabileceği uygulama mutfakları oluşturulmaktadır. 

• Kuruluşlarda Sosyal Riski Azaltma Projesi kapsamında internet odaları oluşturularak 
çocukların kontrolsüz bir şekilde İnternet kafelerde, İnternetten yararlanmaları, şiddet 
içeren materyallere ulaşmaları önlenmeye çalışılmaktadır. 

3) Kurumca yeni model arayışına gidilerek, "sevgi evleri ve çocuk evleri projeleri" hayata 
geçirilmiştir. 

Bu kapsamda 2007 mali yılı yatırım programı, SHÇEK Genel Müdürlüğü ile TOKİ 
arasında gerçekleştirilen iş birliği protokolleri ve yerel kaynaklar aracılığıyla, 2008 yılma 
kadar tamamlanmak üzere 17 ilde sevgi evleri(13-18 yaş) inşaatları devam etmektedir.Bu 
gibi kuruluşların sayısı artırılarak kurum bakımı sadece bu kuruluşlarda verilmeli, toplu 
bakım tamamen sonlandırılmalıdır. 

5395 sayılı Kanunun Kuruma Yüklediği Görevler Gereği Yürütülen Faaliyetler: 
5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile, korunma ihtiyacı olan çocuklar ile suça 

sürüklenen çocuklardan hapis cezası uygulanmayanların, Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yatılı bakım kuruluşlarına yerleştirilerek bakım 
ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi düzenlenmiştir. Kanunun getirdiği yükümlülükleri 
yerine getirmek üzere yürütülen faaliyetler, Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığının 
koordinesinde sürdürülmektedir. 

5395 Sayılı Kanunla, kanun gereği bakım tedbiri verilen çocukların SHÇEK çatısı 
altındaki kuruluşlarda barındırılması söz konusu olmuştur. Ancak tedbir kararlı çocukların 
yurtta kalan diğer çocuklarla bir arada tutulmasından kaynaklanan sorunlar ortaya çıkmıştır. 
SHÇEK Koruma Sistemini Değerlendirilmesine yönelik yapılan araştırmada, kanunla itilafa 
düşmüş çocuklarla birlikte kalan ancak çocukların %50,7'si bu durumdaki çocuklarla aynı 
yurdu paylaşmanın kendilerini etkilediği kanısındadır. Aynı çocukların %47,6'sına göre 
yurtlara yerleştirilmeden önce kanunla ihtilaf öyküsü olan çocuklar bu tür deneyimlerini diğer 
çocuklarla da paylaşmaktadırlar. 

Suça sürüklenen ve suç mağduru çocukların, psikososyal durumları göz önünde 
bulundurularak; 

• Suçlu davranışlarını sürdürmeleri ile başa çıkmaları, 
• Sosyal uyumları, 
• Rehabilite edilebilmeleri, 
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• Toplumla yeniden bütünleşebilmeleri için çocuk yuvası ve yetiştirme yurtlarından 
farklı, bakım ve barınma birimlerinin oluşturulması gerekliliği ortaya çıkmıştır. 

Bununla ilgili olarak SHÇEK 2006 yılı yatırım programı için koruma bakım ve 
rehabilitasyon ile bakım ve sosyal rehabilitasyon merkezleri yapılabilmesi amacıyla yatırıma 
konulması teklif edilmiştir. Bütçe imkânları çerçevesinde DPT, Adana İlinde Sosyal 
Rehabilitasyon Merkezinin yapılması için izin vermiştir. Ödenek tahsisi ise bütçe imkânları 
içinde yapılmaktadır. Kurumsal olarak mevcut binalarımızdan uygun olanlarının bu hizmete 
dönüştürülmesi ve yerel imkânlarla çözüm bulma yoluna gidilmektedir. Ayrıca 2007 mali yılı 
yatırım programına Kocaeli, Urfa Adana, Diyarbakır, Bursa ve Ankara illerinde Çocuk Sosyal 
Rehabilitasyon Merkezlerinin yapımı dâhil edilmiştir. 

5395 sayılı Kanun gereğince suça yönelen çocukların rehabilitasyonu için açılacak 
ünitelerin çalışma usul ve esaslarının belirlendiği Çocuk Koruma ve Rehabilitasyon Ünitesi 
Yönergesi 27.11.2006 tarih ve 122 sayılı Bakanlık Makam Oluruna istinaden yürürlüğe 
girmiştir. Yönergenin yönetmeliğe dönüştürme çalışmaları SHÇEK tarafından 
sürdürülmektedir. Bu amaçla açılış onayları alman izmir, Mardin, Kocaeli, Şanlıurfa ve 
İstanbul illerindeki ara istasyonların yönerge çerçevesinde yapılandırılması çalışmaları devam 
etmektedir. 

Bu merkezlerde mesleki çalışma gerçekleştirilmekte ve üniversite veya devlet 
hastanelerinin psikiyatri servislerinden destek alınarak çocukların rehabilitasyonu 
amaçlanmaktadır. Tedbir kararı ile kuruluş bakımına alman çocuklar için "çocuk koruma ve 
rehabilitasyon üniteleri'nin" istismara uğramış çocuklara yönelik "bakım ve sosyal 
rehabilitasyon merkezi" açılması planlanmaktadır. 

Ayrıca bu merkezlerin yoğun göç alan ve çocuk suçluluğunun yoğun olduğu, 
üniversite hastanesinin bulunduğu illerde açılması planlanmaktadır. Cinsel, duygusal, fiziksel 
istismara maruz kalmış çocukların, söz konusu kuruluşlarda rehabilitasyonlarının sağlanarak 
ailesine(ailesi tarafından istismar edilmemişse) veya diğer sosyal hizmet kuruluşlarına 
yerleştirilmesi öngörülmektedir. 

Söz konusu kuruluşlarda çocukların belirli bir zaman aralığında yoğun rehabilitasyon 
hizmetine tabi tutulması, rehabilitasyon süreci sonrası ihtiyaç duyduğu diğer hizmetlerden 
yararlandırılması ilgili yönerge çerçevesinde planlanmıştır. 

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'nun kuruma (SHÇEK) yüklediği faaliyetleri 
yerine getirmek üzere Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu'nda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi hazırlanmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
01.02.2007 tarihinde kabul edilen 5579 kanun numarası ile kanun değişikliği kabul edilmiştir. 
Yapılan kanun değişikliği ile 2828 sayılı Kanunun 3'üncü maddesinin (f) bendine l l 'nci alt 
bendinden sonra gelmek üzere diğer değişiklikler ile birlikte çocukların rehabilitasyonuna 
yönelik açılacak kuruluşların tanımlandığı aşağıdaki alt bentler eklenmiştir: 

13. Korama Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi: Suça yöneldikleri tespit edilen 
çocukların davranış bozukluklarını gidermek amacıyla rehabilitasyon süreci tamamlanıncaya 
kadar geçici süre bakım ve korunmalarının sağlandığı bu süre içerisinde aile, yakın çevre ve 
toplum ile ilişkilerinin düzenlenmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğü, 7-18 yaş kız ve 
erkek çocuklara yönelik ayrı ayrı yapılandırılan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarını, 

14. Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi: Duygusal, cinsel ve/veya fiziksel 
istismara uğramış çocuklarm olumsuz yaşam deneyimlerinden kaynaklanan travma ve/veya 
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davranış bozukluklarını giderme amacıyla rehabilitasyon süreci tamamlanıncaya kadar geçici 
süre bakım ve korunmalarının sağlandığı bu süre içerisinde aile, yakın çevre ve toplum ile 
ilişkilerinin düzenlenmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğü kız ve erkek çocuklara yönelik 
ayrı ayrı yapılandırılacak yatılı sosyal hizmet kuruluşlarını ifade etmektedir." 

Ayrıca SHÇEK çatısında görev yapan sosyal çalışmacıların 5395 sayılı Kanunun 
çocuk koruma sitemine getirdiği yeniliklere uyum sağlayabilmesi için, Çocuk Adalet 

Sisteminde Koruma Mekanizması hakkında eğitim programı oluşturulmuştur, söz 
konusu program Nisan 2007'de uygulanmaya başlanmıştır. 

2.Çocuğu Toplum İçinde Destekleme Şubesi Müdürlüğü 
2828 Sayıb Kanunun 24.maddesine göre korunma kararı çocuk reşit olana kadar 

devam etmektedir. Ancak korunmayı gerektiren şartların ortadan kalkması halinde korunma 
kararı 18 yaşmdan önce kaldırılabilmekte, muhtaçlığın devamında ise korunma karan; 

• Orta öğretimde 20, 
• Yüksek Öğrenimde 25, 
• Öğrenime devam etmeyenlerin iş ve meslek sahibi olabilmesi için 20 yaşına kadar 

uzatılabilmektedir. Yaşamını tek başına sürdüremeyen kız çocuklarının kuruluşlarda 
himayesi sağlanmaktadır. 

Reşit olana kadar kurum bakımında kalan ve reşit olduktan sonra kurumdan ayrılan 
çocuklar, Korunmaya Muhtaç Çocukların İşe Yerleştirilmesine İlişkin Tüzük ile Kamu 
Kurum ve Kuruluşlarına işe yerleştirilmekte ve SHÇEK tarafından toplum içinde 
desteklenmektedirler.Buna göre: 2000 yılında 1825, 2001 yılında 2265, 2002 yılında 1662, 
2003 yılında 2083, 2004 yılında 718, 2005 yılında 1461, 2006 yılında 1105 genç, 1988 
yılından bugüne kadar da toplam 26.669 genç işe yerleştirilmiştir.İşe yerleştirme korunmaya 
muhtaç çocuklar arasında yapılan bir sınavla gerçekleştirilmektedir. Sınavı kazanamayan 
çocuklar işe yerleştirilmemektedir.Reşit olan çocuklardan, 2006 itibariyle %17'si işe girmek 
için sırada beklemektedir. 

SHÇEK Koruma Sisteminin değerlendirilmesine yönelik yapılan araştırma bulgularına 
göre öğrenimine üniversite düzeyinde devam etmeyi düşünemeyen çocukların (%14) buna 
gerekçe olarak kendi ifadeleri ile belirttikleri nedenlerin başında, başarılı olamayacakları 
düşüncesi gelirken %7'si ise 3413 sayılı Yasa ile kendilerine devlet memurluğu güvencesi 
verilmesini bir neden olarak görmektedirler. 

Personel 
Şu anda koruma altmda bulunan toplam 20175 çocuğa 307 sosyal çalışmacı, 104 

psikolog, 105 çocuk gelişimcisi, 809 öğretmen olmak üzere toplam 1325 kişi hizmet 
vermektedir. Ayrıca, il sosyal hizmetler müdürlüklerinde hizmetler 380 sosyal çalışmacı 
tarafından yürütülmekte; ihtiyaç duyulması hâlinde kuruluş çalışmalarını desteklemek üzere 
de ayrıca görevlendirmeler yapılabilmektedir. Ancak bu çabaların yetersiz kaldığı çocuklarla 
birebir çalışma yapması gereken meslek elemanlarının sayısı çocuk sayısı ile mukayese 
edildiğinde düşük kaldığı görülmektedir. 

C.Aüe Kadın ve Toplum Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 
l.Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü 
Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü taşradaki hizmetlerini Aile Danışma Merkezleri ile 

yürütmektedir. Aile Danışma Merkezlerinde: aile hayatının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi yoluyla 
ailenin refahı, mutluluğu ve bütünlüğünün sağlanması, uyumlu aile ilişkilerine katkıda bulunulması, 
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aileyi bir arada tutan bağların kuvvetlendirilmesi, aile üyelerinin kişiliklerinin sağlıklı biçimde 
gelişmesi, birey olma potansiyellerinin güçlendirilmesi ve toplumsal yaşama uyumlarının sağlanması, 
sağlıklı çocuk yetiştirme bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ile aile sisteminde özgürlük, 
sorumluluk ve toplumsal değerler arasında bir denge sağlanması amaçlanmaktadır. Bu nedenle aileye, 
aile içi ilişkilere ve aile bireylerine zarar verecek olan aile içi şiddet, töre cinayetleri, zararlı 
alışkanlıkların önlenmesi amacıyla halkın bilgi ve bilinç düzeylerini yükseltmeye yönelik çalışmalara 
ağırlık verilmektedir. 

Hâlen 34 ilde 38 aile danışma merkezi hizmet vermektedir. 
l.Toplum Hizmetleri - Proje Geliştirme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü 
Toplum Hizmetleri Şube Müdürlüğü taşradaki hizmetlerini Toplum Merkezleri ile 

yürütmektedir. 
Toplum Merkezleri Ve Yürütülen Faaüyatler 

Tablo: 106- SHÇEK Toplum Merkezlerinden Yararlanan Kişi Sayısı 
(Yıllara Göre) 

YIL 

1994-1995-1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 
2004 
2005 

2006 
TOPLAM 

TOPLUM 
MERKEZİ 

SAYISI 

9 

U 

20 

28 

38 

51 

58 

57 

59 
63 

66 

66 

TOPLUM 
MERKEZLERİNDEKİ 

HİZMETLERDEN 
YARARLAN MAK İÇİN 

BAŞVURAN 
KİŞİ SAYISI 

4.531 

3.225 

10.062 

12.209 

7.514 

18.663 

25.635 

21.753 

28.561 
32.479 

37.864 

202.496 

TOPLUM 
MERKEZLERİNDE 

UYGULANAN 
PROGRAM VE 

PROJELERDEN 
YARARLANAN 

KİŞİ SAYISI 

3.371 

7.348 

8.919 

16.607 

32.352 

29.834 

39.205 

37.029 
45.008 

40.028 

259.701 

TOPLAM 

4531 

6.596 

17.410 

21.128 

24.121 

51.015 

55.469 

60.958 

65.590 
75.751 

77.892 

460.461 

Personel Sayısı: 

o 
w 

Kadrolu Çalışan Personel 

Geçici Görevli Personel 

TOPLAM 

162 

112 

274 

SHÇEK Genel Müdürlüğü olarak; korunmaya muhtaç konuma düşmüş çocuk, genç ve 
kadınlara sunulan bakım hizmetlerinin yanı sıra; çocuk, genç ve kadınların korunmaya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1413) 



- 2 6 4 — 

muhtaç konuma düşmesini engellemek üzere, koruyucu-önleyici çalışmaları bünyesinde 
barındıran "toplum merkezleriyle" hizmet sunulmaktadır. 

Bu merkezler birey, grup, ailelerin ve toplumun sorunlarla baş edebilmeleri amacıyla; 
koruyucu-önleyici, eğitici-geliştirici, rehberlik edici hizmetlerin yapıldığı merkezlerdir. 
Toplum merkezleri yoğun göç alan bölgelerde, gecekondu bölgelerinde, kalkınmada öncelikli 
bölgelerde ve talep üzerine istenilen bölgelerde hizmete açılmaktadır. 

Şiddetin faili ya da mağduru olma, ihmal, istismar, sokakta yaşayan veya çalıştırılan 
çocuk sorunu, madde bağımlılığı sorunu ortaya çıktıktan sonra müdahalesinde yetersiz 
kahnan ve tedavisinde sonuç alınma olasılığı daha düşük olan risklerdir. Sosyal sorunlar 
ortaya çıktıktan sonra değil çıkmadan önce alınacak tedbirlerle önlenebilmekte ve daha az 
maliyet gerektirmektedir. Toplum Merkezleri aracılığı ile sunulan, koruyucu ve önleyici 
hizmetler; hem maliyet olarak daha ucuz hem de sosyal soruna müdahale anlamında daha 
gerçekçi tedbir anlamına gelmektedir. 

2006 Aralık verilerine göre hâlen 34 ilde 66 toplum merkezi hizmet vermektedir. 
Toplum merkezlerinde çocukların şiddetin mağduru olma durumunu ortadan 

kaldırmak üzere ailelerine yönelik, bilgi bilinç arttırma, aile çocuk ilişkisini güçlendirmeye 
yönelik olarak aile içi etkileşimi güçlendirmek ve dolayısıyla çocuğun aile içerisinde yaşam 
olasılı bulunan şiddet ihmal ve istismar sorununu önlemek amacıyla ailelere eğitim 
programlan uygulanmaktadır. Böylece anne ve babaların çocuklarının yaş ve cinsiyetlerine 
uygun olarak davranış ve tutum geliştirmeleri böylece çocukların olumlu iletişimi öğrenerek 
iyi birer vatandaş ve ebeveyn olma hazırlığı yapılmaktadır. Bu programlar çocukları dolaylı 
olarak etkilemektedir. 

Ayrıca, Toplum Merkezlerinde alt sosyoekonomik düzeydekilerin oturduğu 
gecekondularda bulunan, olumsuz fiziksel ve çevre şartlarında yetişen ve her yönden 
gelişimlerinin risk altında olduğu bilinen çocuk ve gençler, içinde bulundukları sosyal ve 
ekonomik yoksunluk nedeniyle, yaşlarına uygun etkinliklere katılmakta güçlük yaşamakta ve 
olumsuz alışkanlıklara kolaylıkla yönelerek çeşitli suç gruplarına karışabilmektedirler. 

Bundan hareketle, çocukları olumsuz tutum ve davranışlardan uzak tutmak amacıyla, 
sosyal, kültürel, sportif, sanatsal etkinlikler düzenlenmektedir.(l yıl içerisinde tüm toplum 
merkezlerinde sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerden 5230 çocuk ve genç yararlanmıştır. Bu 
sayısal durum çocukların sosyal kültürel etkinliklere ihtiyacını ve katılımını göstermektedir.) 
Bunun yanı sıra çocukların okul dışmda kaldığı süreler içerisinde karşılaşabileceği riskleri 
ortadan kaldırmak amacıyla okul devamsızlığım azaltarak, ders başarılarını yükselterek 
çocuğun okulu sevmesini sağlamak ve aile, okul, çocuk ilişkilerini güçlendirmek amacıyla 
çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Bu hizmetler doğrudan çocuğa yönelik olarak organize 
edilmektedir. 

Çocuklara Doğrudan Sunulan Hizmetler (çocukların şiddet eğiliminden uzak 
kalmasını, olumsuz alışkanlıklara yönelmesini engellemek amacıyla çocuklara 
uygulanan programlar) 

1 - Her Yaş İçin Eğitimi Destekleme Programlan 
• Okul öncesi eğitim programlan 
• Okul başarısını yükseltmeye yönelik kurslar 
• Kütüphane ve Etüt çalışmaları 
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2-Sosyal-Kültürel ve Sportif Etkinlikler 
• Tiyatro, sinema, drama, halk oyunları, gezi programlar 
• Sportif etkinlikler 
• Müzik etkinlikleri 
• Gösteri, özel gün kutlamaları vb. etkinlikler 
• Satranç, dama, tavla, vb. kurslar ve turnuvalar 
• İzcilik çalışmaları 
• Şiddet, öfke kontrolü, iletişim konularında grup çalışmaları ve eğitim 

seminerleri 
• Çocuk ve gençlere yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetleri 

Çocukları Dolaylı Olarak Sunulan Hizmetler ve Programlar (Çocukları şiddet, 
ihmal ve istismardan korumak amacıyla ebeveynlere uygulanan eğitim programları) 

• Anne Çocuk Eğitim Programı (ACEP) 
• Kadının İnsan Hakları Programı (KİHEP) 
• Benim Ailem (0-6 Yaş Aile ve Çocuk Eğitim Programı) 
• Yurttaşlık ve Çocuk Hakları Eğitim Programı 
• Ana Baba Okulu 
• Baba Destek Eğitimi Programı (BADEP) 
• Aile İçi Etkileşimi Güçlendirme Projesi 
• Çeşitli Seminer, Konferans, Panel, Söyleşi, Eğitim Toplantıları (Şiddet konusunda 

dezavantajlı bölgelerde geniş kitleler bilgilendirilmekte, şiddetin önlenmesi için 
duyarlılık oluşturulmaktadır.) 

• Ailelere Yönelik Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri 

Tablo: 107- 2006 yılı içerisinde bazı faaliyetlerden yararlanan kişi sayıları aşağıdaki 
tabloda belirtilmiştir: 

Anne-Çocuk Eğitim Programı (ACEP) 

Benim Ailem (0-6 Yaş) 

Baba Destek Programı (BADEP) 

Yurttaşlık ve Çocuk Haklan Eğitimi 

İLO-IPEC sokakta çalışan çocukların eğitime 
yönlendirilmesi 

Erken Çocukluk Gelişimini Destekleme Programı (3-6 yaş grubu çocuk eğitimi) 

Eğitim Gören Çocuk ve Gençlerin Okul basanlarının Desteklenmesine Yönelik 
Programlar veya Kurslar 

Aile Sistemini Güçlendirmeye Yönelik Eğitim Programlan 

Sosyal, Kültürel, Sanatsal, Sportif Faaliyetler ve Kurslar 
Eğitim ve Sosyal Kültürel Etkinlikler (Seminer, konferans, sempozyum, inceleme 
gezileri, özel gün kutlamaları) 

655 

541 

74 

466 

596 

2.837 

5.736 

718 

5.296 

12.720 
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AİLE İÇİ SORUNLAR 

Eşler arası anlaşmazlık 

Boşanmak 

Aile bireylerinden birinin evi terk etmesi 

Aile içi şiddet 
Ailede uyuşturucu, alkol vb. bağımlılığı 

Çocuk istismarı 

Ebeveyn çocuk anlaşmazlığı 

Ücretsiz kurum bakımı talebi 

Rehberlik-Danışmanlık 

Toplam 

142 

23 

14 

62 

6 

3 

140 

127 

56 

1.173 

3.Kadın Hizmetleri Şube Müdürlüğü 
Kadın Hizmetleri Şube Müdürlüğü taşradaki hizmetlerini Konukevleri ile 

yürütmektedir. 
Kadm Konukevleri: 
Fiziksel, cinsel, duygusal ve ekonomik istismara uğrayan kadınların psiko-sosyal ve 

ekonomik sorunlarının çözümlenmesi sırasında varsa çocuklarıyla birlikte ihtiyaçlarını 
karşılamak amacıyla geçici bir süre kalabilecekleri yatılı sosyal hizmet kuruluşları olan 
kadın konukevlerinde: kadınlar, çocukları ile birlikte kabul edilmekte olup, çocukların yaş 
durumları incelendiğinde en yüksek oranı (%71) 0-6 yaş gurubundakiler oluşturmaktadır. 
Buna paralel olarak çocukların çoğunluğu (%71) öğrenim çağında değildir. Kadınların, söz 
konusu kuruluşlarımıza çocukları ile birlikte kabul edilmeleri nedeniyle, çocukların anne 
sevgisi ve şefkatinden mahrum edilmeden ve korunmaya muhtaç konuma gelmeden 
yetişmelerine olanak sağlanmaktadır. 

Kapasite ve kabul sayıları: 
SHÇEK'e bağlı olarak hizmetlerini sürdüren ve 2003 yılına kadar sayıları 8 olan 

kadın konukevi sayısı, bu tarihten sonra açılan 11 kadm konukevi ile 19'a, kapasite 
toplamı ise 170'ten, 385'e ulaşmıştır. 

Kadın konukevlerinin açılışlarında belirlenen kapasiteleri, artan taleplerin 
karşüanmasında engel olarak görülmemekte, birçok kuruluşumuz gerekirse yatak ilavesi 
yaparak kapasitelerinin üstünde hizmet verebilmektedirler. Ayrıca, kadın konukevlerine 
kabul edilen kadınların kalma sürelerinin değişkenliği nedeniyle doğan sirkülasyonla yıl 
içinde barınan kadın sayısı toplam kapasitenin üzerinde olmaktadır. 

Buna göre, 1990 yılından itibaren yararlanan kadın sayısı 6044'e, çocuk sayısı ise 
4596'ya ulaşmıştır. 

En son yapılan değerlendirmelere göre kadın konukevlerine kabulü yapılan 
kadınların gelme nedenleri incelendiğinde; büyük bir oranla (% 63), fiziksel, duygusal, 
cinsel ve/veya ekonomik olarak istismar edilmeleri sonucu, kuruluşlarımıza geldikleri 
saptanmıştır. Kadınların yanlarında bulunan çocuklarının da annelerinin yaşadıkları şiddet 
türlerinden fazlasıyla etkilenmiş oldukları bilinmektedir. 
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D. Basın Ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
l.Alo 183 Aile, Kadın, Çocuk Ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı 
Alo 183 hattı SHÇEK Basın ve Halkla İlişkiler müşavirliğine bağlı olarak hizmetlerini 

yürütmektedir.İstismara uğrayan veya uğrama riski taşıyan ve desteğe gereksinimi olan 
kadınlara ve çocuklara yönelik psikolojik, hukuki ve ekonomik alanda danışmanlık ve 
rehberlik hizmetleri sunmak, yararlanabilecekleri sosyal hizmet kuruluşları hakkında 
bilgilendirilerek gereksinim duydukları hizmet türüne en kısa zamanda ulaşmalarını sağlamak 
amacının gerçekleşmesi, kadm ve çocuğa yönelik istismarın önlenmesi, kadınların toplumdaki 
statülerinin yükseltilmesi, çocukların yüksek yararının gözetilmesi hedefine ulaşılabilmesi 
için hizmet veren Alo 183 Aile, Kadm, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı 
Ankara'da 7 sosyal çalışmacı ve 2 psikolog üe 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. 

Hat arandığı zaman önce başvuru sahibi dinlenilmekte, ihtiyaç duyduğu hizmet türü 
tespit edilmekte, kurumun hizmetleriyle ilgili danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sunulmakta, 
mevcut veri kayıtlan, İnternet vb. taranarak kurum dışında bu hizmetleri alabileceği birimlerin 
iletişim bilgileri verilmekte, daha sonra, sesli kayda alınan başvurular ayrıca hizmet türüne 
göre ayrıştırılarak yazılı olarak bilgisayara kaydedilmektedir. 

• Tüm Türkiye 'den gelen şikayetler Ankara'da değerlendirilmektedir 
• Alo 183 hattı şikâyetleri ilde kurum içerisinde belirlenen bir çep telefonuna 

yönlendirmekte, 
• Müdahale il içerisinde sorumlu kişi tarafından yapılmaktadır. 
• Sorunun çözümüne ilişkin bilgi Ankara'ya bildirilmektedir. 
• Alo 183 hattına günlük olarak ortalama 600 çağrı gelmektedir. 
• 25.01.2007-29.03.2007 tarihleri arasında yaklaşık 30.000 çağn alınmıştır. 

Bu çağrılardan hattın amacma uygun olan 1175 başvuru içerisinde ihmal, istismar ve 
şiddet konusunda toplam 400 başvuru yapılmış olup bu başvurulardan 320' si kadm (kadın 
konukevi, hukuki danışma ve şiddet), 80'i çocuklarla(korunma altına alınma, sokakta 
yaşayan/çalışan çocuk ve şiddet) ilgilidir. 

SORUN VE ÖNERİLER 
SORUN 1: 
Kuruluş bakımı, çok sayıda çocuğun bir çatı altında toplandığı toplu bakım modelidir. 
Personelin çocukla teke tek duygusal ilişki kurmasını engellemekte, özellikle küçük yaştaki 
çocukların anne yoksunluğu yaşamasına neden olmaktadır. Anne yerine geçen personelle 
yeterli özdeşim kuramayan çocukların fiziksel, zihinsel ve psikolojik gelişimleri istendik 
düzeyde sağlanamaz. Her ne kadar kuruluşlar ev ortamına yakın tefriş edilmeye başlanmış ise 
de yeterli olamamaktadır. 
ÇÖZÜM 1: 
Bu sorunu gidermek amacıyla Kurumca farklı hizmet modelleri devreye sokulmuş ve bu 
yönde yeni planlamalar yapılmıştır. Bu kapsamda sevgi evleri ve çocuk evleri projeleri hayata 
geçirilmiştir. Bu kuruluşlarla toplu yaşamın getirdiği olumsuzluklar ortadan kalkmakta ve aile 
ortamına çok yakın bir özelliği sahip olmaktadır. Kurum bakımı bu tür kuruluşlarda yapılmalı 
ve ülke genelinde yaygınlaştırılmalıdır. 

SORUN 2: 
Teknoloji, iletişim ve küreselleşmenin etkileriyle toplumsal yapıdaki değişiklikler var olan 
sorunların şekil değiştirmesine, yeni sorun ve görev alanlarının ortaya çıkmasına neden 
olmakta, birey ve aile üzerinde muhtemel olumsuz etkiler rehberlik ve danışma hizmetlerini, 
psikolog hizmetlerini mutlak kılmaktadır. Kurum yapısının bu değişime uyum sağlaması 
konusunda personel sayısı ve nitelikleri ile kurum bütçesi yetersiz kalmaktadır. 
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ÇÖZÜM 2a: 
5395 sayılı Kanun çerçevesinde, çocuğa yönelik koruyucu ve önleyici hizmetlerin bir 
merkezden verilmesi için Çocuk Koruma Kurulların oluşturulmalı, erken uyarı sisteminin 
kurulmalıdır. 
ÇÖZÜM 2b: 
Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünce yapılmış olan SHÇEK yeniden yapılanma ve 
norm kadro çalışması ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunun Kuruma yüklediği yeni 
sorumlulukların yerine getirilebilmesi için toplam 6.258 kadro ihdasına ihtiyaç 
duyulmaktadır. Konuyla ilgili Başbakanlığa gerekli başvurular yapılmıştır. Sorunların ortadan 
kalkabilmesi için gerekli kadroların ihtiyaç oranında atamasının yapılmasına özen 
gösterilmelidir. 
ÇÖZÜM 2c: 
Kurumda çalışan nitelikli personelin sosyal hizmet yönetimi konusunda kapasitelerinin 
arttırılması, yeni sorun alanlarına etkin çözümler geliştirebilmeleri ve hizmet kalitesinin 
yükseltilmesi için başta Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü olmak üzere diğer 
üniversitelerde "Sosyal Hizmet Yönetimi" yüksek lisans programları oluşturulmalıdır. 
ÇÖZÜM 2d: 
Üniversite öğrencilerinin sosyal sorumluluk projelerinde yer almaları sağlanmalıdır. 
Koruyucu ve önleyici sosyal hizmetler alanında ihtiyaç duyulan desteğin verilebileceği ve 
üniversite öğrencilerinin de yaşadıkları topluma duyarlı ve sorumluluk sahibi bireyler(şiddeti 
önleyen faktörlerden biri) olarak yetişmelerine katkı sağlayacaktır. 
ÇÖZÜM 2e: 
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık hizmetleri, sosyal hizmetler, aile danışmanlığı ve 
psikolog hizmetlerinin verilebilmesi için bu alanlarda nitelikli personel açığı giderilmeli, ilgili 
bölümlerden mezun veren fakültelerin yeterli sayıda uzman yetiştirmeleri yönünde 
değişiklikler yapması gerekmektedir. Ülke genelinde aile danışmanlığı gibi hizmetler bir 
standarda oturtulmalı ve ilgili kurumlar, üniversiteler, Millî Eğitim Bakanlığı ve diğer sivil 
toplum örgütleriyle iş birliği içerisinde, sertifika programlan hazırlanmalı ve bu alanda 
çalışan meslek gruplarına sertifika zorunluluğunun getirilmelidir. 

SORUN 3: 
5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'nda öngörülen bakım tedbirinin uygulanması için gereken 
birimlerin (koruma bakım ve rehabilitasyon merkezleri, bakım ve sosyal rehabilitasyon 
merkezlerinin) yeterli sayı nitelik ve yaygınlıkta açılamaması nedeniyle tedbir kararlı 
çocuklar yuva ve yurtlara yerleştirilmektedir. Tedbir kararlı çocukların suçla ilgili 
geçmişlerini özendirici bir şekilde diğer çocuklarla paylaşmaları olumsuz sonuçlar 
doğurmaktadır. 
ÇÖZÜM 3: 
5395 sayılı Kanun gereğince, suça sürüklenen ve suç mağduru olmaları nedeniyle haklarında 
tedbir kararı verilen çocukların, tekrar topluma kazandırılması için öncelikle bu amaçla 
kurulan kuruluşlarda tedavi edilerek bir rehabilitasyon hizmetine tabi tutulmaları 
sağlanmalıdır. Bu tür kurumların yeterli sayı, nitelik ve yaygınlıkta açılması gerekmektedir. 

SORUN 4: 
5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'nda öngörülen koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yerine 
getirilmesinde merkez ve taşra teşkilatı boyutunda kurumlar arası koordinasyonun 
sağlanmasında sorunlarla karşılaşılmaktadır. 
ÇÖZÜM 4: 
Çocuk Koruma Kanun'una Göre Verilen Koruyucu Ve Destekleyici Tedbir Kararlarının 
Uygulanması Hakkındaki Yönetmeliğin 19,20,21. maddelerinde illerde ve merkezde 
koordinasyonun nasıl sağlayacağı belirlenmiştir. 
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Bu maddeleri hayata geçirmek, çocuğun korunması alanmda kurumlararası iş birliği ve 
koordinasyonun geliştirilerek çocuğun daha etkin korunmasını sağlamak ve bu alanda ulusal 
bir strateji oluşturulmasını desteklemek amacıyla "Çocuk Koruma Sisteminde Kurumlararası 
İşbirliği ve Koordinasyonun Geliştirilmesi Projesi" SHÇEK ve British Council'ün 
02.06.2006 tarihinde imzalamış olduğu protokolle, İzmir ve Kocaeli illerinde pilot uygulama 
gerçekleştirilmiştir. 

Proje süreci konusunda Millî Eğitim, Sağlık, İçişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Adalet, 
Bakanlıklarının müsteşar yardımcılarıyla "merkezi koordinasyon üyelerini" bilgilendirmek 
amacıyla ilgili Bakanlık temsilcilerinden oluşan bir komisyon oluşturulmuştur. Söz konusu 
komisyon üyeleri yürütülen çalışmalar konusunda bilgilendirilmiş ve çalışma gruplarının 
toplantılarına katılmışlardır. Mayıs 2008'de proje süresince elde edilen deneyimleri 
paylaşmak ve kurumlararası iş birliği ve koordinasyonun sağlanması konusunda pratik bir 
rehber oluşturmak amacıyla pilot illerdeki paydaşların katkılarıyla proje danışmanları 
tarafından bir el kitabı hazırlanıp Merkezi Koordinasyon Kurulunun görüşüne sunulacaktır. 

Aynca 16-18 Haziran 2008 tarihleri arasında proje çıktılarını paylaşmak ve ortaya çıkan 
kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon modelinin ulusal bir stratejiye dönüştürülmesi için 
yapılması gerekenleri ortaya koymak amacıyla bir seminer düzenlenecektir. 
Söz konusu projenin uygulanması ve koordinasyon konusunda diğer iller de projedeki pilot 
illerin seviyesine getirilmelidir. 

SORUN 5: 
Aile danışma merkezi ve toplum merkezi ülke genelinde nitelik ve nicelik açısından ihtiyacı 
karşılayacak düzeyde yeterli değildir. Bu merkezlerin hizmet sunduğu grupların sorunları, 
nitelik ve nicelik olarak artmakta, fakat hizmet götüren özellikle nitelikli personel sayısındaki 
azalma, bunun yanı sıra, gerekli olan teçhizat ve materyal yetersizliği en önemli güçlük olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 
ÇÖZÜM 5: 
Sosyal hizmetlerin ulaşamadığı küçük ilçelerde yerel yönetimler, dezavantajlı mahalle ve 
semtlerde kuracağı mahalle evleri veya toplum merkezlerinde (gerekli meslek elemanları yer 
alacak şekilde) aile odaklı hizmetler verilmeli ve bu hizmetler illerdeki il sosyal hizmetler 
müdürlükleri aracılığı ile ortak bir program çerçevesinde koordineli bir şekilde 
yürütülmelidir. 

SORUN 6: 
Yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimci, öğretmen, 
doktor, fizyoterapist, diyetisyen, hemşire gibi nitelikli personel nöbet hizmetini yerine 
getirmektedir. Nöbet hizmeti sonrası nöbet izni kullanan personel kuruluşta bulunamamakta, 
çalışma alanı ile ilgili hizmetlerde sıkıntılar yaşanmaktadır. 
ÇÖZÜM 6: 
Söz konusu sıkıntıların çözümlenmesi amacı ile yalnızca nöbet hizmetlerinin yürütülmesinden 
sorumlu olacak yurt yönetim memuru kadrosu ihdas edilmiştir. (Mevcut yatılı 360 kuruluş 
için 260 kadro ihdas edilmiştir). İhtiyacı karşılayacak düzeyde acilen yurt yönetim memuru 
kadrosu ihdas edilerek doldurulmalı ve hizmetlerin niteliği arttırılmalıdır. 

SORUN 7: 
SHÇEK kuruluşlarında çocukların kuruluşa kabulünde, her çocuk için dosya açılması ve 
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her çocuğun şahsi dosyasında çocukla ilgili yapılan bireysel görüşmeler, psikolojik testler, 
sağlık durumları, aile durumları, kuruluştaki davranışları, eğitim takipleri, faaliyetleri vb. her 
türlü mesleki çalışmalar gizlilik ilkesi ile ilgili genelge doğrultusunda saklanması 
gerekmektedir. İllerde yapılan kuruluş ziyaretlerinde her çocuk için dosya açıldığı, ilgili 
evrakların bulunduğu fakat düzenli olarak doldurulmadığı saptanmıştır. 
ÇÖZÜM 7: 
Başta il müdürleri olmak üzere yeterli aralıklarla yapılan teftişlerle bu evrakların doldurulması 
sağlanmalıdır. 

SORUN 8: 
Ülkemizde çocuğun gelişimi için son derece önemli olan aüe ortamım, ailesinden yoksun olan 
çocuklar için sağlayan, koruyucu aile hizmeti yeterince yaygın değildir. 
ÇÖZÜM 8: 
Koruyucu aile hizmetinin önemi ile ilgili toplumdaki farkındalığı artırmak ve koruyucu aile 
sayısının istenilen düzeye gelmesini sağlamak gerekmektedir. Koruyucu aile sayısını artırmak 
tek başına soruna katkı sağlamayacaktır. Bu artış karşısında koruyucu ailelik hizmetini 
yürütecek, denetleyecek ve çıkabilecek sorunlara çözecek olan SHÇEK personel ve donanım 
açısından desteklenmelidir. Ayrıca koruyucu aileliğin gelişmiş ülkelerdeki gibi eğitimden 
geçirilmiş profesyonel ailelerce verilmesi için üniversitelerinde katkısı ile koruyucu aile 
eğitimi paket programı oluşturulmalıdır. 

SORUN 9: 
Aileler, çocuklarını kuruma bırakıp ziyaretlerine dâhi gelmeyerek hem kendi sevgilerinden 
mahrum bırakmakta, hem de çocuğun sağlıklı bir aile ortamında yetişmesine engel olarak 
evlat edindirilmelerine izin vermemektedirler. 
ÇÖZÜM 9: 
Bu durumdaki ailelerin velayetlerinin kaldırılarak, çocuklarının kamu vesayeti kapsamına 
alınması, işlemleri çocuğun yararına hızlandıracaktır. Ancak Medeni Kanun'un vesayet 
hukukuna ilişkin hükümleri kamu vesayeti kurumuna olanak vermemektedir. Bu nedenle 
kurumda kalan çocuk ve özürlülere kamu vesayeti kurumunun düzenlenmesi gereği 
duyulmaktadır. 

SORUN 10: 
SHÇEK Çocuk Koruma Sisteminin araştırmasına göre çocukların %48 4'ü yurtlar konusunda 
medyada çıkan olumsuz yayınlar karşısında kendileri haksızlığa uğradığı için öfke duymakta, 
%38.8'i küçük düştüğü duygusuna kapılmakta, %32.5'i ise utanç duymaktadır. Bu durum, 
yurtta kalan çocuk ve gençlerle ilgili toplumdaki olumsuz ve yanlış düşüncelerin haksız bir 
şekilde pekişmesine ve çocukların damgalanmasına neden olmakta ve bu durum şiddet tanımı 
içinde duygusal şiddet olarak yerini bulmaktadır. Aym zamanda itham altında kalan kurum 
personelinin verimliliği düşmektedir. Bu tür haberlerle medya, basın kanununa, meslek etik 
ve ilkelerine aykırı davranmaktadır. 
ÇÖZÜM 10: 
Yayın ve medya grupları bu tür haberleri hazırlarken, çocukların ruhsal sağlığını tehlikeye 
düşürmemeye ve damgalanmalarına neden olmamaya özen göstermelidir. Devletin resmi 
kurumları, RTÜK, Basın Yayın Enformasyonu, Basın Konseyi ve yaym kuruluşları işbirliği 
yapmalı ve kuruluş kanunlarında yer alan çocuk ve gençlerin medyada korunmasına yönelik 
maddelerin işlerliğini sağlamalıdır. 
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4.6.3. İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

Görev Tanımı 
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 Resmî Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni yapılanma ile küçükleri koruma şube müdürlüğü, 
çocuk şube müdürlüğü olarak düzenlenmiştir. Bugüne değin küçükleri koruma şube 
müdürlükleri tarafından yürütülen korunmaya ve yardıma muhtaç, buluntu, kimliği tespit 
edilemeyen, sokakta yaşayan, başıboş, terkedilmiş, mülteci, refakatsiz ve benzeri çocuklara 
yönelik hizmetlerin yanı sıra, suç işlediği şüphesi altmda bulunan çocukların adli-idari tüm 
suç soruşturmaları da çocuk şube müdürlükleri/büro amirlikleri tarafından yürütülmektedir. 

Çocuk polisi: Polisin çocuklara yönelik olarak yürüteceği hizmetler konusunda, 0-18 
yaş grubu gelişim özellikleri, davranış bilimleri, mülakat teknikleri, iletişim becerisi gibi 
konularda hizmet içi eğitim almış, sivil istihkak alan emniyet hizmetleri sınıfı personelini ve 
hizmet branşını ifade eder. 

Kurumsal Faaliyet ve Tespitler 
01.01.2002 tarihinden itibaren çocuk polisi çalışmaları; 
1.81 ilimizde çocuk şube müdürlükleri/büro amirlikleri kurularak ülke çapında çocuk 

polisi uygulaması başlaülmıştır. 
2. Çocukların ilgili kuruma tesliminde, bu kurumların yeterli düzeyde yapılanamaması 

nedeniyle, zaruretten dolayı 43 ilimizin çocuk şube müdürlüğünde çocuk bakım üniteleri 
hizmet vermektedir. 

3. 13.04.2001 tarihinden itibaren çocuk polisi hizmet içi eğitimler düzenlenmeye 
başlanmış ve bugüne değin Türkiye genelinde 3484 çocuk polisi personelinden, toplam 2410 
personel eğitim almıştır. Eğitim faaliyetleri ve şube müdürlüklerinin yeniden yapılandırılması 
ülke genelinde devam etmektedir. 

Gerçekleştirilen eğitimlerde; 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun KoUuğun Çocuk 
Birimi Başlıklı 31 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında yer alan "çocuk hukuku, çocuk 
suçluluğunun önlenmesi, çocuk geüşimi ve psikolojisi ve sosyal hizmet" konularında ilgili 
uzmanların desteği ile ihtiyaç duyulan bilgiler verilmektedir. 

4. 27 ilde Devlet İstatistik Enstitüsü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel 
Müdürlüğünün iş birliği çerçevesinde hazırlanan "Güvenlik Birimlerine Gelen-Getirilen 
Çocuklar İstatistik Formu'' 2000 yılından itibaren uygulanmaktadır. 

5. Çocuk polisi hizmet içi eğitimlerinde kullanılmak üzere "Çocuk Polisi Hizmet İçi, 
Küçükleri Koruma Hizmet İçi Eğiticilerin Eğitimi El Kitabı" ile İNTERPOL Genel 
Sekreterliği iş birliği içerisinde "Çocuklara Karşı İşlenen Suçlarla İlgili Uzman Görevliler 
İçin İnterpol İyi Uygulamalar El Kitabı" hazırlanmış ve ilgili yerlere dağıtımı yapılmıştır. 

6. Uluslararası platformlarda düzenlenen kampanya ve projelere katılımlar 
sağlanmıştır. 

7. Türk polis teşkilatının web sitesinde "ÇOCUK POLİSİ SAYFASI" açilmış, burada 
çocuklara ve ailelerine yönelik bu konularla ilgili tavsiyelere yer verilmektedir. Ayrıntılı 
bilgilere www.egm. gov.tr/aşayiş - wv^.w.ço.çuk^Jj^lgovlI adreslerinden ulaşılabilmektedir. 

8. Çocuk polisi hizmet içi eğitim çalışmaları; 1996 yılından bu yana üniversiteler, sivil 
toplum örgütleri, barolar, SHÇEK, ILO, The British Council, UNICEF Türkiye temsilciliği 
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ve İNTERPOL gibi ulusal ve uluslararası kurumlar ile iş birliği içerisinde 
gerçekleştirilmektedir. 

9. İçişleri Bakanlığınca Çocuk Polisi Yönetmeliği ile birlikte "Çocukların 
Korunması", "Uçucu Maddeler Genelgesi", "Çocuklara Kelepçe Takılmaması", "Çocuk 
Polisi" ve "Ailenin Korunmasına Dair Kanunun Uygulanmasına Yönelik Genelge" vb. 
genelgeler yayımlanarak Teşkilatın çalışmalarına kolaylık sağlayıcı etkinlikler 
gerçekleştirilmiştir. 

2003 Yılında Yapılan Etkinlikler 
1. Yönetmelik doğrultusunda hazırlanan ve çocuk polisi branşlı personelin sahip 

olacağı nitelikleri, sınav ve branş kurslarına/eğitim faaliyetlerine ilişkin esasları, branş 
komisyonlarının işleyişini, branşlaşma işlemlerinin ne şekilde ve nasıl yapılacağına dair 
ilkeleri tespit etmek ve belirlenen esaslar dahilinde yürütülmesini sağlamak amacıyla 
hazırlanan "Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü / Büro Amirliği Çocuk Polisi 
Branş Yönergesi" 03.03.2003 tarihli makam oluru ile yürürlüğe girmiştir. Ancak 2004 yılında 
söz konusu yönerge Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından iptal edilmiştir. 

2. Söz konusu yönergenin yürürlükte olduğu süre içerisinde 761 çocuk polisi personeli 
bu branşa aktarılmış olup 141 personelin atama planlaması yapılmıştır. 

3. 2004 Yılında Yapılan Etkinlikler; "Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube 
Müdürlüğü/Büro Amirliği Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği" kapsamında 81 il 
emniyet müdürlerini bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. 

4. 2005 Yılında Yapılan Etkinlikler; Mevcut eğitim programlan, projeler ve diğer 
çalışmalar devam ettirilmiştir. 

Alanda Çalışması Devam Eden ve Desteklenen Projeler 
Avrupa Birliği destekli "Türkiye'de Çocuklar İçin İyi Bir Yönetim, Koruma ve 

Adaletin Güçlendirilmesi Projesi" 
Projenin amacı; ülke genelinde adalet ve kolluk personelinin çocuklara yönelik 

çalışmalarında çocuğun yüksek yararını gözeterek hareket etmelerini sağlamak amacıyla 
hazırlanan proje kapsamında, kolluğun çocuk birimlerinin analizlerinin yapılarak mevcut 
potansiyellerinin tespiti amacıyla 81 il emniyet müdürlüğüne proje koordinatörlüğü tarafından 
hazırlanan anket formları gönderilmiş olup alman cevapların sayısal değerlendirilmesinin 
yapılabilmesi için Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu Temsilciğine gönderilmesi sağlanmıştır. 

Projenin paydaşları; Jandarma Genel Komutanlığı koordinasyonunda Adalet 
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve ilgili diğer kurumlardır. 

Projenin bütçesi; söz konusu proje bir eşleştirme projesi olmayıp 6 milyon avroluk 
özerk bir proje olarak hayata geçirilmiştir.(www.egm. gov. tr) 

Projenin süresi; 2004-2007 yıllan arasında, gerçekleştirilen proje kasım 2007 yılında 
sonuçlandırılması planlanmıştır. 

Gerçekleştirilen sayısal veriler; bahse konu proje kapsamında çocuk adalet sisteminin 
güçlendirilmesi başlığı altında 20 personel ile İstanbul, 3 personel ile Antalya,5 personel ile 
Nevşehir ve 3 personel ile Kızılcahamam toplantıleuna katılım sağlanmış olup toplam 31 
personel gerçekleştirilen etkinliklere iştirak etmiştir. 

AB Destekli ILO-IPEC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışan bölümü 
koordinesinde yürütülen "Türkiye'de Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Ortadan 
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Kaldırılması Projesi"nin politika ve program çerçevesinin hazırlanmasında iş birliği yapılan 
kuruluşlar arasında iş birliği ve katkı sağlayıcı olarak katılım sağlanmaktadır. 

Projenin amacı; Türkiye'de çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin ortadan 
kaldırılmasıdır. 

Projenin paydaşları; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Millî 
Eğitim Bakanlığı ve ilgili diğer kurumlar. 

Projenin bütçesi; projenin maliyeti İLO-Çalışma Bakanlığı koordinasyonun da 
zamana yayılan uygulamalar çerçevesinde finanse edileceğinden tahmini başlangıç bütçesinin 
3 milyon avro olduğu düşünülmektedir. 

Projenin süresi; Projenin 2005-2015 arası toplam 10 yıllık bir zaman periyodu 
içerisinde gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. 

Gerçekleştirilen sayısal veriler; pilot uygulama olarak seçilen 7 ilde gerçekleştirilen 
eğitim ve etkinliklere emniyet müdürlükleri personelinden günümüze kadar ortalama 300 
personel katılım sağlamıştır. 

Uygulamaya Geçmek Üzere Hazırlanan Projeler 
1. Risk Altındaki Çocuklar Ulusal Bilgi Sisteminin Oluşturulması, Bilimsel 
Analizlerinin Yapılması ve Politika Önerilerinin Geliştirilmesi Projesi" 
"TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projeleri Destekleme 

Programı" kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğünün talebi ile Türkiye İstatistik Kurumu, 
Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü ve aynı üniversitenin Biyoistatistik 
Bölümü ile birlikte "Risk Altındaki Çocuklar Ulusal Bilgi Sisteminin Oluşturulması, Bilimsel 
Analizlerinin Yapılması ve Politika Önerilerinin Geliştirilmesi Projesi" hazırlanmıştır. 

Projenin amacı; Türkiye'de yaşayan risk altındaki çocuklara ait ulusal bilgi 
sisteminin hazırlanması ve elde edilen veriler üzerinden bilimsel analizler yapılarak risk 
altındaki çocuklar için çözüm önerileri geliştirilmesidir. 

Projenin kapsamı; ülkemizin nüfusu 72.357.300 olarak sayılmıştır. Bu nüfusun % 
33'hık kısmı 18 yaş altı genç nüfustur ve 24.261.832 kişidir. Oldukça genç nüfusa sahip 
ülkemizde risk altında yaşayan ve korunmaya muhtaç çocuklar içinden özellikle aşağıdaki 
başlıklarla ilgili veri toplanacaktır; 

• Suça sürüklenen çocuklar, 
• Suç mağduru çocuklar, 
• Sokak çocukları, 
• Sokakta çalıştırılan ve istismar edilen çocuklar, 
• Uyuşturucu/uçucu madde bağımlısı çocuklar, 
• Zorunlu eğitime devam etmeyen çocuklar. 

Projenin Yürütücü Kuruluşları 
• Emniyet Genel Müdürlüğü 
• Türkiye İstatistik Kurumu 
• Hacettepe Üniversitesi 
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Projenin Yürütülmesinde İş Birliği Yapılacak Kuruluşlar 
• Emniyet Genel Müdürlüğü 
• Jandarma Genel Komutanlığı 
• Sağlık Bakanlığı 
• Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
• Milli Eğitim Bakanlığı 
• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
• Adalet Bakanlığı 

Projenin bütçesi; 4.434.208 YTL proje maliyeti olarak belirlenmiş olup söz konusu 
proje Tübitak başkanlığına Hacettepe Üniversitesi yürütücülüğünde ve Türkiye İstatistik 
Kurumu -Emniyet Genel Müdürlüğü-Hacettepe Üniversitesi paydaşlığında sunulmuş, 
Tübitak tarafından yapılan incelemelerin ardından hazırlanan projenin hayata geçirilmesine 
yönelik kurum savunulan 27 Nisan 2007 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 
web sayfası: www.egm.gov.tr / www.tübitak.gov.tr 

2. Okullarda Güvenli Ortamın Sağlanmasına Yönelik Bilimsel Analizlerin 
Yapılması ve Koruyucu/Önleyici Güvenlik Faktörlerinin Güçlendirilmesi 
Projesi: 
Projenin amacı; ülkemizin 14 milyon ilköğretim ve ortaöğretim çağı çocuklannm ve 

gençlerinin sağlıklı yaşam şartlan içinde gelişimlerini tamamlamaları, ülkemize ve topluma 
yararlı bireyler olarak yetişmeleri sosyal devlet anlayışının vazgeçilmez gereğidir. Ülkemizin 
gelişmiş çağdaş ve demokratik ülkeler arasmda yerini alması, çağın gereklerine uygun gelişim 
ve değişimini sağlaması, ülkemizdeki çocuk ve gençlerinin güvenli eğitim ortamında 
yetiştirilmesi ve eğitilmesi ile doğru orantılıdır. 

Tüm bu gerçekler ışığında; ülkemizde yaşayan eğitim çağı çocuk ve gençlerimizin 
güvenli ortamda yetiştirilmesi, şiddet olaylarına karşı korunması ve muhtemel şiddet 
olaylarının önlenmesine yönelik; Emniyet Genel Müdürlüğü, Millî Eğitim Bakanlığı ve 
Üniversite birlikteliğinde mevcut güvenlik durumun bilimsel analizlerin yapılması ve elde 
edilen sonuçlar doğrultusunda koruyucu / önleyici güvenlik faktörlerinin güçlendirilmesi 
sonucu, okullarımızda güvenli ortamın iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Projenin kapsamı; Emniyet Genel Müdürlüğü - Millî Eğitim Bakanlığı, üniversite iş 
birliğinde; 

• Halen okullarımızda alman güvenlik önlemlerinin yeterliliğinin tespiti ve bilimsel 
analizi, 

• Okullarda güvenli ortamı olumsuz etkileyen şiddet, şiddet içerikli olayların potansiyel 
boyutunun belirlenmesine yönelik ulusal veri tabanının hazırlanması ve sorunun 
tespitine yönelik bilimsel analizlerin yapılması, 

• Okullarda güvenliği olumsuz etkileyen iç ve dış faktörlerin tespiti ve bilimsel 
analizlerinin yapılması, 

• Şiddete karşı korunma ve şiddet olaylarının önlenmesine yönelik alınması gereken 
koruyucu/önleyici güvenlik önlemlerinde, tüm tarafların (polis, okul yönetimi, okul 
aile birliği, veli, sivil toplum kuruluşları) sorumluluklarının ve rollerinin belirlenmesi, 

• Konu ile ilgili kamu oyunun duyarlılığının artırılması ve bilinçlendirilmesine yönelik 
etkinliklerin (seminer, panel, sempozyum, vb.) yapılması, 

• "Okullarda güvenli ortamın sağlanmasında polisin rolünü güçlendirmeye yönelik 
eğitim ve diğer hizmet ihtiyaçlarının sağlanmasında desteğin artırılması, 
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• Eğitim ortamlarının güvenliğinin sağlanmasına yönelik, alınması gereken ideal 
önlemleri standartları ve ilgili tüm tarafların sorumluluklarını kapsayan, "Eğitim 
Ortamlarının Güvenliğinin Sağlanmasına Yönelik Ulusal Uygulama Rehberi"nm 
hazırlanması, 

Proje paydaşları; İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Millî Eğitim 
Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü iş birliğinde 
gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.web sayfası; ^ww,e^,oıgç}^:tr 

Proje bütçesi, Avrupa Birliği projeleri kapsamında Birleşmiş Milletler Çocuk 
Fonunun teknik desteğinde gerçekleştirilmesi planlanan projenin bütçelendirme çalışmaları 
devam etmektedir. 

Söz konusu projenin hayata geçirilmesine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş 
Daire Başkanlığı ve Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü iş 
birliğinde 16-20 Nisan 2007 tarihleri arasında örnek olarak seçilen illerden millî eğitim 
temsilcileri ile emniyet müdürlükleri çocuk şube müdürleri davet edilerek ön hazırlık 
kapsamında; eğitim ortamlarında şiddetin önlenmesine yönelik çalıştay düzenlenmiştir. 

3. Kayıp Çocuklar Ulusal Bilgi Sisteminin Oluşturulması (Geliştirilmesi) ve İlgili 
Kurum ve Kuruluşlar Arası İş Birliği ve Koordinasyonun Sağlanarak Kayıp 
Çocukların Bulunmasında Etkinlik Sağlamak (Kayıp Çocuk Annelerinin 
Gözyaşını Dindirmek İçin!) 
Projenin amacı; Ülkemizde kaybolan çocukların bulunması için ulusal bilgi sistem alt 

yapısını (geliştirmek) oluşturmak, kayıp çocukların bulunmasına yönelik kamu ve sivil 
toplum kuruluşları arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak, konu ile ilgili toplumsal 
duyarlılığı artırmak ve kayıp çocukların bulunmasında, mümkün olan tüm imkânların 
kullanımını sağlayarak bu konuda etkinliği artırmaktır. 

Projenin seçilme gerekçesi; 
• Ülkemizde her geçen gün kayıp çocuklar sayısının artış göstermesi ve kayıp 

çocukların taşıdığı hayati risklerin yüksekliği, 
• Ülkemizde kayıp çocukların tespitine yönelik var olan bilgi sistemleri ve alt 

yapılarının yetersiz olması, 
• Kayıp çocukların bulunması için yapılan kurumsal hizmet /çalışmaların yeterli ve 

etkin olmaması, 
• Kayıp çocuklarla ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşları arasında yeterli düzeyde iş 

birliği ve koordinasyonun sağlanamaması, 
• Çocukların kaybolmasına etki eden faktörel nedenlerin yeterli düzeyde bilinmemesi, 
• Çocukların kaybolmasını önleyecek toplumsal bilincin yeterli düzeyde olmamasıdır. 

Proje çalışma kapsamı; 
• Ülke geneli kayıp çocuklar 

Çocukların kaybolmasına neden olan faktörel nedenler; 
• Yanlış arkadaşlık ve özenti, 
• Ekonomik ve sosyal nedenler, 
• Aile içi iletişim eksikliği, 
• Boşanma, ölüm, geçimsizlik ve aile içi şiddet, 
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• Kazanç elde etmek için organize suç grupları ve ailelerin suça yönlendirilmesi, 
• Köyden kente göç ve kentlileşememe olgusu, 
• özendirici TV programları, 
• Öğrenme problemi olan çocuklar, 
• Düşük motivasyon, 
• Düşük eğitim düzeyi, kültürel değer eksikliği, 
• Çarpık kentleşme, 
• Parçalanmış aile, ayrı eşlerden olan çocuklar, 
• Cinsel ve duygusal istismar, 
• Aile içi ihmal, sevgisizlik ve ilgisizlik, 
• Uyuşturucu madde bağımlılığıdır. 

Kayıp çocukların taşıdığı hayati riskler; 
• Şiddete başvurma ve şiddete maruz kalma, 
• Sokağa sürüklenme ve sokak çocuğu olma, 
• Taciz, tecavüz ve cinsel istismar, 
• Uyuşturucu madde bağımlılığı veya uyuşturucu suçuna alet olma, 
• Eğitimden uzak kalma, 
• Alkol bağımlılığı, 
• Mala veya şahsa karşı suç işleme veya suç işlemeye alet olma, 
• Fiziksel, psikolojik ve zihinsel bozukluklar, 
• Yetersiz beslenme, 
• Bulaşıcı hastalıklar, 
• Pornografi ve ahlak bozuklukları, 
• Organize suç örgütlerine alet olmadır. 

Projede iş birliği yapılacak kurum ve kuruluşlar 
• Kamu kuruluşları 

- SHÇEK 
- RTÜK 
- JANDARMA 
- SAĞLIK BAKANLIĞI 
- vb. 

• Sivil toplum kuruluşları 
- Medya 
- Vakıflar 
- Dernekler 
- Meslek odaları 
- Uluslararası kayıp örgütleri 
- vb. 

Projenin uygulamasında yasal dayanak 
• Anayasa 
• Çocuk Koruma Kanunu 
• SHÇEK mevzuatı 
• 2559 PVSK 
• vb. 

Projenin paydaşları; Söz konusu proje İç İşleri Bakanlığı, Emniyet Genel 
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Müdürlüğü, Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünün iş birliği ile 
gerçekleştirilmektedir. web sayfası; www.egm.gov.tr. 

Projenin süresi; bahse konu proje iki aşamalı olarak ele alınmış olup, birinci 
aşamada sonuçların irdelenmesi amacıyla bir yıllık bir çalışma gerçekleştirilecek, ikinci 
aşamada uygulamaların alana yansımaları ve sonuçları iki yıllık bir zaman dilimi içerisinde 
gözlemlenecektir. 

Çocuklann Yüksek Yararı Kapsamında Valilikler ile Bağlı Kurum ve 
Kuruluşlara Gönderilen ve Uygulanması Beklenen Genelgeler ve Talimatlar 
1) Millî Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda çocuklar konusunda çalışmalar yürüten 

kurumlarla birlikte "Eğitim ortamlarında şiddetin önlenmesi ve azaltılması 2006-2011 
yıllarını kapsayan strateji ve eylem planının oluşturulması ve hazırlanması"nda Emniyet 
Genel Müdürlüğü olarak iş birliği dahilinde katkılar sağlanmıştır (mal varlığına karşı 
çocuklann karıştığı suçların önlenmesi genelgesi 2004.1). 

2) 16.09.2006 tarihli Mal Varlığına Karşı İşlenen Suçlarla Mücadelede ve Çocuklann 
Karıştığı Suçların Önlenmesi Genelgesi ile: çocuklara yönelik veya çocuklar tarafından 
meydana gelen şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla; başta Şanlıurfa, Kocaeli, Rize, 
Gaziantep ve Sakarya illerinde pilot uygulama olarak sokakta çalışan çocuklara görgü 
kurallarının öğretilmesi ve okul sevgisinin kazandırılması amacıyla mahalle muhtarlıklan ile 
koordineli olarak sinema şenlikleri, film gösterileri, dil ve bilgisayar kursları ile birtakım 
sportif faaliyetler düzenlenmiş olup ilk ve ortaöğretimdeki öğrencilerin güvenlikle ilgili 
sorunlarını iletebilecekleri 155 tabanlı "Alo Okul Hattı" uygulaması başlatılmıştır (mal 
varlığına karşı çocuklann karıştığı suçların önlenmesi genelgesi 2004.1). 

3) Aydın, Kayseri, Kocaeli, İstanbul, Elâzığ, Konya, Şanlıurfa, Rize, İzmir, Adana, 
Gaziantep ve benzeri birçok ilimizde okullarda ve okula yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla 
alınan tedbirler çerçevesinde; olayların yoğun olduğu bölgelerde "OKUL POLİSLİĞİ" 
kavramı oluşturularak" Polis Abi" uygulaması başlatılmış ve söz konusu okullarda mesai 
saatleri dahilin de sürekli olarak personel görevlendirilmekte (okul içerisinde) diğer okullarda 
ise okulların giriş-çıkış saatlerinde suçun önlenmesine yönelik ekipler görevlendirilmiştir 
(Çocuklann Karıştığı Suçların Önlenmesi Genelgesi 2004:2). 

4) Birçok ilimizde il emniyet müdürlükleri çocuk şube müdürlüklerinin desteği ve iş 
birliğinde "çocuk danışma merkezleri" oluşturularak okullarında sorunları bulunan çocuklar 
ile başta okul ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ailelerle görüşülerek birtakım faaliyet ve 
etkinlikler başlatılmıştır (Çocukların Karıştığı Suçların Önlenmesi Genelgesi 2004:2). 

5) Özellikle uçucu madde bağımlısı çocuklann, tedavi ve ıslahına yönelik "sokak 
çocukları danışma ve ıslah merkezleri "kurulması yönünde belediyeler, il millî eğitim 
müdürlükleri ve il sosyal hizmet müdürlüklerinin talebi ve il valiliklerinin kararları 
doğrultusunda çalışmalar başlatılmış olup ayrıca rehber öğretmenlere üniversiteler ve 
baroların desteği ile "çocuk istismarı" konulu seminerler, paneller ve eğitimler 
düzenlenmiştir(Çocukların Karıştığı Suçların Önlenmesi Genelgesi 2004:2). 

6) İlk ve orta dereceli okulların önlerinde, çevresinde özellikle okulların toplanma ve 
dağılma saatlerinde, okulla ilgisi olmayan kişilerin, öğrencileri rahatsız etmemeleri için 
mevcut yaya ve motorize emniyet tedbirlerine ek olarak "MOBİL EKİPLER" kurularak, 
görevi, güzergahı ve isimleri belirlenen okullar çerçevesinde okulla ve öğrencilikle hiçbir 
ilgisi bulunmayan ve öğrencilerimize rahatsızlık verebilecek, asayiş ve huzuru bozabilecek 
kişilerin okul çevresinden uzaklaştırılmaları sağlanmaktadır. 

7) Ülkemizin yaklaşık %33'ünü oluşturan 18 yaş altı çocuk ve genç nüfusun güvenli 
bir ortamda yaşayarak gelişmelerini tamamlamaları sosyal devlet anlayışının 
vazgeçilmezlerindendir. Ülkemizin gelişmiş, çağdaş ve demokratik ülkeler arasında hak ettiği 
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yeri alması, çağın gereklerine uygun gelişim ve değişimini sağlaması, çocuk ve genç nüfusun 
nitelikli yetiştirilmesi ile doğru orantılı olduğundan özetle; 

a) Başta kolluğun çocuk birimleri olmak üzere, kolluk birim amirlerinin 
mıntıkalarında bulunan okul idarecileri ile görüşmeler yaparak öğrenci ve okul güvenliği 
konularında neler yapılabileceği hususlarını belirlemeleri ve ortaya çıkabilecek sorunların 
çözümüne yönelik birlikte çalışma yapmaları, konuyla ilgili daha önce yayımlanan 
genelgelerde yer verilen konular da göz önünde bulundurularak çocuğun yüksek yaran 
kapsamında ve toplum destekli polislik hizmetleri çerçevesinde, her okul için ayrı sorumluluk 
alanları oluşturularak, yürütülecek hizmete uygun nitelikte rütbeli bir personel tespit edilerek 
görevlendirilmesi ve söz konusu personelin irtibat bilgilerinin ilgili okul idarecilerine 
verilmesi, 

b) Eğitim-Öğretim dönemi süresince okul idareleri ile irtibat kurularak, okul 
çevrelerinde öğrencileri suça itebilecek riskli yerler ile İnternet kafe, kafeterya ve benzeri 
umuma açık yerlerin ilgili mevzuat çerçevesinde denetim ve kontrollerinin sıklaştırılması, 

c) Okullarda özellikle şiddete meyilli öğrencilerin tespit edilmesi durumunda; ilgili 
personel, okul idaresi, aile, rehberlik servisleri ve ilgili meslek uzmanlarının bir araya gelerek 
bu kapsamdaki öğrencilerin topluma yararlı bireyler hâline getirilebilmeleri yönünde gerekli 
çalışmaların başlatılabilmesinin sağlanması, 

d) Gençlerin ve çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimini olumsuz yönde etkileyen 
madde kullanımı ve bağımlilığı ile her türlü istismarın önlenmesine yönelik tedbirlere okullar 
ve çevresinde ağırlık verilmesi, 

e) Uyuşturucu, uçucu, çözücü, yapıştırıcı ve her türlü psikotrop madde kullanımının 
engellenmesine yönelik olarak hazırlanacak olan seminer, kurs gibi birçok eğitim faaliyetinin 
ilköğretim, ortaöğretim ve dengi okullar ile üniversite gençliğine yönelik olarak 
düzenlenmesini sağlamak, 

f) Okullarda alman güvenlik tedbirleri gözden geçirilerek söz konusu tedbirler ile ilgili 
görevlendirilecek personelin öğrencilerin yaşları, içerisinde bulundukları durum ve 
hissiyatları da dikkate alınarak hareket etmelerini, olumsuzluğa neden olabilecek her türlü 
tutum ve davranışlardan kaçınmalarını sağlamak, 

g) Öğrenci servisleri, özel güvenlik elemanları, temizlik şirketi ve kantin işletmecileri 
ile çalışanlarının açık kimlikleri, adresleri ve iletişim bilgilerinin her an temin edilebilir 
şekilde okul idarelerinde bulundurulması sağlanarak öğrencilerin ruhsal, fiziki ya da cinsel 
istismarına yol açabilecek müstehcen neşriyat, uyuşturucu gibi zararlı unsurlardan korunması 
noktasında bu kişilerin de bilgilendirilmesi yönünde gerekli çalışmaları başlatmak, 

h) Aile içi şiddete ve her türlü istismara maruz kalan çocuk ve gençlerin okullarda 
tespit edilmesi hâlinde; 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun'un ilgili hükümleri 
çerçevesinde kolluk birimleri tarafından gerekli kanuni işlemlerin yapılabilmesi konusunda 
oldukça hassas hareket edileceği ilkeleri benimsenmiş ve ülke genelinde tüm kolluk 
birimlerine söz konusu başlıklar, İçişleri Bakanlığı tarafından bir genelge ile talimat olarak 
gönderilmiştir (Okullar ve Çevresinde Alınacak Önlemler Genelgesi 2006: 2-3). 

8) 26.04.2006 tarihli "İnternet Kafeler" ile ilgili genelgemizle; İnternet kafelerin 
olumlu amaçlarla kuilanımmı teşvik etmek ve bilinçsiz kullanımının önüne geçilerek gençler 
ve çocuklarımız üzerinde oluşabileceği zararları gidermek amacıyla uygulamada; 

a) İnternetle ilgili hususlar; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin 
Yönetmelik'te düzenlenmiş olup anılan yerlerin ilgili idarelerce bu Yönetmeliğe uygun 
şekilde faaliyette bulunmalarının sağlanması, 

b) Ticari amaçlarla açılan İnternet kafelerden bazılarının fiziki şartlarının yetersiz ve 
sağlıksız olması nedeniyle, sıhhi müesseseler için sınıflarına ve özelliklerine göre aranacak 
nitelikler, İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ekinde 
düzenlendiğinden, İnternet kafelerin "iş yerinde aranacak asgari ortak şartlar" ve "İnternet 
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kafeler" için belirlenen düzenlemelere uygun şekilde açılmasının ve işletilmesinin sağlanması, 
c) İnternet kafelerde, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü zedeleyici, 

genel güvenliği tehdit eden ve Anayasal düzeni yıkma amacına yönelik siteler ile genel ahlaka 
aykırı içeriklere sahip kumar, bahis ve pornografik içerikli, zararlı alışkanlıkları ve şiddeti 
özendiren sitelere erişimin önlenmesinin, belirtilen türdeki sitelere erişimin engellenmesini 
sağlayacak filtre yazılımının ve fıltreleme programlarının sürekli olarak güncellenmesinin 
sağlanması, 

d) İnternet kafelerde bulunan bilgisayarlarda bilgi ve beceri arttırıcı veya zekâ 
geliştirici nitelikteki oyunların oynatılması mümkün olmakla birlikte, 18 yaşından küçüklerin 
psikolojik ve fizyolojik gelişimine olumsuz etkisi olabilecek, şiddet ve pornografi öğeleri 
bulunduran veya kumar, uyuşturucu kullanımı ve benzeri kötü alışkanlıkları özendirici 
unsurlar içeren bilgisayar oyunlarının oynatılmasına ve bilgisayarda depolanmasına izin 
verilmemesi, ayrıca bu nitelikteki oyun sitelerine erişimin engellenmesi, 

e) 12 yaş ve altındaki çocukların yanlarında veli veya vasileri olmaksızın internet 
kafelere girişlerine izin verilmemesine yönelik 5442 sayılı kanun hükümleri göz önünde 
bulundurularak yeni düzenlemeler yapılması, 

f) İşletme yönünden bağlı olma durumuna göre belediye veya il özel idarelerince, 
genel güvenlik ve asayiş yönünden kolluk birimlerince İnternet kafeler sürekli denetlenerek 
görevlendirilecek uzmanlarca zararlı sitelerin tespit edilmesi, bu tür sitelere erişimi 
engelleyici filtre programlarının bilgisayarlara yüklenmesinin temini, kullanımda tutulması ve 
güncelleştirilmesi konularında denetimlerin yapılması, valilik ve kaymakamlıklarca bu 
denetimlerde birimler arasında koordinasyonun sağlanması ve konuya hakim personel 
görevlendirilmesine yönelik iş ve işlemlerin yapılması, tedbirlerin geliştirilmesi, 

g) İnternet kafelerde 4207 saydı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair 
Kanunun 2. maddesi gereğince sigara içilmesi yasaklanmıştır. Uygulamada bu hususa 
titizlikle riayet edilmesi ve aykın davrananlar hakkında kanunda belirtilen cezai müeyyideler 
uygulanması, 

h) İnternet kafelerde, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile korunan hakların 
ihlal edilmesine meydan verilmemesi, bu meyanda her türlü film, bilgisayar programları, CD 
ve benzerlerinin yasa dışı kullanılmasına ve kopyalanmasına izin verilmemesi, 

ı) İnternet kafelerin ilgili mevzuat ve diğer hükümler çerçevesinde belirtilen hususlara 
uygun çalışıp çalışmadıklarının ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından düzenli olarak 
denetlenmesi, belirtilen hususlara uymayanlar hakkında İş Yeri Açma ve Çalıştırma 
Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ve İlgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda cezai 
işlemlerin uygulanması ve belirtilen hususlara azami ölçülerde uyulması konusunda tüm 
valiliklerimize gerekli talimatlar verilmiştir(İnternet Kafeler Genelgesi 2006: 2-3). 

9) Ayrıca yirmi beş ilde uygulaması başlatılan "toplum destekli polislik hizmetleri" 
anlayışı çerçevesinde güvenli bir çevre, huzurlu bir topluma ulaşabilmek amacıyla, okul 
çağındaki çocuklara yönelik şiddetin engellenmesi ve diğer birçok konuda Polis-Toplum iş 
birliğinde topyekûn paylaşımcı bir anlayışın yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. 

Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi Amacıyla İzmir İl Emniyet 
Müdürlüğü Tarafından Gerçekleştirilen Örnek Çalışma Modeli 
Emniyet Genel Müdürlüğünce il emniyet müdürlüklerinden eğitim kurumlarında 

güvenlik ortamın sağlanması, eğitim çağı çocukların suçlardan ve kötü alışkanlıklardan 
korunmasına yönelik yapılmakta olan veya planlanan projeler, etkinlikler ve diğer kurumlar iş 
birliğinde sürdürülmekte olan çalışmalar talep edilmiş olup alınan cevabi yazı eklerinde 
incelenen projeler ve çalışmalar içerisinde "uygulanabilirlik" ve "sürdürülebilirlik" açısından 
ülke genelinde hayata geçirilebilme özelliği yüksek olan projelerden biri olması nedeni ile 
seçilmiştir. 
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İzmir Emniyet Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalar; 
2006-2007 Eğitim ve Öğretim yılında İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube 

Müdürlüğünce okullarda alınan tedbirler genel ve özel olmak üzere iki ayrı kategoride 
planlanmış, 

1. Genel Tedbir Planı: Çeşitli şube ve karakollardan; 201 motorize ekip ve 52 çift yaya 
devriye, 

2. Özel Tedbir Planı Kapsammda ise; çocuk şube ve bürolarından 31 okul timi ile 
oluşturulmuştur. 

Okul timlerinin çalışma alanı içerisinde İl Merkezi Sorumluluk Bölgesi'nde 154 
ortaöğretim ve dengi okul, 358 İlköğretim okulu olmak üzere toplam 512 okul tespit 
edilmiştir. Yapılan planlamada; Öğrenci mevcudu, çevre koşulları ve geçmiş yıllarda 
meydana gelen olaylar değerlendirilerek okullar önem sırasına göre üç ayrı gruba ayrılmıştır. 
İl merkezinde bulunan 512 okulun özellikleri dikkate alınarak tamamım kapsayacak şekilde; 
Asayiş, Çocuk, Terör, Narkotik, Güvenlik ve Trafik şubeleri ile ilçelere bağlı karakol ekipleri 
yanında yeteri kadar yaya devriye ile okul giriş çıkış saatlerinde tedbir alınmıştır. 

İzmir ilinde ilk defa oluşturulan okul timleri, Çocuk Şube Müdürlüğü ve ilçelere bağlı 
Çocuk Bürolarında çalışan personel arasından seçilerek görevlendirilmiştir. Okul timleri 
önem sırasına göre belirlenen okulların idarecileri, okul aile birliği yöneticileri, rehber 
öğretmenler ve mahalle muhtarları ile irtibat kurmak suretiyle okul içerisinde ve civarında 
öğrencileri olumsuz etkileyecek faktörleri tespit ederek önlemlerin alınmasını sağlamışlardır. 

Okul timleri, önem derecesine göre planlanan okullarımızın idarecileri, okul aile 
birliği yöneticileri ve diğer ilgililer ile görüşerek,özel olarak düzenlenmiş "PERİYODİK 
ÇALIŞMA FORMU" tanzim ederek, elde edilen bulgular okullar ile ilgili olarak oluşturulan 
veri tabanına kaydedilmektedir. 

Okul timleri; okullarda ve çevresinde meydana gelen olaylar, Öğrenciler arasında 
yaşanan gruplaşmalar ve çeteleşmeler, uçucu maddeler, uyuşturucu hap, alkol ve benzeri 
zararlı alışkanlıklardan kaynaklanan olumsuz durumlar ile, okul çevresindeki büfe ve seyyar 
satıcılarda, açıktan yapılan sigara satışı ve zararlı kesici, delici aletlerin satışı tespit ederek 
gerekli önlemleri almaktadır. 

Okul timleri kendilerine bir nevi zimmetlenen okullarla ilgili yapacakları çalışmalarda 
asgari olarak; 1. grupta yer alan 120 okulda haftada 3 gün,2.grupta yer alan 120 okulda haftada 
1 gün,3.grupta yer alan 272 okulda ayda 1 gün çalışmalar yapmaktadırlar. 

Kurumsal Sorunlar, Aksaklıklar ve Eksiklikler ile Çözüm önerileri 
SORUN 1: Çocuğun kolluk birimlerine intikalinin ardından gerekli sağlık raporlarının 
alınabilmesi sırasında adli tıp kurumlarının sayılarının yetersiz olması nedeniyle bir takım 
sorunlar yaşanmaktadır. 
ÇÖZÜM 1: Adli tıp kurumlarında karşılaşılan sorunların gerekli koordinasyonlar kurularak 
çözülmelidir (Resmi tatillerde yeterli doktorun bulunmaması gibi). 

SORUN 2: Emniyet görevlilerinin ve kolluğun çocuk birimlerinin zorunluluktan 
rehabilitasyon hizmeti vermek zorunda kalınmaktadır. 
ÇÖZÜM 2: Şehirlerde ve ilçelerde gençlik ve spor il müdürlükleri, SHÇEK ve yerel 
yönetimlerin gençlik merkezleri, çocuk eğitim evleri sayısının hızla ve ihtiyaca cevap verecek 
şekilde arttırılmalıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1413) 



— 281 — 

SORUN 3: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sinema filmlerine konan uyarıcı işaret ve 
ibareleri taşıyan filmlerin gösterildiği salonların denetlenmesinde sıkıntılar yaşanmaktadır. 
ÇÖZÜM 3: 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile 
Desteklenmesi Hakkında Kanunun hükümlerinin uygulanmasında mülki idarenin kolluk 
kuvvetlerinin denetimlerini daha etkin yerine getirebilmesi için hizmet içi eğitim ve moral 
desteği verilmelidir. 

SORUN 4: Suça sürüklenen çocukla ilgili tüm ifadelerin çocuk savcıları tarafından bizzat 
alınması kanunla hükme bağlandığı hâlde, yeterli çocuk savcısının bulunmayışı nedeniyle 
kolluk birimlerine getirilen çocukların farklı savcılar tarafından ifadesi alınmaktadır. 
ÇÖZÜM 4: Çocuk savcılarının konularıyla ilgili ihtisaslaşması uygulamaya yönelik 
problemleri çözeceğinden sayılarının iş durumları dikkate alınarak arttırılması gereği dikkate 
alınmalıdır. 

SORUN 5: Kolluğun çocuk birimlerinin çocuklar ile ilgili görevlerini yaparken nüfusa 
kayıtlı yaşı ile gerçek doğum yaşının farklı olması nedeniyle müdahale etmede sıkıntılar 
yaşamaktadır. 
ÇÖZÜM 5: İstisnai olsa da böyle durumlarda savcı-kolluk diyalogu hızlandırılmalı, paylaşım 
güçlendirilmeli ve sokağın güvenliği açısından polisin kendisini güvende hissetmesi 
sağlanmalıdır. 

SORUN 6: Kolluk birimleri tarafından alınan ve suç işlediği şüphesi ile cumhuriyet 
savcılıklarına sevk edilen, cumhuriyet savcısı tarafından ailesine teslim kararı verilerek 
serbest bırakılan çocukların ailelerine ulaşılmasında sorunlar yaşanması, teslim almak için 
ailenin zamanında gelemeyeceğini beyan etmesi durumlarında bahse konu çocukların, 
kolluğun çocuk biriminde barındırılmak zorunda kalınmaktadır. 
ÇÖZÜM 6: Çocuğun kolluk tarafından ailesine teslim edilememesi hâlinde, ailesine teslim 
edilinceye kadar çocuğun üstün yararı uyarınca SHÇEK'in bağlı birimlerince 
barındırılmasının ilgili savcı tarafından sağlanmasıdır. 

SORUN 7: Kolluk kuvvetlerinin 18 yaşından küçük suç şüphelisi çocukların işlemlerinin 
geceye sarkması durumunda barındırılması ile ilgili tereddütler yaşanmaktadır. 
ÇÖZÜM 7: Kolluk birimlerine getirilen çocukların üstün yararını koruyacak şekilde 
barındırılacak uygun yerlerin hazırlanması gerekmektedir. 

SORUN 8: Başta tntemet kafeler olmak üzere çocuklar açısından risk taşıyan ve açılması 
izne tabi olan umuma açık eğlence yerlerinden meyhane, kahvehane, kıraathane, bar gibi 
yerler ile alkollü içki satan yerlerin denetimindeki mevcut yasalardan kaynaklanan çift başlılık 
(kolluk kuvvetleri, belediye zabıtası,) denetimleri zafiyete uğratmaktadır. 
ÇÖZÜM 8: Kapatma ve denetim görevlerinin kolluk birimlerine verilmesi denetimin 
etkinliğini arttıracaktır. 

SORUN 9: Korunmaya muhtaç çocukların, kolluk kuvvetleri tarafından SHÇEK'e yajda ilgili 
kuruma teslimi sırasmda sağlık raporu istenmesi kolluk kuvvetlerine ayrı bir maliyet ve 
zaman israfı getirmektedir. 
ÇÖZÜM 9: Söz konusu çocukların ilgili kuruma tesliminde çocuğun yüksek yararı 
gözetilerek SHÇEK ya da ilgili kurumlar tarafından mevcut kanun hükümleri çerçevesinde 
çocuk ivedilikle teslim alınmalıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1413) 



— 282 — 

SORUN 10: Suça sürüklenen ve kolluk tarafından hakkında işlem yapılan çocuklarla ilgili 
suçun türü ve buna ilişkin kayıtlarm cumhuriyet savcılığı kayıtları ile örtüşmediği 
görülmektedir. 
a) Bazı müracaatlar doğrudan savcılığa yapılmaktadır. 
b) Kolluk kuvvetleri, suçun nitelendirilmesi bakımından savcılık ile farklı tanımlamalar 
yaparak mevcut verileri kaydetmektedir. 
ÇÖZÜM 10: Suç ve suçla mücadele politikalarının belirlenmesi bakımından istatistiki 
verilerin sağlıklı toplanması büyük önem arz etmektedir. Dolayısıyla savcılık ve kolluktaki 
kayıtların yeknesaklığının sağlanması için gerekli titizliğin gösterilmesi gerekmektedir. 

SORUN 11: Kolluğun çocuk birimlerindeki görevli personelin yeni yasal düzenlemelerle ilgi 
eğitimlerinin yeterli olmaması görevlerini etkin yapmalarım engellemektedir. 
ÇÖZÜM 11: Özellikle Çocuk Koruma Kanunu ile ilgili eğitim alan görevlilerin yer 
değiştirmemesi ve yeni görev alan personelin eğitimlerinin hızla tamamlanması 
sağlanmalıdır. 

SORUN 12: Yargı ve kolluk kuvvetlerinin taşra teşkilatındaki üst düzey bürokratlarının 
çocuk suçluluğu konusundaki kavram ve uygulama birükteliğinin farklı olması, kolluk 
kuvvetlerini uygulamada tedirgin kılmaktadır. 
ÇÖZÜM 12: uygulamayı ve işleyişi rahatlatmak amacıyla dil birlikteliğinin sağlanması için 
eğitim ve vaka analizleri eş zamanlı ve bir arada yapılmalıdır. 

SORUN 13: "Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü/ Büro Amirliği Çocuk 
Polisi Branş Yönergesi"nin yürürlükten kaldırılması ve çocuklar konusunda ihtisaslaşmış 
olan çocuk polisi personelinin farklı birimlerde istihdam edilmiş olmasından dolayı eğitim ve 
uygulama etkinliği ortadan kalkmıştır. 
ÇÖZÜM 13: Yürürlükten kaldırılan yönerge ivedilikle hayata geçirilmeli ve ihtisaslaşma 
sağlanmalıdır. 

SORUN 14: Yeni yasal düzenlemeler ile kolluk kuvvetlerine düşen sorumluluk kapsamında 
kolluk birimlerine gelen/getirilen suça sürüklenen ve korunma ihtiyacı içerisinde olan 
çocukların sayısındaki artış oranında kolluk birimlerinin personel sayısının arttırılamadığı 
görülmektedir. 
ÇÖZÜM 14: İdari görevlerde istihdam edilen görevlilerin uygulamaya yönelik olarak asli 
görevlerinde istihdam edilmesi özellikle çocuk suçluluğuyla mücadeledeki etkinliği artıracağı 
değerlendirilmektedir. 

SORUN 15: Kadro yetersizliği nedeniyle okul çevresinin güvenliği sağlanamamaktadır. Buna 
karşın merkezde ve taşra teşkilatında emniyet hizmetleri sınıfında yer aldığı hâlde idari işler 
yapan personel bulunmaktadır. 
ÇÖZÜM 15: Sokakta çocuğun karşılaştığı şiddet tehdidi ve riski öncelenerek idari kadrolarda 
farklı görevlerde istihdam edilen personelin, mümkün olduğu kadar risk alanlarına, okul 
bölgelerine yönlendirilmesi etkinliği arttıracaktır.(^ÖrnetPolisevlerinde resepsiyonda, 
muhasebede vb. birimlerde istihdam edilen emniyet hTzmetleri sınıfı personeli). 

SORUN 16: Kolluk kuvvetlerinin önleyici tedbirler kapsamında özellikle okul çevrelerinde 
Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddelerinin yeterince uygulanmadığı gözlemlenmektedir. 
ÇÖZÜM 16: Önleyici kolluk tedbirlerine yönelik Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ile 
Kabahatler Kanunu'nun uygulanmasına yönelik hizmet içi eğitim programları ile ilgili 
kanunların uygulanabilirliğine işlerlik kazandırılmalıdır. 
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SORUN 17: Kolluk birimleri suçla karşılaşmaları durumunda: 
Yasal mevzuatın istenilen düzeyde anlaşılamaması nedeniyle, taşrada cumhuriyet savcıları ile 
kolluk görevlilerinin yasaların uygulanması ile ilgili problemlerin çözümünde sürekli iletişim 
içerisinde olamamaları görevlerin yerine getirilmesi ve yetkilerin kullanılması sırasında 
kolluk birimlerinin kendisini yeterince güvende hissetmemesine neden olmaktadır. 

Özellikle ailesi tarafından suça itilen çocuklarla, çocukları suçta araç olarak kullanan çetelerin 
kanunların ve uluslararası sözleşmelerin, çocuklara tanıdığı haklardan art niyetli olarak 
faydalanmaya çalışmaları ve bunu kötü niyetli kullanmaları kolluk birimlerinin görevlerini 
etkin yapmalarını engellemektedir. 
ÇÖZÜM 17: Cumhuriyet savcılığı, kolluk, SHÇEK ve konu ile ilgili diğer kurumlar 
arasındaki yasaların uygulanması ile ilgili uygulamadaki problemlerin çözümü amacıyla 
sürekli etkileşim içinde olmalarının sağlanması ve buna yönelik ortak hizmet içi seminerlerin 
düzenlenmesi gerekmektedir. 

4.6.4. Adalet Bakanlığı 

Görev Tanımı 
03/07/2005 tarih ve 25876 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren 5395 sayılı Çocuk 

Koruma Kanunu; özel korunma ihtiyacı olan veya kanunla ihtilafa düşen çocukların 
korunmasını, haklarının ve esenliklerinin 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 usullerini düzenleyerek 
hüküm altına almıştır. 

24/12/2006 tarih ve 26386 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Çocuk Koruma 
Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik", korunma ihtiyacı 
olan veya suça sürüklenen çocukların korunması, haklarının ve esenliklerinin güvence altına 
alınması ile Çocuk Koruma Kanunu'nun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemiştir. 
Aynı tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen 
Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik" ise 
korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların korunmasına, haklarının ve 
esenliklerinin güvence altına alınmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemiştir. 

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'na Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir 
Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmeliğin 19'uncu maddesiyle koruyucu ve 
destekleyici tedbirlerin yerine getirilmesinde kurumların koordinasyonunun Adalet 
Bakanlığınca sağlanacağı belirtilmiş, koordinasyonun sekretarya hizmetlerinin de Adalet 
Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yürütüleceği düzenlenmiştir. 

Ayrıca 14/07/2006 tarih ve 26218 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Çocuk ve 
Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleri ile Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin 
Alınacak Tedbirler" konulu, 2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi'nde, "Çocuğa Yönelik 
Şiddet Konusundaki Çözüm Önerilerinin Yaşama Geçirilmesinde Koordineli Çalışması 
Gereken Kurumlar" başlığı altmda Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığına da birtakım 
görevler verilmiştir. 
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15/07/2005 tarih ve 25876 sayılı Resmi Gazete'yle 5402 sayılı Denetimli Serbestlik ve 
Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu yürürlüğe girmiştir. 20/12/2005 tarih ve 
26029 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile 
Koruma Kurulları Yönetmeliği" ile de Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezlerinin, 
Koruma Kurulları Danışma Kurulunun, Denetimli Serbestlik ve Yardım Hizmetlerinden 
Sorumlu Daire Başkanlığının, şube müdürlükleri ve büroların teşkilat, görev, çalışma ve 
denetimine ilişkin usul ve esasları, yapılacak yardım ve infaz işlemleri hakkındaki kuralları, 
bu sürece katılan kişilerin görev, yetki, hak ve yükümlülüklerini tespit etmiştir. 

2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun'un 12'nci maddesinin (b) bendi 
uyarınca ayrıca "Bakanlığın görev ve yetkisine giren konularda ilgili istatistiki bilgilerin 
belirlenmesi, toplanması, sınıflandırılması ve değerlendirilmesi ile ilgili hizmetleri yürütme" 
görevi Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne verilmiştir. 

Kurumsal Faaliyetler ve Tespitler 
5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'nun 25'inci maddesinin 1 'inci fıkrası gereğince 34 

yerde 61 adet çocuk mahkemesi kurularak 51 tanesi faaliyete geçirilmiştir. Bu mahkemelerde 
toplam 52 hâkim, 11 psikolog, 15 pedagog ve 13 sosyal çalışmacı görev yapmaktadır. Aynı 
maddenin 2'nci fikrası gereğince 10 yerde 19 adet Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi kurularak 13 
tanesi faaliyete geçirilmiştir. Bu mahkemelerde toplam, başkan ve üyelerle birlikte 42 hâkim, 
5 psikolog, 2 pedagog ve 6 sosyal çalışmacı görev yapmaktadır. 

Anayasa'nın 142. maddesinde mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, işleyişi ve 
yargılama usullerinin kanunla düzenleneceği hüküm altına alınmıştır. 5395 sayılı Çocuk 
Koruma Kanunu'nda, çocuk mahkemelerinin , her il merkezinde, ayrıca bölgelerin coğrafi 
durumları ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak, belirlenen ilçelerde Hakimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulunun olumlu görüşü alınarak Adalet Bakanlığı tarafından kurulacağı 
belirtilmiştir. 

Ayrıca her yıl Adalet Komisyonu Başkanlıklarından, kurulması, faaliyete geçirilmesi 
ve kapatılması gereken mahkemelerin bildirilmesi istenerek, bölgelerin ihtiyaç ve iş durumu 
ile adliyelerin fiziki yapısı dikkate alınmak suretiyle mahkemelerin kurulması, faaliyete 
geçirilmesi ve kapatılması Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna teklif edilmektedir. 

Ayrıca Bergama, Elazığ, Kadıköy, Malatya, Ordu ve Tekirdağ'da Çocuk Mahkemesi, 
Bursa'da ise Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinin kurulması gündeme alınmıştır. 

Çocuk mahkemelerinin ve Çocuk Ağır Ceza mahkemelerinin hedef kitlesi 5395 sayılı 
yasanın l'inci ve 2'nci maddelerinde belirtildiği gibi korunma ihtiyacı olan ve suça 
sürüklenen çocuklardır. 

Adalet Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatlarında bulunan birimlerce konuyla ilgili 
olarak aşağıda belirtilen faaliyetler gerçekleştirilmiştir. 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 
Adalet Bakanlığınca tasarı olarak hazırlanan, 03/07/2005 tarihinde Türkiye Büyük 

Millet Meclisinde kabul edilen, 15/7/2005 tarih ve 25876 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 
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5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile özel korunma ihtiyacı olan veya kanunla ihtilafa düşen 
çocukların korunmasını, haklarının ve esenliklerinin 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 hakkmda hüküm olunacak tedbirlerin usul, esas ve 
uygulanmasına dair ve çocuk mahkemelerinin kuruluşu, görev ve yetkileri ile yargılama 
usulleri düzenlenerek hüküm altına alınmıştır. 

Ayrıca, "Şiddet Suçu Mağduru Çocuklara Yardım Hakkında Kanun Tasarısı" ile 
şiddet suçu mağduru olan çocukların, suç nedeni ile uğradıkları maddi ve manevi 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 da devam etmektedir. 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Adalet Bakanlığı ve Devlet Bakanlığının müştereken hazırladığı 24/12/2006 tarih ve 

26386 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkmda Yönetmelik" ile, "Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen 
Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik" yürürlüğe 
girmiştir. 

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 
5237 sayılı yeni Türk Ceza Kanunu çocuğun yüksek yararını gözeterek; çocukların 

cezalandırılması yerine denetim altında korunmasını, çocukların ailelerinden koparılmadan 
aile ortamında korunmasını ve cezalandırmaya en son çare olarak başvurulmasını 
benimsemiştir. 

Ülkemizde 1 Haziran 2005 tarihinden itibaren yeni bir infaz sistemine geçilmiştir. Bu 
sistemi, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 
Hakkında Kanun, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile 5402 sayılı Denetimli Serbestlik ve 
Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu oluşturmaktadır. 

Cezalan ertelenen, salıverilen veya haklarında hapis cezası dışmda herhangi bir 
tedbire hükmedilen hükümlülerin toplum içinde izlenmesi, iyileştirilmesi, psikososyal 
problemlerinin çözülmesi, salıverme sonrası korunması ve yargılanan kişiler hakkmda sosyal 
araştırma raporlarının düzenlenmesi ve mağdurun korunması gibi görevleri yerine getirmek 
üzere denetimli serbestlik ve yardım merkezleri ile salıverme sonrasında hükümlülere iş 
sağlanması için koruma kurulları kurulmuştur. 

Ayrıca, 5402 sayılı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları 
Kanunu uyarınca çocuğun toplum içerisindeki rehabilitasyonunun sağlanarak topluma 
kazandırılması ve böylelikle yeniden suç işleme olasılığının azaltılması denetimli serbestliğin 
temel görevini oluşturmaktadır. 

_Ağır ceza mahkemelerinin bulunduğu yerdeki cumhuriyet başsavcılıklarına bağlı 
olarak denetimli serbestlik şube müdürlükleri kurulmuştur. Ayrıca denetimli serbestlik şube 
müdürlüğü olmayan ilçelerde de denetimli serbestlik ve yardım hizmetlerini yürütmek üzere 
şube müdürlüğüne bağlı büroların kurulabileceği Kanunda belirtilmiştir. 

Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Yönetmeliği'nde 
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tanımlanan denetimli serbestlik tedbiri; mahkemece belirtilen koşullar ve süre içinde, denetim 
planı doğrultusunda suça sürüklenen çocuk, şüpheli, sanık veya hükümlünün toplumla 
bütünleşmesi açısından ihtiyaç duyduğu her türlü hizmet, program ve kaynakların sağlandığı 
toplum temelli bir uygulamayı ifade etmektedir. Mahkemelerce tedbir kararı olarak çocuğun 
bir eğitim kurumuna devam etmesine, belli yerlere gitmekten yasaklamasına, belli yerlere 
devam etmeye zorlanmasına ve takdir edilecek başka yükümlülükleri yerine getirmesine karar 
verilebilmektedir. 

03/07/2005 tarih 5402 sayılı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma 
Kurulları Kanunu'nun 17'nci maddesinde Koruma Kurullarının görevleri "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 isteyenlere 
araç ve kredi sağlanmasında, iş yeri 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." şeklinde 
belirtilmiştir. Buna göre; çocuk ceza kurumlarından salıverilen çocuklar, psikososyal 
sorunlarının çözümü için ve öğrenimlerine devam etmeleri için, ayrıca suçtan zarar gören 
çocuklar da karşılaştıkları sorunların çözümü için şube müdürlüklerine başvurma haklarına 
sahiplerdir. 

Denetimli serbestlik hizmetleri kapsamında çocuklara ilişkin yürütülen 
hizmetlerin kalitesinin arttırılması amacıyla Ceza ve Tevkifevleri Genel 
Müdürlüğünce aşağıdaki çalışmalar yürütülmüştür: 
26/09/2006 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı işbirliği ile "Eğitim 

Kurumu veya Programına Devam Etme, Denetimli Serbestlik Kararlarının Uygulanmasına 
Dair İşbirliği Protokolü" imzalanmıştır. Bu protokol ile mahkemeler tarafından verilen eğitim 
kurumuna veya programına devam etme kararlarının yerine getirilmesi sürecinde yürütülmesi 
gereken çeşitli eğitim faaliyetleri ve görevlerle, mahkemeler tarafmdan hakkında diğer 
denetimli serbestlik kararlarına hükmedilen ve eğitimlerine devam eden kişilerin eğitim 
süreçlerinde yapılması gereken görevlere ilişkin iş ve işlemler düzenlenmiştir. Protokolle, 
hakkında eğitim kurumuna veya programına devam etme kararı verilen çocukların denetim 
çalışmalarının daha etkin olarak yürütülmesi sağlanmıştır. Ayrıca protokol, denetimli 
serbestlik ve yardım hizmetlerinin diğer kurumlarca da tanınarak, iş birliği yapılması 
yönündeki istekliliği artırmış ve böylelikle denetimli serbestlik sisteminin ulusal çapta 
yaygınlaşmasını ve benimsemesini sağlamayı kolaylaştırmıştır. 

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce, salıverilen çocukların salıverme 
sonrasında eğitimlerine devam edebilmeleri ve karşılaştıkları diğer sorunlara çözüm 
bulabilmeleri için her çocuğun adresine bir yazı gönderilerek bilgilendirme yapılmaktadır. 
Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak yürütülen çalışmalarla 18 yaşından küçük olan ve örgün 
eğitime kayıtlı salıverilen çocukların yatılı bir okula yerleştirilmesi yapılabilmektedir. Türkiye 
İş Kurumu ile ortak yürütülen çalışmalarla da 18 yaşından büyük olan gençlerin bir iş 
bulmalarına yardımcı olunmaktadır. 

Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Yönetmeliği'nin 
değiştirilmesi amacıyla yapılan çalışmalarda; salıverilen çocukların, şube müdürlüğünce hak 
ederek salıverilme tarihine kadar belirli aralıklarla denetim görevlisi tarafından izleneceği; 
şube müdürlüğünce çocuk hükümlülerin ihtiyaçlarının tespit edilerek gerekli olan hallerde 
başvuru yapmaları için koruma kurullarına yönlendirileceği ve koruma kurullarına başvurusu 
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kabul edilen çocukla yapılan görüşmelerden çıkan sonuçlara göre, çocuğun ihtiyacı olan 
hususlarda gerekli çalışmaların yürütülmesi yönünde taslak bir düzenleme yapılmıştır. 
Böylelikle salıverilme sonrası hayatlarına devam edecek olan çocuk hükümlülerin 
karşılaşacakları problemlerin çözülmesi ve toplumla bütünleşmelerinde denetimli serbestlik 
ve yardım hizmetleri kapsamında daha aktif çalışmalar yürütülecektir. 

Avrupa Birliği Türkiye Avrupa Komisyonu Delegasyonu ile birlikte yürütülen 
"Türkiye'de Denetimli Serbestlik Hizmetlerinin Geliştirilmesi" projesi kapsamında "Türk 
Denetimli Serbestlik Hizmetleri Çocuk ve Genç Hükümlülerle Çalışma" hizmet içi eğitim 
programı hazırlanmıştır. Söz konusu eğitim programında, çocuğun tanımı, çocuk adalet 
sistemine ilişkin uluslararası mevzuat, ulusal mevzuat ve uygulamalar, çocuk gelişimi, 
gelişim sürecini etkileyen olumlu/olumsuz faktörler, çocuğun/gencin deneyimlerini anlamak, 
çocuk/gençlerle etkili iletişim kurma teknikleri, çocuk/ genç hükümlülerin değerlendirilmesi, 
risk değerlendirmesi, uygulama becerileri, ebeveynlik ve ebeveynlerle çalışma, 
çocuk/gençlerle çalışırken göz önünde bulundurulması gerekenler ve diğer kurumlarla çalışma 
konularına yer verilmiştir. Hazırlanan program ile denetimli serbestlik ve yardım merkezleri 
şubelerinde görev yapan psikolog, sosyolog, sosyal çalışmacı ve öğretmenden oluşan 200 
uzman ile 100 infaz ve koruma memuruna, iki haftada toplam 70 saat eğitim verilmiştir. 

Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, çocukların kurumda bulundukları süre 
içerisinde eksik ya da yetersiz sosyalleşmelerine neden olan etkenlerin ortaya çıkarılması ve 
elde edilen bilgiler doğrultusunda uygun müdahalelerin yapılması ve etkili yöntemlerin 
uygulanmasını temel alarak, çocuğun yeniden toplumsallaşma sürecini kolaylaştırmayı 
hedeflemektedir. Bu hedefler doğrultusunda, kız ve erkek tutuklu-hükümlü çocuklar için 
eğitim-öğretim, psikososyal yardım ve diğer çalışmaların planlanması ve programlanması, 
çocukların takip edilmesi ve yönlendirilmesi, çocuklara uygun müdahale ve yaklaşım 
programlarının geliştirilmesi, gerekli mevzuatın hazırlanması ve hazırlanmasına katkıda 
bulunulması yönünde hizmet geliştirilmekte; çalışmaların etkili ve nitelikli sürdürülebilmesi 
için ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılmaktadır. 

Çocukları suça iten nedenlerin ortadan kaldırılması ve çocuk suçluluğunun 
önlenmesine yönelik çalışmalar esas itibarıyla suçun işlenmesinden önceki süreçte ele 
alınması gereken tedbirleri içermektedir. Genel Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar ise suç 
davranışından sonraki süreç içinde yer almaktadır. Genel Müdürlüğümüz bu süreçte, çocuğun 
salıverilme sonrasında tekrar suça yönelmesini ve istismar edilmesini engellemek için kurum 
içi eğitim ve iyileştirme faaliyetlerini yapmakta, salıverilme öncesi hazırlık ve sonrasında da 
koruma yardım çalışmaları yürütmektedir. 

Söz konusu çalışmalar, ülkemizin de taraf olduğu Çocuk Hakları Sözleşmesi ile diğer 
uluslararası sözleşme ve belgeler doğrultusunda çocuğun yüksek yararı göz önünde 
bulundurularak planlanmakta ve yürütülmektedir. Çalışmalarda çocukların, içinde 
bulundukları aile, sosyal çevre ve toplum bir bütün olarak değerlendirilmekte, çocuğu suça ve 
istismara sürükleyen etkenler bütünsel bir bakış açısıyla ele alınıp çözüme yönelik 
alternatifler geliştirilmektedir. 

Suça sürüklenen çocuklarla ilgili olarak tutuklu, bir suç isnadı ile hakkında soruşturma 
ve kovuşturması devam eden ve bir mahkeme kararı ile özgürlüğünden yoksun bırakılarak 
Çocuklara özgü kapalı ceza ve infaz kurumlarında barındırılan kişiye, hükümlü ise, hakkında 
yapılan yargılama bitmiş ve cezası kesinleşmiş olup çocuk eğitim evinde cezası çektirilen kişi 
olarak tanımlanabilmektedir. 
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Ceza infaz kurumlarında bulunan çocuklardan; tutuklu olanlar ya da çocuk 
eğitimevlerinden disiplin cezası nedeniyle nakillerine karar verilen çocuklar, çocuk kapalı 
ceza infaz kurumlarında barındırılmaktadır. Bu kurumlar firara karşı engelleri olan, iç ve dış 
güvenlik görevlileri bulunan, eğitim ve öğretime dayalı kurumlardır. 12-18 yaş grubundaki bu 
çocuklar, cinsiyetleri ve fiziki gelişim durumları göz önüne alınarak kurumların ayrı ayrı 
bölümlerinde barındırılmaktadırlar. Kendilerine özgü kurumların bulunmadığı illerde ise söz 
konusu çocuklar, yetişkin kapalı ceza infaz kurumlarının çocuklara ayrılan bölümlerinde 
kalmaktadırlar. 

Hükümlü çocuklar ise eğitilmeleri, meslek edinmeleri ve yeniden toplumla 
bütünleştirilmeleri amacıyla çocuk eğitimevlerinde barındırılmaktadır. Bu kurumlarda firara 
karşı engel bulunmamaktadır. Kurum güvenliği, iç güvenlik görevlilerinin gözetim ve 
sorumluluğunda sağlanmaktadır. 

Eğitimevlerinde bulunan çocuklar; yaş ve eğitim durumlarına göre ilk, orta ve yüksek
öğretim kurumlarına devam edebilmekte, kendilerini geliştirebilecekleri yabancı dil, 
bilgisayar, üniversite hazırlık, meslek eğitimi gibi kurslara da gidebilmektedirler. Ayrıca açık 
öğretim ve üniversite ile ilgili smavlara kurum dışında girebilen çocuklar, tiyatro, konser, spor 
karşılaşmaları gibi etkinlikler de yapabilmektedirler. 

15 yaşmdan büyük olan çocuklardan örgün eğitime devam etmeleri mümkün 
olmayanlar,meslek eğitimi kapsamında uygun bir mesleğe yönlendirilmekte ve meslekî 
eğitime devam edebilmektedirler. Bu eğitimler sonucunda bir meslek sahibi olmaları 
sağlanarak tahliye sonrasında yeniden suça yönelmemeleri için yardımcı olunmaktadır. 
Kurum içinde veya dışında herhangi bir eğitim ve öğretim programına devam eden ve 18 
yaşını dolduran çocuklar, eğitim ve öğretimlerini tamamlayabilmeleri için 21 yaşını 
bitirinceye kadar eğitimevlerinde kalabilirler. 

Ceza infaz kurumlarında 880 kurum müdürü, 64 idare memuru, 77 tabip, 97 diş tabibi, 
77 sosyal çalışmacı, 99 psikolog, 209 öğretmen, 18988 infaz ve koruma memuru görev 
yapmaktadır. 

Tablo: 108- Ceza İnfaz Kurumlarında Kadro Durumlan 

UNVANI 
MÜDÜR 
İDARE MEMURU 
TABD? 
DIŞ TABD3I 
SOSYAL 

ÇALIŞMACI 
PSİKOLOG 
ÖĞRETMEN 
INF.KORMEMURU 

KANUNİ KADRO 
1.100 
295 
270 
129 

DOLU KADRO 
880 
64 
77 
97 
77 

99 
209 

18.988 

BOŞ KADRO 
220 
31 
193 
32 

3.785 

31 Mart 2007 tarihi itibarıyla Ceza İnfaz Kurumlarında 2301 tutuklu, 270 hükmen 
tutuklu, 66 hükümlü olmak üzere toplam 2637 hükümlü-tutuklu çocuk bulunmaktadır. 
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31.03.2007 TARİHİ İTİBARIYLA 
ÇOCUK EĞİTİMEVLERİ VE ÇOCUK SAYILARI 

KURUM HÜKÜMLÜ ÇOCUK SAYISI 
1-ANKARA ÇOCUK EĞİTİMEVİ 27 
2-ELAZIĞ ÇOCUK EĞİTİMEVİ 17 
3-İZMİR ÇOCUK EĞİTİMEVİ 18 

T O P L A M 62 

MÜSTAKİL ÇOCUK CEZA İNFAZ KURUMLARI VE ÇOCUK SAYILARI 

KURUM HÜKÜMLÜ ÇOCUK SAYISI 
1-İNCESU KAPALI ÇOCUK C.İ.K. 48 
2-POZANTI KAPALI ÇOCUK VE GENÇLİK C.İ.K. 193 
3-BERGAMA M TİPİ KAPALI ÇOCUK C.İ.K. 222 
4-İSTANBUL H TİPİ KAPALI ÇOCUK C.İ.K 630 
5-ANKARA ÇOCUK VE GENÇLİK KAPALI Cİ.K. 303 

T O P L AM 1396 

YETİŞKİN CEZA İNFAZ KURUMLARININ BİR BÖLÜMÜ ÇOCUKLARA 
AYRILMIŞ CEZA İNFAZ KURUMLARI VE ÇOCUK SAYILARI 

KURUM HÜKÜMLÜ ÇOCUK SAYISI 
1-DİYARBAKIR ÇOCUK KAPALI C.İ.K 90 
2-GAZİANTEP E TİPİ C.İ.K. 63 

T O P LAM 153 

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı çocuk kapalı ceza infaz kurumları ve 
yetişkinlere ait kapalı ceza infaz kurumlarının çocuklara ayrılan bölümleri ile çocuk eğitim 
evlerinde bulunan çocuklara yönelik faaliyet alanları ise şunlardır: 

a. Eğitim-Öğretim Faaliyetleri 
Hiç eğitim görmemiş ya da eğitimlerini yarıda bırakmış çocuklar, eğitim-

öğretimlerine devam edebilmelerinin sağlanması için Eğitim ve Öğretim Servisi tarafından 
değerlendirilmekte, çocuğun eğitim-öğretim almasma yönelik her türlü işlemler bu servis 
tarafından yapılmaktadır. Eğitim ve Öğretim Servisi tarafından yürütülen faaliyetler aşağıda 
sıralanmıştır. 

Birinci kademe okuma yazma ve ikinci kademe eğitimi kursları: Kurum Eğitim ve 
Öğretim Servisi tarafından, kuruma geldiğinde okuma yazma bilmediği tespit edilen çocuklar 
birinci kademe okuma yazma kursuna alınmakta; bu kursu tamamlayan çocuklara "okuryazar 
belgesi" verilmektedir. Bu belgeye sahip olan çocuklar, daha sonra ikinci kademe eğitimi 
kursuna dâhil edilmektedir. Bu kursu başarı ile bitiren çocuklara "Yetişkinler Eğitimi İkinci 
Kademe Başarı Belgesi " verilir. Bu kursu tamamlayan çocuklar, ilköğretim programının ilk 
beş yılma denk bilgi ve beceri kazanırlar. Bu belgeye sahip olanlar Açık İlköğretim Okulunun 
altıncı sınıfına kayıt yaptırma hakkına sahip olurlar. 

Açık ilköğretim okulu ve açık öğretim lisesi: Açık ilköğretim okuluna, yetişkin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1413) 



— 290 — 

ikinci kademe eğitimi başarı kursunu tamamlayıp başarı belgesi alan, ilkokulu bitiren, 
ortaokul 1, 2, 3 ve ilköğretim okulu 6, 7 ve 8'inci sınıflardan ayrılan, ortaokulu dışarıdan 
bitirme sınavlarına kayıtlıyken terk eden çocuklar başvurabilir. Bu okulu başarıyla 
tamamlayan çocuklar ilköğretim diplomasına sahip olurlar. 

Tablo: 109- Okuma Yazma Kursuna Katılan Hükümlü Tutuklu Sayısı 

FAALİYETLER 

Birinci Kademe Okuma-Yazma Kursu 

ikinci Kademe Okuma-Yazma Kursu 

Faaliyete / Kursa Katılan Toplam 
Hükümlü Tutuklu Sayısı 

HÜKÜMLÜ TUTUKLU 

17 329 

33 264 

Açık Öğretim Lisesinden, ortaokul ve ilköğretim mezunu çocuk hükümlü ve 
tutukluların yararlanmaları sağlanmaktadır. 

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen ÖSS, 
OKS, KPSS sınavları: 
Bu sınavlar, sınav merkezi olan ceza infaz kurumlarında yapılmaktadır. Hükümlü ve 

tutuklulann sınav başvuruları yakınları tarafından yapılabilmektedir. Başvuru yapılamaması 
hâlinde, öğrencinin bulunduğu kurumdan bir görevli görevlendirilebilmektedir. Sınav başvuru 
tarihi; kurum öğretmeni, yokluğunda ise eğitimden sorumlu personel tarafından takip 
edilmektedir. Sınavlar, belirlenen sınav merkezlerindeki ceza infaz kurumlarına gelen sınav 
komisyonları tarafından yapılmaktadır. 

Tablo: 110- Sınava Katılan Toplam Hükümlü ve Tutuklu Sayısı 

FAALİYETLER 

1- Açık İlköğretim 

2- Açık öğretim Lisesi 

3- ÖSS Sınavı 

4- OKS Sınavı 

Sınava Katılan Toplam Hükümlü Tutuklu 
Sayısı 

HÜKÜMLÜ 

23 

24 

1 

TUTUKLU 

77 

23 

18 

1 

Meslek eğitimi kursları: İş ve meslek eğitimi, hükümlü ve tutukluların verimli, 
üretken bireyler olarak toplum yaşamına uyumlarını sağlamak, salıverilmelerinden sonra gelir 
getirecek bir meslek edinmelerine yardımcı olmak amacıyla uygulanmaktadır. Bu kapsamda 
bakır işlemeciliği, torna tesviye, oto elektrikçiliği, aşçılık, ahşap oyma, bilgisayar 
operatörlüğü, elsanatları, karo-fayans döşeme, kalorifer ateşçiliği, berberlik-kuaförcülük vb. 
kurslar açılmaktadır. Kursların; halk eğitim müdürlükleri, üniversiteler, belediyeler, ticaret ve 
sanayi odaları, meslek federasyonları gibi kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapılarak açılması 
sağlanmaktadır. Halk eğitim müdürlüğünce kurs öğretmeni temin edilemediği takdirde, 
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serbest meslek erbabından, resmî veya özel kuruluşların personelinden "usta öğretici" olarak 
yararlanılmaktadır. Kurum personelinden usta öğretici belgesine sahip olanlar, halk eğitim 
müdürlüğü ile iş birliği yapılarak görevlendirilebilmektedir. 

Ayrıca, iş ve meslek eğitimi kapsamında, hükümlü çocuklar, çıraklık ve yaygın 
eğitime yönlendirilmektedir. Bu eğitim çerçevesinde, zorunlu temel eğitimi tamamladıktan 
sonra gerçek iş ortamında çalışmak suretiyle meslek öğrenmek isteyen 15 yaş üzerindeki 
çocukların teorik ve pratik mesleki eğitimleri Millî Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın 
Eğitim Genel Müdürlüğü Çıraklık ve Yaygın Eğitim Merkezlerinin programına göre 
yapılmaktadır. Çıraklık ve Yaygın Eğitime devam eden çocukların pratik eğitimleri, bir işe 
yerleştirilmek suretiyle gerçekleştirilmektedir. 

Örgün ve yaygın eğitime hazırlık ve destek kursları: Hükümlü veya tutuklu 
öğrencileri AİO, AÖL, ÖSS, AÖF gibi sınavlara hazırlamak, başarı oranlarını artırmak ve bu 
tür sınavlarda gerekli olan bilgiyi ve motivasyonu sağlamak amacıyla hazırlık kursları 
açılmaktadır. Bu kurslar kurum öğretmeni tarafından verilebildiği gibi halk eğitim müdürlüğü 
ile iş birliği yapılarak da öğretmen temin edilebilmektedir. 

Hazırlık ve destek kurslarının dışında, kurumda etüt çalışmaları yapılmaktadır. Etüt 
saatleri kurum öğretmeninin programlaması ve eğitim kurulunun kararı doğrultusunda, 
derslik, kütüphane gibi kurumun eğitimle ilgili alanlarında, hafta içi ve hafta sonu gündüz ya 
da gece gerçekleştirilmektedir. 

Tablo: 111- İş-Meslek ve Hazırlık Kursuna Katılan Hükümlü Tutuklu Sayısı 

FAALİYETLER 

1- İş-Meslek Kursu 

2- Hazırlık Kursu 

Faaliyete / Kursa Katılan Toplam 
Hükümlü Tutuklu Sayısı 

HÜKÜMLÜ TUTUKLU 

129 755 

68 50 

Kütüphane ve kitaplık faaliyetleri: Her kurumda kütüphane ve kitaplık olarak 
kullanılmak üzere müstakil bir oda veya uygun bir yer bulunmaktadır. Çocuklar, istedikleri 
her zaman kütüphane ve kitaplıktan yararlanabilmekte; kitap okuma alışkanlığı kazanmaları 
için kütüphaneden yararlanmaları yönünde teşvik edilmektedir. 

Tablo: 112- Kütüphane ve Kitaplıklardan Yararlanan Hükümlü Tutuklu Sayısı 

FAALİYET 

1 - Kütüphane/Kitaplık 

Yıl içinde Kütüphane ve 
Kitaplıklardan Yararlanan Hükümlü 

Tutuklu Sayısı 
HÜKÜMLÜ TUTUKLU 

418 3690 

b. Psikososyal Yardım Servisi Faaliyetleri 
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü gözetiminde bulunan tutuklu ve hükümlü 

çocukların psikolojik ve sosyal problemlerine çözüm sağlamak amacıyla kurumlarımızda 
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psikososyal yardım servisleri hizmet vermekte, bu servislerde psikolog ve/veya sosyal 
çalışmacılar görevlendirilmektedir. Kurumda bulunan çocuklar, fiziksel, psikolojik ve sosyal 
gelişimlerinin desteklenmesi için kurum psikososyal yardım servisi ve sağlık servisi 
tarafından her yönüyle değerlendirilmekte, psikolojik müdahale ve desteğe ihtiyacı olan 
çocuklar psikososyal yardım servisi uzmanları tarafından takip edilmektedir. Uzmanlar, 
bireysel ya da grup çalışmaları yoluyla çocukların daha sağlıklı ve uyumlu bireyler olmaları 
yönünde onları destekleyecek çalışmalar yürütmekte, bu yöntemlerle içinde bulundukları 
koşullara yönelik farkındalıklarını artırmaya çalışmaktadırlar. Ayrıca, çocuklarm durumlarına 
yönelik alternatif çözümler geliştirilmesi yönünde kurum içindeki diğer birimler ile kurum 
dışındaki ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara da yönlendirme yapmakta, bu esnada ailesi ya da 
başka sosyal destek sistemleri harekete geçirilerek çocuğa gerekli müdahalelerde 
bulunulmaktadır. 

Psikososyal Yardım Servisi uzmanları tarafından, çocukların bireysel özellikleri ve 
durumlarına uygun müdahale ve destek çalışmalarını planlayabilmek amacıyla çocukların 
kuruma geldikleri andan itibaren çocuğu tanımaya yönelik olarak; fiziksel gelişim ve sağlık 
durumu, aile durumu, sosyal gelişimi ve uyumu, öğrenimi, çalışma ve suç öz geçmişi, bilişsel 
özellikleri, kişisel özellikleri, eğitsel-mesleki plan ve amaçları gibi alanlarda bilgi 
toplanmaktadır. 

Çocuğa ilişkin bilgiler doğrultusunda kurum içi ve kurum dışı eğitsel-mesleki, sosyal 
ve sportif faaliyetlere, psiko-sosyal destek programlarına yönlendirme yapılmaktadır. 

Çocuklar, kurum yaşantısına uyumlarını sağlamak amacıyla, kurumda 
yararlanabilecekleri hizmetler, toplumsal kaynaklar ile hak ve sorumlulukları hakkında 
bilgilendirilmektedir. 

Sosyal ve psikolojik müdahalede bulunmak ve gerekli desteği vermek amacıyla 
çocuklarla, bireysel görüşme ve grup çalışmaları yapılmaktadır. Çocuklarla yapılan bu 
çalışmalarla birlikte, aileleriyle de çocuk hakkında bilgi almak, bilgi vermek ve ailenin 
davranış örüntüsünü belirlemek amacıyla yüz yüze görüşmeler ve/veya telefon görüşmeleri 
gerçekleştirilmektedir. 

Psikososyal Yardım Servisi uzmanları, eğitim personeli ile birlikte, çocuğun tahliye 
sonrasında eğitim-öğretimi ile ilgili olarak yapılması gereken işlemleri, işe yerleştirme, 
kalacak yer temin etme, karşılaşabileceği sorunları çözme, ailenin ve çocuğun yardım 
alabileceği kurumları tespit etme gibi çocuğun tahliye sonrasında toplum yaşamma uyumunu 
kolaylaştırıcı çalışmaları yürütmektedir. 

Tablo:113- Psikososyal Yardım Çalışmaları 

FAALİYETLER 

1-Açılan Toplam Dosya Sayısı 

2-Doldurulan Toplam Gözlem Sınıflandırma Formu 

3-Sadece Kriz Durumlarında Görüşülen Kişi Sayısı 

4-Görüşme Sonlandınldıktan Sonra İzlenen Kişi Sayısı 

5-Farklı Görevliye Devredilen Kişi Sayısı 

TOPLAM 

2330 

516 

419 

459 

624 
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6-Farklı Kuruma Devredilen Kişi Sayısı 

7-Aileye Yönelik Toplam Çalışma Sayısı 

8-Yürütülen Toplam Araştırma Sayısı 

9-Kurum Personeline Yönelik Yapılan Çalışmalar 

213 

606 

102 

117 

c. Sağlık Servisi Faaliyetleri 
Ceza infaz kurumlarında, hükümlü ve tutuklu çocuklar kuruma gelir gelmez cezaevi 

tabipleri ve diş hekimleri tarafından sağlık taramasından geçirilmektedirler. Söz konusu sağlık 
taramasından sonra, daha kapsamlı bir muayeneyi ya da herhangi bir tedaviyi gerektiren 
bulguya rastlanılması durumunda bu çocuklar derhâl bir sağlık kuruluşuna gönderilmektedir. 
Ayrıca, çocukların kurumlarda bulundukları süre içinde de düzenli sağlık taramaları 
yapılmaktadır. Çocukların muayeneleri sonucunda kurumlarda yapılması gerekli tüm 
müdahaleler cezaevi tabiplerince yerine getirilmekte, bir sağlık kuruluşunda tedavi edilmesi 
gerekli görülen durumlarda da sağlık kuruluşlarının ilgili birimlerine şevkleri yapılmaktadır. 

d. Sosyal ve Kültürel Faaliyetler 
Sosyal ve kültürel faaliyetler, hükümlü ve tutuklu çocukların, kurumda kaldıkları 

sürenin en iyi şekilde değerlendirilerek, ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda bilgi ve beceri 
kazanmalarını sağlamak, tahliye sonrası süreçte toplumsal yaşama uyumlarını kolaylaştırmak 
ve sonuçta yapıcı, üretken ve kendini ifade edebilen bireyler olarak toplumda yer almaları 
konusunda onları desteklemek amacına yönelik olarak planlanmakta ve eğitim ve öğretim 
servisi ile psikososyal yardım servisi tarafından yürütülmektedir. 

Tablo: 114- Sosyal-Kültürel Faaliyetlere Katılan Toplam Hükümlü Tutuklu Sayısı 

FAALİYETLER 

1- Konferans 
2- Münazara 
3- Bilgi Yarışması 
4- Sinema 
5- Tiyatro 
6- Konser 
7- Sergi 

8- Tören-Anma 
9-Yabancı Dil Kursu 
10-Müzik-Folklor Kursu 
11- Satranç-Dama 
12- Spor Turnuvaları 

Sosyal-Kültürel Faaliyetlere Katılan Toplam 
Hükümlü Tutuklu Sayısı 

HÜKÜMLÜ TUTUKLU 

358 3843 
184 535 
169 390 
311 5648 
98 1302 
173 1926 
78 193 

458 2561 
85 

24 314 
92 351 

381 1.779 

Spor çalışmaları ile; hükümlü ve tutuklu çocukların ilgi ve yeteneklerine göre 
kurumlarımızda, voleybol, futbol, basketbol, masa tenisi, badminton vb. spor dallarında 
faaliyetler yapılmakta; bu dailarda müsabakalar ve turnuvalar düzenlenmektedir. 
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Ayrıca, tiyatro, konser, sinema gösterimi, resim, karikatür, halk oyunları, müzik, el 
sanatları, sergi, bilgi yarışmaları, münazara, satranç-drama gibi faaliyetler yapılmakta, önemli 
gün ve haftalar kutlanmaktadır. 

e.Araştırma Faaliyetleri 
Hükümlü ve tutuklu çocukların kurumda bulundukları süreçte, mevcut durumlarının 

tespit edilerek, elde edilen veriler ışığında çocuk suçluluğuna yol açan faktörlerin 
belirlenmesi, suç davranışının önlenmesi ya da tekrar suça yönelmeyi en aza indirecek 
rehabilitasyon sürecinde yeni yaklaşım modellerinin oluşturulması için gerekli alt yapının 
kurulması ve uzun vadede sosyal politika geliştirilmesine katkıda bulunması amacına yönelik 
olarak çocuk suçluluğu alanında bilimsel araştırmalar yürütmek üzere üniversiteler ve 
araştırma yapan diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışmalar yürütülmektedir. 

Bu kapsamda, 2004-2006 yılları arasında yüksek lisans ve doktora düzeyinde toplam 
41 araştırma yapılmıştır. 

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü kurumlarında yürütülen eğitim ve iyileştirme 
faaliyetlerinin hedef kitlesi, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü gözetimi altında ceza 
infaz kurumlarında bulunan 12-18 yaşları arasındaki hükümlü, tutuklu ile denetimli serbestlik 
tedbiri altında bulunan, adli kontrol altında bulunan ve ceza infaz kurumlarından salıverilen 
çocuklardır. 

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, çocuk eğitimevleri, çocuk kapalı ceza infaz 
kurumları ve yetişkinlere ait kurumların çocuk bölümlerinde kalan çocuklara yönelik olarak 
yürütülen eğitim ve iyileştirme faaliyetleri çerçevesinde resmi, özel ve gönüllü kişi, kurum ve 
kuruluşlarla birlikte yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda iş birliği yapmakta, bu 
çalışmalarını çocuğun yüksek yararına uygunluğu yönünde değerlendirerek 
yapılandırmaktadır. Salıverme sonrası koruma ve yardım çalışmaları ile çocukların 
eğitimlerini sürdürmelerine ve iş bulmalarına yardımcı olunmaktadır. Böylece toplumda 
uyumlu bireyler olarak yer almalarına katkı sağlanmaktadır. Çocukların, farklı insanlarla 
tanışmaları böylece dış dünya ile ilişki kurmaları ve geliştirmeleri, içerisinde bulundukları 
koşulların kendilerinde yarattığı kaygıları paylaşmaları ve azaltmaları, ilgi ve istek duydukları 
konularda bilgi, beceri ve deneyim kazanmaları ve salıverilme sonrası dış dünyaya uyumlarını 
güçlendirmeleri açısından çocuklarla ilgili eğitim, iyileştirme ve toplumsal hayata hazırlama 
amacına yönelik bütün faaliyetlerde; sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve diğer yerel 
kaynakların imkânlarından yararlanılmaya çalışılmakta, bu kapsamda yapılan iş birliği 
sonucunda çocuklara ve personele yönelik çeşitli projeler geliştirilmektedir. 

Toplumdaki suça itilmiş çocuklara ve ceza infaz kurumlarına ilişkin ön yargıların 
ortadan kaldırılması, buna yönelik toplumsal duyarlılığın oluşturulması, geliştirilmesi ve 
sorumluluğun paylaşılması amacma yönelik olarak toplum kaynaklarının harekete geçirilmesi 
için görsel ve yazılı basın ile de iş birliği yapılmakta, bu amaca yönelik tüm çalışmalar 
desteklenmektedir. 

Çocuk tutuklu ve hükümlülere yönelik hizmetlerin ve personel kapasitelerinin 
güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında ulusal ve uluslararası kurumlarla yapılan işbirliği 
sonucunda, kurumlarımızda çocuklarla çalışan yönetici, infaz ve koruma memurları ile diğer 
personele hizmet içi eğitimler yoluyla verilmek üzere "yönetici, infaz ve koruma memurları 
ile diğer personele yönelik eğitim programları" geliştirilmiştir. Bu programlar kapsamında, 
çocuklarla çalışan personele, kurumda bulunan çocuklara yaklaşım ilkeleri, kurum içi iletişim, 
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ekip çalışması, yönetim becerilerinin artırılması, kurum çalışma plânlarının oluşturulması gibi 
konularda eğitimler verilmektedir. 

Yine, hizmetlerin ve personel kapasitelerinin güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında 
kurumların Psikososyal Yardım Servisi uzmanları tarafından kurumda bulunan çocuklar ve 
aileleri ile infaz ve koruma memurlarma uygulanmak üzere, psiko-sosyal destek ve müdahale 
programları (Genel Bilgiler ve Yaklaşım İlkeleri, Kısa Grup Çalışması, Aile Eğitimi 
Kılavuzu, İyiye Doğru Öfke Kontrol Programı, Cinsel İstismar ve Yaklaşım Programı, 
Buradayım ve İnfaz ve Koruma Memurlarına Yönelik Bilgilendirme Programı) 
geliştirilmiştir. Bu programlar, Genel Müdürlüğe bağlı kurumlarda sürekli kullanılan 
programlar olacak şekilde yapılandırılmaktadır. 

Bunlarla birlikte, Sağlık Bakanlığı "Türkiye Üreme Sağlığı Programı" kapsamında 
derneklerle yapılan işbirliği sonucunda, kurumda bulunan çocuklara yönelik üreme sağlığı ve 
cinsel sağlık konusunda kurum uzmanlarının eğitim vermeleri için eğitim programları 
geliştirilmiştir. Bu programlara yönelik eğitimler de kurum Psiko-Sosyal Yardım Servisi 
uzmanları tarafından verilmektedir. 

Hükümlü ve tutuklu çocuklara yönelik hizmetlerin etkili ve verimli sürdürülebilmesi 
için, Genel Müdürlüklerince ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği protokolü imzalanmıştır 
(Millî Eğitim Bakanlığı / Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü - Eğitim Teknolojileri 
Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu / Televizyon 
Dairesi Başkanlığı, Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, 19 İl Baro Başkanlıkları). 

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü gözetimi altında bulunan çocukların hukukî 
sorunlarının çözümü ve haklarının korunmasına yardımcı olmak amacıyla Bakanlık ile 19 
Baro Başkanlığı (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, İstanbul, 
İzmir, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Mardin, Mersin, Manisa, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, 
Trabzon) arasında protokol imzalanmış ve bu protokol gereğince ilgili baro başkanlıkları 
tarafından "Hukuki Yardım Çalışma Grupları" oluşturulmuştur. Söz konusu çalışma 
gruplarında yer alan avukatlar kurumlarımızda bulunan çocukları belirli aralıklarla ziyaret 
etmekte, çocuklara hukukî yardım ve danışmanlık hizmeti vermektedir. 

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü 
Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü sorumluluk alanındaki 

toplam 7883 adli biriminden veri üretilmektedir. Ceza mahkemelerinden ise açılan ve karara 
bağlanan davalara ilişkin olarak 2668 birimden bilgi derlemektedir. Anket formlarımızda 
açılan ve karara bağlanan davalar; suç türü, dava sayısı, sanık sayısı, 12-15, 15-18 yaş 
grupları, cinsiyet grupları, mağdur sayıları ve karar türlerine göre sorgulanarak 
derlenmektedir. Derlenen verilerin kalite kontrolleri yapıldıktan sonra adli istatistik veri 
tabanında tutulmaktadır. Veri tabanımızdaki veriler sınıflandırılarak analiz, tablo, yorum ve 
tahminler yapılmakta, grafik ve suç haritaları oluşturulmaktadır. Ayrıca ceza mahkemeleri ve 
çocuk mahkemelerinde gençlere ve çocuklara yönelik açılan ve sonuçlanan davalara ilişkin 
olarak yıllık fasikül hazırlanmaktadır. Bu çalışmalar kullanıcıların hizmetine sunulmak üzere, 
elektronik ortamda www.adli-sicil.gov.tr adresinde ve basılı yayın olarak "Adalet İstatistikleri 
Yıllığı" olarak yayınlanmakta, ayrıca "2007-2011 Resmi İstatistik Programı" çerçevesinde 
Türkiye İstatistik Kurumu ile iş birliği içinde çalışılmaktadır. 

Eğitim Dairesi Başkanlığı 
Adli ve İdari Yargı hizmetlerinin etkin, verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi 
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için 2992 sayılı Adalet Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname'nin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun'un 20'nci ve 2802 sayılı Hâkimler ve 
Savcılar Kanunu'nun 48'inci ve 49'uncu maddeleri ile Hâkim ve Savcıların Meslek İçi Eğitim 
Yönetmeliği'ne uygun olarak Eğitim Dairesi Başkanlığınca Meslek İçi Eğitim Programları 
düzenlenmektedir. 

Yine Adalet Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği'nin 21'inci maddesine göre her 
yıl hazırlanan Hizmet İçi Eğitim Programı uyarmca Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatında 
çalışan adalet personelinin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimleri yürütülmektedir. Eğitim 
Dairesi Başkanlığının iş birliğinde yürütülen projeler kapsamında çocuğun korunmasına 
yönelik olarak hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile çocuk ve aile mahkemelerinde görev yapan 
psikolog, pedagog ve sosyal hizmet uzmanları sık sık eğitim programlarına alınmaktadırlar. 

Eğitim Dairesi Başkanlığı'mn görevi hâkim ve savcıların meslek içi eğitimleri ile, 
Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilâtında çalışan adalet personeline hizmet öncesi ve hizmet içi 
eğitimlerini sağlamaktır. Dolayısıyla Eğitim Dairesi Başkanlığı'mn düzenlediği eğitim 
çalışmalarının hedef kitlesi, hâkim-savcılar ile Bakanlık Teşkilâtında çalışan bütün 
personelidir. 

Bu eğitim faaliyetleri düzenlenirken çeşitli ulusal, uluslararası resmi ve sivil toplum 
kuruluşları, üniversiteler, kolluk güçleri, Avrupa Birliği, UNICEF ile iş birliği yapılmaktadır. 

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 
Bakanlığın İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 

Kanunu'nun 52'nci maddesinde düzenlenen mağdur çocukların ses ve görüntülerinin kayda 
alınması amacıyla kamera alımı için tüm cumhuriyet başsavcılıklarına 2006 yılında toplam 
1.029.000YTL ödenek gönderilmiştir. 

Yeni yapılan, çocuk mahkemelerinin bulunduğu adliye binalarının projeleri 
hazırlanırken çocukların işlemlerinin takip edilebileceği çocuk büroları kurulmaktadır. 

Ülkemizde mevcut 222 adet ağır ceza mahkemesi, 1126 asliye ceza mahkemesi, 835 
adet sulh ceza mahkemesi, 19 adet çocuk ağır ceza mahkemesi, 60 adet çocuk mahkemesi, 5 
fikri ve sınai haklar mahkemesi, 708 cumhuriyet başsavcılığı arasında 5271 sayılı Ceza 
Muhakemesi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince kurulacak görüntülü ve sesli iletişim 
tekniği konusunda Bakanlığın İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği 
kaynaklarından temin edilmek amacıyla 15.000.000 YTL'lik proje hazırlanıp Avrupa Birliği 
Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir. 

Kurumsal Sorunlar, Aksaklıklar ve Eksiklikler 
SORUN 1: Çocuk yargılamasının özeilik arz ettiği dikkate alındığında, çocuklar tarafından 
işlenen suçlara ilişkin yargılamanın yapılacağı yeterli sayıda çocuk mahkemesinin 
bulunmadığı görülmektedir. 
ÇÖZÜM 1: 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu' nun 25'inci maddesi gereğince Çocuk 
Mahkemelerinin her il merkezinde kurulması gerekmektedir. Yine aynı maddede Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü alınarak bölgelerin coğrafi durumu ve iş 
yoğunluğu göz önünde tutularak belirlenen ilçelerde çocuk mahkemesi, belirlenen yerlerde ise 
çocuk ağır ceza Mahkemesinin kurulması ön görülmüş olup, yasanın 33'üncü maddesi 
gereğince bu mahkemelere yeterli sayıda sosyal çalışma görevlisinin atanması gerekmektedir. 
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SORUN 2: Çocuk suçluluğunda meydana gelen artış sonucunda mahkemelerdeki iş 
yoğunluğundan dolayı çocukların yargılama süreleri uzamaktadır. Yargılamanın uzaması 
toplumdaki adalete olan güven duygusunu zedelemekte ve çocuğun psikososyal durumunun 
bozulmasına neden olmaktadır. 

2005 yılı itibariyle çocuk mahkemelerinde bakılan toplam dava sayısı 21505, çocuk 
ağır ceza mahkemelerinde bakılan dava sayısı ise 60798 olup Hakimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulunun 24/01/2006 tarihli ve 7-8 sayılı kararı ile mahkemelerin türü ve özelliklerine göre 
çocuk ağır ceza mahkemelerinin bakabileceği normal dava sayısı 350, Çocuk Mahkemelerinin 
bakabileceği normal dava sayısı ise 700 olarak belirlenmiştir. Yürütülen faaliyetlerin 
gerçekleştirilmesi için öğretmen, psikolog, sosyolog, sosyal hizmet uzmanı ve sağlık 
görevlilerine (doktor, diş hekimi, sağlık memuru) ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak ekonomik 
nedenlerden dolayı ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik ve yardım merkezi şubeleri 
tercih edilmemektedir. Yürütülen faaliyetlerin aksamaması amacıyla bu kadroların 
doldurulması gerekmektedir. 
ÇÖZÜM 2: Çocuk mahkemesi ve çocuk konusunda uzmanlaşmış yeterli sayıda hâkim ve 
diğer personel planlaması üstte belirtilen standartlara uygun olarak yapılmalıdır. 

SORUN 3: Suça sürüklenen çocuklarla ilgili soruşturma ve kovuşturma aşamasında ihtiyaç 
duyulan giderler bütçede ayrı bir tertipte belirtilmemektedir. 
ÇÖZÜM 3: 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ve yargılama usulüne ilişkin kanunlar 
uyarınca çocuklar için yargılama safhasında yapılması gereken her türlü giderin etki ve 
sonuçlarının görülebilmesi için ayrı bir bütçe tertibinin fonksiyonel ve ekonomik 
sınıflandırma düzeyinde açılması, belirtilen eksikliği giderecektir. 

SORUN 4: Ceza infaz kurumlarında kalan çocukların okudukları kitapların çocukların 
gelişmelerini ve yeniden topluma kazandırılmalarını sağlayacak şekilde seçilmediği bazı 
ziyaretlerde gözlemlenmiştir. 
ÇÖZÜM 4: Çocukların psikososyal yapıları ve hayata yeniden kazandırılmaları esas 
alındığında bilgi edinme özgürlükleri kısıtlanmadan onları geleceğe olumlu taşıyacak 
yayınların bulundurulmasına özen gösterilmesi gerekmektedir. 

SORUN 5: İllerde koruma kurulları olmasına rağmen görüşülen çocuklarda, çocuğun Ceza 
infaz kurumlarından ayrıldıktan sonra takibinin yapılamadığı gözlenmiştir. 
ÇÖZÜM 5: 5402 sayılı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri İle Koruma Kurulları 
Kanunu'nun bu konudaki hükümlerinin etkin bir şekilde uygulanmasının sağlanması 
gerekmektedir. 

SORUN 6: Ceza infaz kurumlarında bulunun çocukların kültürel gelişimlerinin sağlanması 
konusunda yapılan çalışmalar kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 
cezaevlerinde yeterli sayıda etkinlik düzenlemediği tespit edilmiştir. 
ÇÖZÜM 6: Tiyatro gibi kültürel etkinlikler ceza infaz kurumu müdürlüklerinin istekleri 
doğrultusunda sık olarak Kültür Bakanlığı tarafından düzenlemelidir. 

SORUN 7: Kamuoyunda, basın suçlarına bakmakla görevli cumhuriyet savcılarının, basın 
tarafından çocuklar hakkında Basın Kanunu'na aykırı yayın yapmak suretiyle işlenen suçlar 
konusunda yeterli ve etkin soruşturma yapılmadığına ilişkin eleştiriler yapılmaktadır. 
ÇÖZÜM 7: Çocukları psikososyal açıdan olumsuz etkileyebilecek ulusal yayınlarda, yayının 
içeriği hem dünya hem de ülke genelini ilgilendirdiği hâlde, bu yayın hakkında müdahaleyi 
sadece yayının basıldığı yerdeki cumhuriyet savcısı yapabilmektedir. Bu nedenle basın-yayın 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1413) 



— 298 — 

organlarının, yayın merkezlerinin bulunduğu yerdeki 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 
uygulanmasıyla görevli cumhuriyet savcılarının, konunun hassasiyeti dikkate alınarak 
sayılarının ve etkinliklerinin artırılması gerekmektedir. 

SORUN 8:Adliyeye intikal eden vakalarla ilgili yeterli veri tabanı bulunmamaktadır. 
ÇÖZÜM 8: Ülkemizdeki suç ve ceza politikasının belirlenmesi, suçlularla yeterli ve etkin 
mücadele edilebilmesi için özelikle Adli Sicil Kanunu kapsamına girmeyen konularla ilgili 
kişisel veri kavramını zedelemeyen, fakat istatistiki amaçlar için kullanılmak üzere 
geliştirilecek uluslararası standartlara uygun bir veri tabanı oluşturulması gerekmektedir. 

SORUN 9: Radyo Televizyon Üst Kurulunun televizyon yayınlarıyla ilgili vermiş olduğu 
idari yaptırımların idari yargı denetimine ilişkin yargılama sürecinin uzun sürdüğü, davalara 
esas olan bilirkişi raporlarının kamuoyu vicdanını tatmin etmediği görülmektedir. Örneğin, 
Türk aile yapısı, milli ve manevi değerler kavramlarının farklı şekillerde değerlendirildiği 
görülmektedir. 
ÇÖZÜM 9: Araştırmalar, toplumdaki şiddet eğilimini ve davranış biçimlerini, özellikle 
küçük yaştaki çocukları doğrudan etkileyen faktörlerin başında radyo ve televizyon 
yayınlarının geldiğini göstermektedir. Toplumun aynı anda tümünü etkileyen yukarıdaki 
kavramların mahkemelerce yorumlanırken toplum hassasiyetinden uzak kalınmaması ve 
uygulama birliğinin sağlanması büyük önem arz etmektedir. Bilirkişilerin özellikle çocuk ruh 
sağlığını bilen kişilerden seçilmesine özen gösterilmelidir. Davalara ilişkin yargılama, 
mümkün olduğunca kısa sürede sonuçlandırılarak kamuoyunun bu yöndeki beklentilerine 
cevap verilmelidir. 

SORUN 10: Hükümlülük döneminde çocukların aileleriyle açık görüşmeleri olduğu hâlde, 
tutukluluk döneminde bu haktan yeterince yararlanamadıkları görülmektedir. 
ÇÖZÜM 10: Çocukların kişilik gelişimleri göz önüne alınarak özellikle küçük yaştaki 
çocukların açık görüşten daha çok faydalanmaları sağlanmalıdır. 

SORUN 11:18 yaşından küçük çocuklara kelepçe takılamaması; özellikle çocuğun kaçması, 
kendisinin veya başkalarının hayat veya beden bütünlükleri bakımından doğabilecek 
tehlikeleri önlemek için çocuğun ve kolluk kuvvetlerinin karşılıklı güvenliklerinin sağlanması 
konusunda sıkıntı yaşanmaktadır. 
ÇÖZÜM 11: Fizik olarak erken gelişmiş çocukların kaçmasını, kendilerinin veya 
başkalarının hayat veya beden bütünlükleri bakımından doğabilecek tehlikeleri önlemek 
amacıyla çocuğun güvenlik altına alınması aşamasında polisin saldırı ve darp almasını 
önleyecek şekilde zorunlu olan hâllerde kelepçe takılabilme imkânının tanınmasına yönelik 
yasal düzenleme yapılması gerekmektedir. 

4.6.5. Sağlık Bakanlığı 

Görev Tanımı 
Sağlık, kişinin yalnızca hasta ya da sakat olmayışı değil, bedence ruhça ve sosyal 

yönden tam iyilik hâli durumudur. Sağlık hizmetleri, insan sağlığına zarar veren çeşitli 
etmenlerin yok edilmesi ve toplumun bu etmenlerin etkilerinden korunması, hastaların tedavi 
edilmesi, bedensel ve ruhsal yetenek ve becerilerinin rehabilite edilmesi için yapılan 
hizmetlerin tümüdür. Koruyucu sağlık hizmetleri ise kişileri hastalanmaktan, yaralanmaktan, 
sakat kalmaktan ve erken ölümlerden korumak amacıyla verilen sağlık hizmetleridir. 
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Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 56. maddesine göre Devlet, herkesin hayatını, 
beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak, insan ve madde gücünde tasarruf ve 
verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp 
hizmet vermesini düzenlemekle görevlidir. Yine Anayasa'nın 58. maddesine göre de Devlet, 
gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü 
alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri almakla görevlidir. 

Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevlerini düzenleyen 13.12.1983 tarihli ve 181 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye göre Sağlık Bakanlığı; herkesin hayatının beden ve 
ruh sağlığı içinde devamını sağlamak, ülkenin sağlık şartlarını düzeltmek, fertlerin ve 
cemiyetin sağlığına zarar veren amillerle mücadele etmek ve halka sağlık hizmetlerini 
ulaştırmak, sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermelerini temin etmekle 
yükümlüdür. 

Sağlık Bakanlığının şiddet ve yaralanmaların önlenmesiyle alakalı olduğu düşünülen 
diğer görevleri ise : 

a) Herkesin hayatını bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan tam iyilik hâli içinde 
sürdürmesini sağlamak için fert ve toplum sağlığını korumak ve bu amaçla ülkeyi 
kapsayan plan ve programlar yapmak, uygulamak ve uygulatmak, her türlü 
tedbiri almak, gerekli teşkilatı kurmak ve kurdurmak, 

b) Bulaşıcı, salgın ve sosyal hastalıklarla savaşarak koruyucu, tedavi edici hekimlik 
ve rehabilitasyon hizmetlerini yapmak, 

c) Ana ve çocuk sağlığının korunması ve aile planlaması hizmetlerini yapmak, 
d) Mahallî idareler, ilgili diğer kuruluşlarla iş birliği yapmak suretiyle çevre sağlığını 

ilgilendiren gerekli tedbirleri almak ve aldırmaktır. 

Dünya Sağlık Örgütü, sağlığı, "hastalık ve sakatlığın olmaması değil, bireyin 
bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hâli" olarak tanımlamasma rağmen, ruh 
sağlığı ve insan gelişimindeki psikososyal faktörlerin; kişinin ailesi, çevresi, işi ve toplumla 
ilişkilerini belirlemedeki önemi uzun yıllar hep göz ardı edilmiş bir konudur. Diğer yandan 
dünya genelinde hükümetler ve karar vericiler sağlıklı olmaktan, daha çok bedenen sağlıklı 
olmayı anlamışlar ve daha çok bulaşıcı hastalıklarla mücadeleye önem vererek bu yöndeki 
hizmetlere ağırlık vermişlerdir. 

Son yıllarda artan şiddet ve yaralanmalar ve bunların sağlık sistemlerine getirdikleri 
yükler, şiddetin önlenmesine yönelik alınması gereken tedbirlerin önemini artırmıştır. 
Sorunun çözümüne yönelik kapsamlı müdahaleler amacıyla, ülkeler halk sağlığı yaklaşımı 
doğrultusunda programlar geüştirmeye başlamışlardır. Ülkemizde de son yıllarda bağışıklama 
ve ana çocuk sağlığı hizmetlerindeki başarılar sonucunda bulaşıcı hastalıklarla mücadelede 
önemli kazanımlar elde edilmiş, bebek ölüm hızları ve anne ölüm hızlarında önemli düşüşler 
sağlanmıştır. 

Ancak şiddet ve yaralanmalar ve dolayısıyla çocukların ruhsal gelişimleri ve anne 
baba ilişkileri konusunda verilen koruyucu sağlık hizmetleri bulaşıcı hastalıklar ve ana çocuk 
sağlığı hizmetleri kadar yeterli ve kapsamlı değildir. Diğer yandan şiddetin fiziksel ve 
toplumsal etkilerinin önlenmesinde, çocukların ve gençlerin ruhsal gelişimlerinin ve 
erken yaşlarda bu hizmetlere ulaşmalarının çok büyük önemi ve faydası vardır. 
Yapılacak etkin müdahalelerin ülke ekonomisine katkıları çok fazla olacaktır. 

Sağlık Bakanlığı bünyesinde şiddet ve yaralanmaların psikososyal nedenleri ve 
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önlenmesi ile ilgili olarak faaliyetler, henüz daha yeterli olarak örgutlenmese de esas 
olarak Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Ana Çocuk Sağlığı ve Aile 
Planlaması Genel Müdürlüğü faaliyet alanındadır. 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri; 
a) Toplum sağlığını ilgilendiren her türlü koruyucu sağlık hizmetlerinin verilmesini 

sağlamak, bu hizmetlere halkın katkı ve iştirakini temin etmek, 
b) Bulaşıcı, salgın, sosyal ve dejeneratif hastalıklarla mücadele ile aşılama ve 

bağışıklık hizmetlerini yürütmek, 
c) Sağlıklı çevre temin etmek amacıyla çevre sağlığım ilgilendiren her türlü tedbiri 

almak ve aldırmak ve gayrisıhhi müesseselerin halkın sağlığına zarar vermesini 
engellemek ve gerekli denetimlerini yapmak, 

d) Sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması çalışmalarım yürütmek, sağlık ocaklarının 
yataklı tedavi kurumları ile iş birliğini düzenlemektir. 

Ruh Sağlığı Hizmetlerinin sunumunu düzenlemek amacıyla Temel Sağlık Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılandırılan Ruh Sağlığı Hizmetleri Dairesi Başkanlığının 
görevleri ise, 

a) Koruyucu ruh sağlığı hizmetlerinin birinci basamak sağlık hizmetleriyle 
bütünleştirilmesine yönelik çalışmaları yürütmek, 

b) Gebe, lohusa ve 0-6 yaş çocukların birinci basamakta yapılan izlemlerine 
psikososyal izlemi entegre etmek, 

c) Birinci basamakta sık görülen ruhsal bozuklukların erken teşhis ve tedavilerine 
yönelik çalışmaları yürütmek, 

d) Risk gruplarına (çocuk, genç, yaşlı, afetlere maruz kalanlar gibi) yönelik 
koruyucu ruh sağlığı çalışmalarını yürütmek, 

e) Tütünün sağlığa zararlarını önlemeye yönelik politika oluşturmak ve 
uygulanmasını sağlamak ve sağlığa zararları konusunda halk eğitimi 
çalışmalarının yürütülmesini sağlamak, pasif içicilerin etkilenmesini önlemek, 

f) Sigara bağımlısı olan ve bırakmak isteyenlere yönelik çalışmalar yürütmek, 
g) Alkol bağımlılığından korunmaya yönelik çalışmaları yürütmek, sağlığa 

zararları konusunda halk eğitimi çalışmalarının yürütülmesini sağlamak, 
birinci basamak sağlık kurumlarında tedavi ve izlemeye yönelik çalışmaları 
yürütmek, 

h) Uçucu maddelerden korunma çalışmalarını yürütmek, sağlığa zararları konusunda 
hedef nüfus başta olmak üzere halk eğitimi çalışmalarının yürütülmesini sağlamak, 

i) Uyuşturucu madde bağımlılığından korunma çalışmalarını yürütmek, sağlığa 
zararları konusunda halk eğitimi çalışmalarının yürütülmesini sağlamak, 

j) Kronik ruhsal bozukluğu olan kişilerin çocuklarına ve ailelerine yönelik koruyucu 
ruh sağlığı programlarını geliştirmek üzere sektör içi ve sektörlerarası çalışmaları 
yapmak, 

k) Birinci basamakta kronik ruhsal bozuklukların tanı, tedavi ve izlemlerine yönelik 
düzenli veri toplama, değerlendirme ve geri bildirimi sağlamak, 

1) İnsan hakları konusunda Bakanlık içi çalışmaların eş güdümünü sağlamak, 
m) Yukarıda belirtilen konularda; halk eğitimine yönelik çalışmaların yürütülmesini 

sağlamak ve izlemek, izleme, değerlendirme ve geri bildirim çalışmalarını 
yürütmek, sektöriçi ve sektörlerarası iş birliğini sağlamaktır. 

Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğünün görevleri ise; 
a) Ailelerin istedikleri zaman, bakabilecekleri sayıda çocuk sahibi olabilmeleri için 
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aile planlaması hizmetlerinin etkili ve sürekli olarak verilmesini sağlamak, 
denetlemek, değerlendirmek, 

b) Hızla ilerleyen teknolojiyi izleyerek aile planlaması amacıyla kullanılan gebeliği 
önleyici yöntemler konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla çalışmalar yaparak, 
tespit edilecek yöntemlerin yaygın kullanılmasını sağlayıcı tedbir ve görüşleri 
uygulamaya koymak, 

c) Çocukların beden ve ruh sağlığını korumak için doğum öncesi, bebeklik ve 
süt çocukluğu, oyun çağı, okul çağı ve ergenlik dönemlerinde bakım ve 
kontrollerinin yapılması için gerekli tedbirleri tespit etmek, uygulamaya 
koymak, denetlemek ve değerlendirmek, 

d) Ailelerin bedensel ve zihinsel özürlü çocuk sahibi olmalarım önlemek için gerekli 
tıbbi ve genetik danışmanlık hizmetlerini planlamak, ilgili kurum ve kuruluşlarla iş 
birliği yaparak uygulamaya koymak, 

e) Ananın ve doğacak bebeğin, bedensel ve ruhsal sağlığını korumak için gebelik 
öncesi, gebelik sonrası bakım ve kontrollerinin yapılması için gerekli tedbirleri 
almak, 

f) Gerek çocuk gerekse annenin sağlığını korumak için doğumların sağlıklı şartlarda 
yapılmasını sağlayacak plan ve programlar yapmak, uygulamaya koymak, 
denetlemek, değerlendirmek, 

g) Evlenecek ya da evli olan çiftlere kadın sağlığı, aile planlaması ve evlilik 
konularında tıbbi ve sosyal açıdan eğitim ve danışmanlık hizmeti verebilecek 
tedbirleri almak için plan ve programlar hazırlayarak uygulamaya koymak, 
denetlemek, değerlendirmektir. 

Dünya Sağlık Örgütü'nün 21. yüzyıl hedeflerine paralel olarak Türkiye'nin de sağlık 
hizmetlerini iyileştirmeye yönelik hedefleri bulunmaktadır, 21. yüzyıl hedefleri içinde 2020 
yılına kadar, ergen, yaşlı ve özürlülerin daha sağlıklı olmalarını ve toplum içinde daha 
aktif rol almalarını sağlamak, yer almaktadır. 

• 2020 yılına kadar, ergenlerin karşılaştığı şiddet ve kazalara bağlı ölümleri en az %50 
azaltmak, 

• 2020 yılına kadar, 18 yaş altı gebelikleri % 30 azaltmak, 2020 yılma kadar, gençler 
arasında psikoaktif ilaç, alkol ve tütün gibi zararlı maddeleri kullananların oranım % 
30 azaltmaktır. 

Kurumsal Faaliyetler ve Tespitler 
Ülkemizde koruyucu sağlık hizmetleri Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık ocakları, sağlık 

evleri, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezleri, sıtma savaş birimleri, ruh sağlığı 
dispanseri ve verem savaş dispanserlerinde ücretsiz olarak; tedavi edici ve rehabilite edici 
hizmetler ise Sağlık Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı ve Üniversite hastaneleri tarafından 
verilmektedir. 

Sağlık ocakları, 5 ile 10 bin (ortalama 7 bin) kişilik toplumun yaşadığı coğrafi 
bölgedeki sağlık hizmetlerinin, halk sağlığı bilim ve sanatı altında yürütüldüğü tıbbi ve sosyal 
bir kurumdur. Sağlıkevleri, sağlık ocaklarına bağlı olarak çalışan ve her 2000-2500 nüfusa 
hizmet götürmek üzere kurulmuş, çok yönlü hizmet veren kuruluşlardır. Sağlıkevinde en 
önemli görev, ana ve çocuk sağlığı hizmetleriyle, toplumsal ve kişisel temizlik, uygun ve 
ekonomik beslenme, kadınların analık ve kadınlığı konularında eğitimleri, aşı uygulaması, ölü 
doğumların izlenmesidir. 
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Türkiye genelinde % 58'i (3,595) kırsal bölgelerde olmak üzere toplam 6.203 sağlık 
ocağı bulunmaktadır. Sağlık ocağı başına düşen nüfus 11,618 iken bu sayı Marmara 
Bölgesi'nde 17,963'tür. 

Sağlık Ocaklarında 3,333'ü kır sağlık ocaklarında olmak üzere 14,088 doktor, 6,479'u 
kır sağlık ocaklarında olmak üzere 22,406 ebe ve 3,365'i kır sağlık ocaklarında olmak üzere 
12,716 hemşire görev yapmaktadır. 

Tablo: 115- Sağlık Ocağı ve Sağlıkevleri Personel Sayısı (2005) 

Kent sağlık 
Ocağı 
Kır Sağlık Ocağı 

TOPLAM 

Doktor 

10.755 

3.333 

14.088 

Hemşire 

9.351 

3.365 

12.716 

Ebe 

15.927 

6.479 

22.406 

Sağlık Memuru 

3.486 

2.262 

6.108 

Hekim başına düşen ortalama nüfus 5,111 iken bu sayı Marmara Bölgesi'nde 7,370 
Ege Bölgesi'nde ise 3,181 'dir. Ebe başına düşen ortalama nüfus 3,216 iken bu sayı Marmara 
Bölgesi'nde 5,542, Ege Bölgesinde 1,944'tür. 

Türkiye genelinde toplam 234 Ana Çocuk sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi 
bulunmakta olup bu merkezlerde; 

132 Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı 
128 Çocuk hastalıkları uzmanı 

- 248 Aile hekimi 
- 42 Halk sağlığı uzmanı 
- 744 Pratisyen hekim 
- 187 Diş tabibi 

1797 Hemşire ve ebe ve 
159 Sağlık memuru görev yapmaktadır. 

Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü tarafından 37 adet "Gençlik 
Danışma ve Sağlık Hizmet Merkezi" hizmet sunmaktadır. Bu merkezlerde gençlerin sağlık 
sorunları ve gençlerle iletişim teknikleri konusunda kurs almış sağlık personeli çalışmaktadır. 
Sağlık personeli gençlere, yaşam yerlerinde erişim ve gençlik katılımlı çalışmalar konularına 
ağırlık vermektedirler. AÇSAP Genel Müdürlüğü bu alanda yaptığı çalışmaları ilerletmeyi 
planlamaktadır. 

Hizmetlerin Yürütülüşü 
Şiddet ve yaralanmaların önlenmesi amacıyla sağlık ocakları, sağlıkevleri, Ana-çocuk 

sağlığı ve aile planlaması merkezleri tarafından verilen koruyucu sağlık hizmetleri aşağıda 
sıralanmıştır: 

A. Sağlık Ocakları ve Sağlıkevleri 
1. Ana sağlığı hizmetleri 

a. Doğum öncesi bakım hizmetleri: Sağlık ocakları ve sağbkevlerinde görevli 
ebeler tarafından her gebe, doğum öncesi dönemde 6 kez izlenmektedir. Bu 
ziyaretlerde gebenin kan basıncı, kan sayımı, idrarda protein ve ödem gibi 
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genel sağlık durumu ile ilgili muayeneler yapılıp gebeye eğitim verilmektedir. 
2005 yılında 3,237,797 gebe izlemi gerçekleştirilmiş olup gebe başına 
ortalama izlem sayısı 2,41 'dir. 

b. Doğum sırasında bakım hizmetleri 
c. Doğum sonrası bakım hizmetleri: Lohusahk döneminde anne en az iki kez 

izlenmektedir. 2005 yılında 1,219,790 loğusa izlemi gerçekleştirilmiş olup 
loğusa başına izlem sayısı 0,91 'dir. 

2. Çocuk sağlığı hizmetleri 
a. Bir bebeğin anne rahminden başlayıp okula gidinceye kadar altı yıl boyunca 

izlenmesi, onun bedence, ruhça ve sosyal yönden sağlıklı bir insan olması için 
gerekli olan bir koşuldur. Bu koşulun yerine getirilmesi için; 
Ebe, 

1. Bebeği doğumdan sonraki ilk 48 saat içinde bir kez, 
2. 15' nci günde bir defa, 
3. 41' inci günde bir defa, 
4. 2-12 aylar arasında 2,3,4,6,9 ve 12'nci aylarda, 
5. 1-3 yaş arasında 6 ay ara ile, 
6. 4-6 yaşları arasında 1 yıl ara ile izler. 

2005 yılında 6,438,785 bebek izlemi yapılmış olup bebek basma ortalama 
izlem sayısı 4.80'dir. Bu oran Ege Bölgesi'nde 8,06 iken Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi'nde 2.58 'dir. 

b. Gelişmesi kötü, hasta, sosyal durumu bozuk, anne bakımı yetersiz olan ya da 
başka bir sorunu bulunan çocuklar (risk altındakiler) daha sık izlenerek 
gereken öneriler ya da müdahaleler yapılır. 

c. İzlemler sırasında çocuklar, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen aşılama 
takvimine uygun olarak aşılanır. 

d. Çocukların büyüme ve gelişmelerinin periyodik olarak izlenmeleri, beslenme 
bozukluğu olanların veya gelişme bozukluğu (baş tutamama, oturamama, 
konuşamama vb.) olanların bulunup tedavilerinin yapılması sağlanır. 

e. Bu amaçla, çocuklar her ziyarette muayene edilir, tartılır, boyları ölçülür, 
bakımlarını sağlayan kişilerle görüşülür ve bilgi alınır. Uygun önerilerde 
bulunulur. Ağırlıkları Sağlık Bakanlığınca belirlenen büyüme eğrisine göre 
değerlendirilir. 

f. Bebek ve çocukların yeterli ve dengeli beslenmeleri konusunda anneler ve 
ailedeki sözü geçen kişiler eğitilir. 

g. Sosyoekonomik durumu iyi olmayan ailelerin bebek ve çocuklarını 
desteklemek için destek ve sosyal yardım çalışmaları yapılır. 

h. Bebek ve çocuklarda en önemli ölüm nedenleri olan akut solunum yolu 
hastalıkları ve ishalli hastalıklar konularında aileler eğitilir, 

i. Bebeklerin ağız sağlığı konusunda aileler eğitilir. 

3. Okul sağlığı hizmetleri 
a. Okul sağlığı hizmetleri, okulun çevresi dahil sağlığı olumsuz olarak etkileyen 

her türlü etmenin denetimi ile okulda çalışanların ve öğrencilerin sağlıklarının 
en üst düzeye çıkartılması çalışmalarıdır. 

b. Okul sağlığı hizmetleri kapsamında; 
i. Öğrencilerin sağlık kontrollerinin yapılmasında okul yöneticilerine 

destek verilmekte, 
ii. Zaman zaman hastalık (görme, işitme, enfeksiyon hastalıkları, 
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paraziter hastalıklar, gelişme geriliği, sakatlıklar, kalp hastalıkları, diş 
hastalıkları vb.) taramaları yapılmakta, 

iii. Öğrencilere ve okulda çalışanlara gereken aşılar zamanında 
yapılmakta, 

iv. Öğretmenler ve okulda çalışanlar sağlık konularında eğitilmekte, 
v. Okullar ve benzeri yerler ile çevrelerindeki iş yerlerinin, 

oluşturulacak ekipler aracılığıyla tetkik ve kontrolleri yapılmaktadır 

4. Ruh Sağlığı Hizmetleri 
a. Birinci basamakta ruh sağlığı hizmetleri epidemiyolojik sürveyans 

çalışmalarını, ruh sağlığının korunup geliştirilmesini, ruhsal bozuklukların 
önlenmesini, erken teşhis ve tedavisini, nükslerin en aza indirilmesini ve 
hizmete ulaşımın artırılmasını ifade etmektedir. Ruh sağlığı hizmetlerinin 
etkinliğinin artırılması ve toplumun tümüne ulaştırılması açısından, ruh sağlığı 
hizmetlerinin birinci basamağa entegre edilmesi, ikinci ve üçüncü basamak 
tarafından desteklenen bir hizmet modeli uygulanarak kurumlararası iş birliği 
içinde yürütülmesi gerekmektedir. 

b. Sağlık ocaklarında ruh sağlığı hizmetleri aşağıdaki çalışmaları kapsar: 
i. Poliklinik hizmetleri çerçevesinde erken teşhis ve tedavi hizmetlerini 

yürütmek, 
ii. Ana-çocuk sağlığı hizmetleri çerçevesinde, doğum öncesi ve doğum 

sonrası dönemde anne ve bebeğin psikososyal açıdan gelişim ve 
etkileşimini değerlendirmek; ailenin desteklenmesinin gerekli olduğu 
durumlarda eğitim, danışmanlık ve tedavi hizmetlerini yürütmek; 
uygun görüldüğünde bir üst kuruma şevkini sağlamak ve hasta 
izlemlerini sürdürmek, 

iii. Kronik ruhsal bozukluklar çerçevesinde, hastanın yaşadığı yerde 
tedavisini sürdürmek; gerekli durumlarda bir üst kuruma şevkini 
yapmak; hasta ve ailenin psikososyal ihtiyaçları kapsamında toplum 
kaynaklarım en iyi şekilde kullanabilmesi için kurumlararası iş 
birliğini sağlamak ve bu konuda danışmanlık ve toplum eğitimi 
çalışmalarını yapmak, 

iv. Okul sağlığı hizmetleri çerçevesinde, öğrencilerin psikososyal 
açıdan değerlendirmelerini yapmak, erken teşhis ve tedavilerini 

sağlamak, bu konularda öğretmenlere yönelik eğitim ve danışmanlık 
hizmetlerini sürdürmek, 

v. Risk gruplarına (özürlüler, kronik fiziksel hastalığı bulunanlar, 
yaşlılar, ergenler vb.) yönelik ilgili kurumlar ile iş birliği içerisinde 
ruh sağlığı hizmetlerini belirlemek, planlamak ve uygulamak, 

vi. Tütün, alkol, uyuşturucu ve uçucu maddelere yönelik toplum eğitimi 
yapmak ve gerekli diğer çalışmaları yürütmek. 

B. Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Merkezleri 
Ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması (AÇS-AP) merkezlerinde hizmet, sağlık 

hizmetlerine duyulan ihtiyaç bakımından toplumun en öncelikli kesimini oluşturan kadın, 
anne ve çocukların sağlık düzeyini yükseltmek amacıyla, diğer sağlık kuruluşlarıyla iş birliği 
içinde üreme sağlığı hizmetleri içinde aile planlaması hizmetleri, diğer ana-çocuk sağlığı 
hizmetleri ve koruyucu sağlık hizmetleri ilkelerine uygun şekilde verilerek gerçekleştirilir. 

Şiddet ve yaralanmalara yönelik koruyucu sağlık hizmetleri çocuk ve ergen sağlığı 
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hizmetleri kapsamında verilmektedir. Merkezlerde yürütülecek çalışmalar şunlardır: 
a) Çocuk sağlığı ve hastalıkları konularında, çocuklara ve ailelerine yönelik olarak 

bilgi, eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek, 
b) Okul, kreş, çocuk bakımevi, ıslahevi gibi kurumları, ilgili kişi kurum ve kuruluşlar 

ile iş birliği yaparak ziyaret etmek; bu yerlerde sağlık açısından risk faktörlerini tespit etmek, 
tanımlamak ve ihtiyaç duyulan tedbirlerin almması için gerek duyulan iş birliği ortamını 
sağlamak, 

c) Çocuk sağlığı konusunda, çocuk ruh sağlığı, ağız ve diş sağlığı, çocuk ihmali, 
hırpalanması ve istismarı gibi özel yaklaşım gerektiren durumlarla ilgili olarak, ilgili 
kuruluşlarla iş birliği yapmak. 

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından aşağıdaki 
koruyucu ruh sağlığına dair projeler son yıllarda pilot olarak uygulamaya konmuştur. 

A. 0-6 yaş Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme (ÇPGD) Programı 
kapsamında hâlen 31 ilde aşağıdaki amacı gerçekleştirmek üzere birinci basamak sağlık 
hizmetlerinde görev yapan hekim, ebe ve hemşirelere çocuğun gelişim basamaklarında 
önemli olan noktalar ve ihmal-istismarın tespiti konularında ayrıntılı eğitimler verilmektedir. 

Eğitilen personel anne adayları ile anne-babaları genel beslenme kuralları, çocuk 
gelişimi ve gelişimin psiko-sosyal açıdan desteklenmesi konularında bilgilendirmektedirler. 
Program çerçevesinde, risk altındaki aileler olarak tanımlanan; çeşitli sosyoekonomik 
yoksulluk/yoksunluk içerisinde bulunan aileler, birinci basamakta sağlık kuruluşunda tespit 
edilerek destek alabilecekleri sosyal destek kurumlan ve krize müdahale birimlerine 
yönlendirilmektedirler. Ayrıca programa alınan ve risk grubunda yer alan anne-baba, gebeler, 
özellikle depresyon, anksiyete vb. psikolojik rahatsızlıklar, madde kullanımı, beslenme 
alışkanlıkları, bebek ve çocuk beslenme yetersizlikleri/bozuklukları, şiddette maruz kalıp 
kalmama açısından değerlendirilmekte ve desteklenmektedirler. Bebek, çocuk takiplerinde 
ihmal ve istismar şüphesi olan olgular izlenmektedir. 

0-6 yaş Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme (ÇPGD) Programı yürütülürken 
bütçe ayrılmadığından dolayı risk altındaki aileleri desteklemek için değişik kurumların 
mevcut ayni nakdi yardımlarından ve hizmetlerinden aileler haberdar edilmekte ve ilgili 
kurumlara yönlendirilmektedirler. 

0-6 yaş Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme (ÇPGD) Programı kapsamında 
2005 yılında 31 ilin "İl Eğitici Ekipleri"nin eğitimleri tamamlanmış olup bu illerde eğitim 
çalışmaları devam etmektedir. Ancak mevzuat değişikliği nedeniyle eğitimler için yeterli 
kaynak bulunmadığından eğitimler yurt geneline yaygınlaştırılamamıştır. 

2006 / l7 sayılı Başbakanlık Genelgesi'nin alt başlığında belirtilen "Çocuğa Yönelik 
Şiddet Konusundaki Çözüm Önerilerinin Yaşama Geçirilmesinde Koordineli 
Çalışılması Gereken Kurumlar"a ilişkin bir format düzenlenerek içeriğe uygun, Adalet 
Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, üniversitelerden konuya ilişkin düzenli olarak 
veri, çözüm önerileri ve önlemler istenmiştir. 

Söz konusu Genelgeye; GAP İdaresi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Diyanet 
İşleri Başkanlığı, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Aile ve 
Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Türkiye İstatistik Kurumunun da eklenmesinin uygun 
olacağı düşünülmektedir. Çocuk ve ergene yönelik şiddet ülke eylem planının hazırlanarak 
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yukanda belirtilen kurumların koordineli görev paylaşımlarıyla ve süreklilik esas alınarak, 
plan dâhilinde çalışılmasının şiddeti önlemede daha hızlı ve etkili sonuçlar alınmasını 
sağlayacağı öngörülmektedir. 

B. Acil Serviste İntihar Girişimlerine Psikososyal Destek ve Krize Müdahale 
Programı kapsamında 32 pilot ilde 01.02.2006 tarihi itibariyle uygulanmasına başlanılan 
programın 2007 yılı sonuna kadar elli ilde 80 merkezde yaygınlaştırılması hedeflenmekte, 
ülke geneline yaygınlaştırılması planlanmaktadır. Program kapsamında krize müdahale 
birimlerinde eğitim almış hekim, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, hemşire görev yapmaktadır. 
Söz konusu birimlerde her türlü intihar girişiminin yanı sıra diğer kriz olgularına psikolojik 
destek sağlanmaktadır. 

Söz konusu programlar yaygınlaştırılma aşamasında olduğundan istatistik] anlam 
içeren veri henüz oluşmamıştır. 

C. Gençlik Merkezleri: Ergenlerin genel sağlık ve gelişimlerini iyileştirmek, üreme 
sağlığı ve cinsel eğitim gereksinimlerine yönelik hizmetleri geliştirmek amacıyla genç dostu 
sağlık hizmetleri verilmektedir. Gençlik merkezleri tarafından UNICEF iş birliğinde sınırlı 
sayıda proje gerçekleştirilmiştir. 2006 yılında bu merkezlerde 54,409 kişiye hizmet 
verilmiştir. 

Kurumsal Çözüm önerileri 
SORUN 1: 
Çocuk ve ergen ruh sağlığı alanında verilen hizmetler nitelik ve nicelik bakımından 
yetersizdir. Ülkemiz Avrupa bölgesindeki 52 ülke arasında kişi başına en az hekim düşen 
ülkedir. Bu durum, Sağlık Bakanlığı hastanelerinde hekim başına günde 40-50 çocuk ve 
ergenin değerlendirilmesi ve tedavisi sonucu doğurmaktadır ki, bu sayıda kişiye kaliteli bir 
hizmet sunulması çok zordur. 

Ülkemizde çocuk ve ergenlere yönelik yataklı tedavi ünitesi yalnızca üç merkezde 
bulunmaktadır. Diğer kliniklerde yatarak tedavi gerektiğinde, bazen erişkin psikiyatrisi ve 
bazen de pediatri servislerine yatış yapılmaktadır. Her iki tarafta da tedavi ve izlem süreçleri 
açısından zorluklar yaşanmaktadır. 
ÇÖZÜM 1: 
Tedavi kurumlarının yeterliliğini arttırabilmek için psikiyatri, çocuk psikiyatrisi ve uzman 
klinik psikolog kadrolarının mümkün olduğunca arttırılması gerekli gözükmektedir. 
Avrupa'da 20 yaş altı nüfusa düşen çocuk ve ergen ruh sağlığı uzman sayısı yüz binde 5'in 
üzerindedir. Türkiye'de ise çocuk ve ergen ruh sağlığı alanında eğitim veren 16 üniversite 
bulunmaktadır. Sağlık Bakanlığı hastanelerinde görev yapan uzman sayısı artış göstermekle 
birlikte henüz çok yetersiz bir düzeydedir. Üniversite kliniklerinin 13'ü üç büyük ildedir. Bu 
alanda çalışan toplam 230 çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanı (yüz binde 0.2) bulunmaktadır. 

Avrupa'da bu alanda çalışanlann dağılımı referans alındığmda Türkiye'de 3000 çocuk ve 
ergen ruh sağlığı uzmanına, 4500 psikologa ve 3000 bu alanda eğitim almış yardımcı 
personele ihtiyaç vardır. 

SORUN 2: 
Çocuklarla ilişkili olan psikiyatrik sorunlar da oldukça sık olup, bunlardan şiddet davranışı ile 
ilişkili olabilecekler arasında dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB), davranım 
bozukluğu, zekâ geriliği yer almaktadır. Ayrıca depresyon ve özel öğrenme güçlüğü de okul 
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başarısını etkileyerek dolaylı yoldan şiddet davranışı ile ilişkili olabilmektedir. Ancak şu anda 
Türkiye genelinde bu bozukluklarm yeterli bir şekilde tanı ve tedavisinin yapıldığmı iddia 
etmek zordur. Bunun nedenleri arasında toplumun yeterli derecede bilinçli olmaması, bu 
durumların sıklıkla karşılaşıldığı okullarda tanınmaması ve tanındığı durumlarda da 
yönlendirilebilecek tedavi kurumlarının olmayışı sayılabilir. Bir diğer sorun da, birinci 
basamak sağlık hizmetlerini veren pratisyen hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının 
psikiyatrik bozukluklara ilişkin eğitimlerinin süreklilik göstermemesidir. Ayrıca, pratisyen 
hekimlerin birçok psikiyatri ilacını reçete etme yetkisi bulunmamaktadır. 
ÇÖZÜM 2: 
Birinci basamak sağlık kuruluşları ile hastaneler arasında, birinci basamak sağlık 
kuruluşlarına destek olabilecek birimlere ihtiyaç duyulmaktadır. Saptanan vakaların 
yönlendirilebileceği ara birimler olarak ayaktan tedavi, danışmanlık, eğitim ve gündüz 
hastanesi hizmetleri verebilecek ruh sağlığı merkezleri kurulması faydalı olabilir. Bu 
merkezlerde psikiyatrist, çocuk psikiyatristi, uzman klinik psikologlar, sosyal çalışmacılar ve 
pratisyen hekimler bulunması gereklidir. Hizmetlerin sağlıklı yürütülebilmesi ve 
sürekliliğinin sağlanabilmesi için bu merkezlerdeki personelin sabit kadrolu olması 
sağlanmalıdır. Ruh sağlığı merkezlerinin sağlık ocakları, okul rehberlik araştırma merkezleri, 
aile danışma merkezleri ile direk ilişki içinde olması sağlanmalıdır. Bu şekilde, hastanelerdeki 
ağır yükün azalması ve psikiyatrik hizmetlerin daha bütüncül bir şekilde verilmesi mümkün 
olacaktır. Ayrıca bu merkezler tarafından yerel düzeyde psikiyatrik bozukluklar ile ilişkili 
olarak diğer kurumlarla birlikte bilimsel çalışmalar ve koruyucu programların yürütülmesi de 
olasıdır. Bu tip merkezler ilk önce büyük şehirlerde bölgesel hizmet verebilecek şekilde 
düzenlenip daha sonra etkinliklerine göre ulusal düzeyde örgütlenmelidirler. 

Ayrıca pratisyen hekimlerin de psikiyatrik bozuklukların tanı ve tedavisinde daha fazla 
bilgilendirilmesi gerekmektedir. Ruh sağlığı alanmda eğitilmiş nitelikli eleman sayısının 
mevcut koşullarda çok az olması nedeniyle ruh sağlığı hizmetlerinin birinci basamakla 
bütünleştirilerek planlanması ilk aşamada en ekonomik ve en etkili yoldur. 

Sağlık ocaklarındaki hekim, hemşire, ebe ve sağlık memurlarına meslek içi eğitim verilerek 
bu personelin bazı programları uygulamaya hazır hâle getirilmesi sağlanabilir. Bu doğrultuda 
sağlık ocakları sistemi yanı sıra dispanserler, işyeri-kurum ve okul hekimleri bu hizmetlerin 
yürütüleceği kapsama alınabilirler. Sağlık Bakanlığınca 2003 yılında 11.000 pratisyen hekim 
sık görülen ruhsal hastalıklar konusunda eğitilmişlerdir. Ancak bu eğitimlerin sürekli ve 
izlenebilir programlar doğrultusunda yapılması gerekirken pratisyen hekimlerin hangi 
durumlarda hangi ilaçları reçete edebilecekleri üzerinde daha ayrıntılı bir çalışma yapılması 
da gereklidir. 

SORUN 3: 
Özellikle dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu gibi tedavisi mümkün ve oldukça başarılı 
bir şekilde yapılabildiği hâlde, bu bozuklukla ilişkili olarak medyada yanlış bilgilendirmeler 
yapılması nedeniyle aileler ve öğretmenler çocukların tanı ve tedavisinden uzaklaşmaktadır. 
İzlem çalışmalarında dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve davranım bozukluğunun 
uygun bir şekilde tedavi edilmediği zaman uyuşturucu madde kullanımı ve bağımlılığı, 
anksiyete, depresyon ve antisosyal kişilik bozukluğu gibi olumsuz sonuçlara neden olduğu 
görülmüştür. Bu sonuçlardan, şiddetle ilişkisi açısından en olumsuzu olan antisosyal kişilik 
bozukluğu tedavisi hemen hemen mümkün olmayan bir durumdur. 
ÇÖZÜM 3: 
Sağlık Bakanlığı, RTÜK ile birlikte psikiyatrik bozuklukların tanı ve tedavisine yönelik 
damgalayıcı ve yanlış bilgilendirici yayınlara yönelik tutum takınmalı ve kamuoyunun doğru 
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bir şekilde bilgilendirilmesini sağlamalıdır. Bu amaçla Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla sağlık kuruluşlarmda ve okullarda dağıtılmak üzere 
broşürler hazırlamalı ve halk eğitimleri düzenlemelidir. 

SORUN 4: 
Şiddete yönelik davranışların altındaki muhtemel psikiyatrik bozuklukların Türkiye'deki 
sıklığına ilişkin verilerin toplanması koruyucu hizmetlerin planlanması için gereklidir. 
ÇÖZÜM 4: 
Türkiye örnekleminde, yapılandırılmış görüşmeler ile eğitilmiş görüşmeciler tarafından klinik 
tanılar konulması yöntemiyle psikiyatrik bozuklukların sıklığı saptanmalıdır Bu tip bir 
çalışma, gerektirdiği büyük insan gücü nedeniyle Sağlık Bakanlığı ve TÜTK tarafından 
düzenlenmeli ve gerekli akademisyenler tarafından desteklenmelidir. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı 
ve ilişkili kurumlar tarafından izlem çalışmaları da planlanmalıdır. 

Sağlık Bakanlığı tarafından sağlıkta dönüşüm projesi kapsamında aile hekimliği ve kronik 
hastalıkların kontrolü programları kapsamında geliştirilen "minimal veri seti" çalışması 
kapsamında kişilerin sigara, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı gibi risk faktörleri ve ruh 
sağlığı gibi kronik hastalıklar hakkında veri tabanı oluşturulmaya başlanmıştır. 

TÜBİTAK tarafından gerek şiddet ve şiddetle ilişkili bozukluklar, tutumlar, eğitsel 
yaklaşımlar ve tedaviler, koruyucu hizmetlerle ilişkili çalışmalara yönelik projelere destek 
sağlanmalıdır. 

Yerel düzeyde üniversiteler, belediyeler, eğitim kurumları ve yerel idari kurumlar tarafından o 
yörenin sorunlarına ve uygulanan koruyucu yaklaşımların etkinliğine yönelik çalışmalar 
düzenlenmelidir. 

SORUN 5: 
Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de psikiyatrik sorunlar önemli bir halk 
sağlığı sorunu oluşturmaktadır. Türkiye Ruh Sağlığı Profıli'nde psikiyatrik bozuklukların 
oranı (belli bir andaki vaka sayısının toplam nüfusa oranı) % 17.2 olarak bildirilmiştir 
(Türkiye Ruh Sağlığı Profili, 1994). Ancak Sağlık Bakanlığı tarafından koruyucu ruh sağlığı 
hizmetleri etkin olarak verilememektedir. 
ÇÖZÜM 5: 
Bakanlık tarafından geliştirilmiş olan Ulusal Ruh Sağlığı Politikası belgesindeki prensipler 
ışığında özellikle genç nüfus ve 0-6 yaş grubu çocuklara öncelik verilerek koruyucu 
hizmetlerin yürütülmesi düzenlenmelidir. 

Birinci basamak sağlık kuruluşlarında yapılan izlemelerin 6-18 yaş grubunu içine alacak 
şekilde kapsamının zamanla artırılması ve bu şekilde koruyucuyu fiziksel, sosyal ve ruhsal 
sağlık hizmetlerinin ergenlik dönemi sonuna kadar MEB ve SHÇEK gibi kuruluşlarla iş 
birliği içerisinde verilmesi sağlanmalıdır. 

Birinci basamakta (sağlık ocakları, okullar, kreşler) bebek, çocuk ve ergen ruh sağlığının 
koruyucu kapasitesi geliştirilerek riskli çocuk ve ergenler saptanabilir. Böylece hem erken 
dönemde koruyucu ve risk azaltıcı girişimler başlatılabilecek hem de ikinci basamaktaki hasta 
yığılımı önlenebilecektir. 

SORUN 6: 
Çocukların erken dönemde psikolojik gelişmelerini izlemek üzere ülke genelinde birinci 
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basamak sağlık kuruluşlarında etkin ve yaygın şekilde yürütülen bir program 
bulunmamaktadır. 
ÇÖZÜM 6: 
Psikolojik gelişimde bebeklik ve erken çocukluk dönemi çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu 
dönemde ortaya çıkan ciddi sorunlar hayatın diğer dönemlerinde de etkilerini devam 
ettirmektedir. Psikolojik gelişim açısından, her bir gelişim döneminin başarılı bir şekilde ele 
alınması daha sonraki gelişim döneminin başarısını belirlemektedir. Bu nedenle, bebeklik ve 
erken döneme yönelik aile eğitimi, psikososyal gelişim değerlendirilmesi ve izlemi ve 
koruyucu hizmetlerin uygulanması çok önemlidir. 

Yapılan bir çalışmada çocuk istismarına karşı ev ziyaretleri anne baba eğitimlerine 
harcanacak her bir avronun 19 avro getirişi olmaktadır, (kaynak: Injuries and Violance in 
Europe DSÖ 2005). Bu konularda eğitim almış ebe ve hemşire gibi sağlık personeli tarafından 
gerçekleştirilen ev ziyaretleri sırasında çocuk suistimali konusunda anne baba eğitimlerinin 
yapılması, sağlık personeli tarafından kadına, çocuğa ve yaşlılara karşı şiddetin yönetilmesi 
eğitimi verilmesi ve vakaların saptanması, çocuk ve ergenlerin yaşam becerileri konularında 
eğitilmeleri gibi etkili müdahaleler kişiler arası şiddetle kaybolan yaşam yıllarını her yıl için 
% 89 oranında azalttığı saptanmıştır. 

Bu amaçla Sağlık Bakanlığının yürütmekte olduğu 0-6 yaş Çocuğun Psikososyal Gelişimini 
Destekleme (ÇPGD) Programı önemli olmakla birlikte, daha desteklenmeli ve 
yaygınlaştırılmalıdır. Program hâlen sadece 31 ilde uygulanmaktadır ve uygulayıcı personel 
sayısı çok kısıtlıdır. Bu programda çalışan personelin (çocuğun psikososyal gelişimi 
konusunda eğitim alan bir ebenin daha sonra hastane acil servisinde görevlendirilmesi) görev 
yer ve biçimlerinin değiştirilmesi hizmetin sürekli bir şekilde devamını zorlaştırmaktadır. 
Verilen hizmetin daha uygun bir şekilde değerlendirilebilmesi için uygun bir değerlendirme 
sisteminin yetkin uzmanlar tarafından uygulanması gereklidir. Psikososyal gelişimin uygun 
takibi için aşı kartlarına benzer bir sistem geliştirilmelidir ve izlemi yapılacak noktalar açık 
bir şekilde belirtilmelidir ve Sağlık Bakanlığının rutin veri bildirim sistemine 
bütünleştirilmelidir. ÇGPD Programı'nın uygulayıcılarının standart bilgiler verebilmesi, 
gelişimsel ve aile içi ilişkilere dair sorunları tespit edebilmesi, ailelerin gelişime yönelik temel 
sorularına yanıt verebilmesi, sorun olduğu düşünülen çocukları uygun bir şekilde 
yönlendirebilmesi gereklidir. 

SORUN 7: 
Özel özel eğitim kurumları zekâ geriliği, özel öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği hiperaktivite 
bozukluğu tanıları konulan çocuklara devlet desteği ile hizmet vermektedir. 2006 tarihli 
Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında 
Yönetmelik çok modern ve insancıl bir biçimde, birçok psikiyatrik bozukluk özür kapsamına 
alınmış ve özürlü bireylere verilen destekler (çocuk başına aylık 388 YTL) arttırılmıştır. Zekâ 
geriliği, öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu gibi okul başarısında ve 
uyumunda sorunlara yol açabilen durumların tıbbi tanımlamaları sağlık raporu düzenleme 
yetkisi olan sağlık kurumları, eğitsel tanımlamaları ise RAM'lar tarafından 
gerçekleştirilmektedir. 

Ancak, gerek raporlama sürecinde gerekse özel eğitim merkezlerinde verilen hizmet sürecinde 
birçok yanlış uygulamanın yanı sıra istismarlar da olabilmektedir. Bu durum, raporlama 
sürecinde görev alan sağlık personeli üzerinde baskı oluşturarak gerçekten bu hizmetlere 
ulaşması gereken çocuk ve gençler için de engel oluşturmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1413) 



— 310 — 

Ancak, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu akademik sorunlara neden olan bir 
bozukluk olsa da, okul içerisindeki düzenlemelerden faydalanan bir durumdur. Bu çocukların 
özel özel eğitim kurumlarına gönderilmesi, eşlik eden zekâ geriliği ya da özel öğrenme 
güçlüğü gibi durumlar olmadığı sürece, çocuğa yönelik haksız bir uygulama olarak 
görülebilir. Ayrıca, bu durum eğitimci, aile ve sağbk çalışanları tarafından çocuğun yanlış 
yönlendirilmesine neden olabilmektedir. 

Uygulamada hekimler ve diğer sağlık çalışanları, çocuklarına özel eğitim hizmeti verilmesini 
isteyen ailelerin bazı özel özel eğitim kurumlarının yanlış yönlendirmesi ile ortaya çıkan 
baskısı altında kalabilmektedir. 
ÇÖZÜM 7: 
Türkiye'de sunulan sağlık ve sosyal hizmetlerin aile ve çocuk açısından hassasiyeti göz önüne 
alınarak onları suiistimal ve yanlış yönlendirmelerden korumak, devletin çok iyi niyetlerle 
başlattığı uygulamalardan vazgeçmemesi ve gerçekten ihtiyacı olan çocuk ve gençlerin 
hizmetten mahrum olmaması için etkin bir şekilde denetlenmelidir. 

SORUN 8: 
Yapılan çalışmalar şiddet ile alkol ve madde kullanımı arasında ilişki olduğunu göstermiştir. 
Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 2002 Şiddet Raporu'na göre, alkol kullanımındaki artış 
şiddetin artış nedenlerinden birisidir. Ortaöğrenim kurumlarında okuyan gençlerin hâlen 
sigara kullanma yüzdeleri % 15,6 (Erkeklerde % 21,8 ve kızlarda % 7,5), son bir ayda en az 
bir defa alkollü içki içme yüzdesi % 16,5 (erkeklerde % 31,5 ve kızlarda % 10,6) ve son üç ay 
içinde uyuşturucu/uyarıcı madde kullanma % 2,9 (erkeklerde % 4,3 ve kızlarda % 1,0) olarak 
bulunmuştur. 

Alkol ve diğer keyif verici ve bağımlılık yapıcı maddelerin kullanımının azaltılması için 
Sağlık Bakanlığı koruyucu ve tedavi hizmetleri yeterli derecede etkin değildir. 
ÇÖZÜM 8: 
Sigara, alkol ve madde kullanımının sağlık ve şiddet eğilimi üzerine olan etkileri konusunda 
gençlerin ve ailelerin sürekli bir biçimde bilgilendirilmelerinde daha etkin yollar 
bulunmalıdır. Ülkemiz bu maddelerin kullanılmasını azaltacak tüm önlemleri kademeli bir 
şekilde almalıdır. Sigara, alkol ve madde kullandığı tespit edilen gençlere sağlık 
kuruluşlarında ve okullarda danışmanlık hizmetleri sunularak bu maddeleri kullanmayı 
bırakmaları sağlanmalıdır. Bu hizmetin yürütülmesi için sağlık personelinin ve rehber 
öğretmenlerin bilgi ve beceri yönünden değerlendirilmesi ve gerekirse desteklenmesi 
sağlanmalıdır. 

SORUN 9: 
Çete üyesi olan, silah taşıyan ve kanunla ihtilafa düşmüş çocuk ve ergenlerin tanı ve 
gerekliyse tedavisinin sağlanması gereklidir. 
ÇÖZÜM 9: 
Okullarda silah taşıma ve çete etkinliklerinin olma durumunun izlenmesi gerekmektedir. 
Çeşitli kurumlar (Eğitim, Emniyet, SHÇEK, Sağlık, vb.) tarafından silah taşıdığı, çete 
etkinliklerine katıldığı, madde kullandığı, kanunla ihtilafa düştüğü tespit edilen gençlerin 
uygun sağlık kuruluşlarına yönlendirilerek psikososyal yönden değerlendirilmesi ve 
desteklenmesi gerekmektedir. 

SORUN 10: 
Okullarda verilen rehberlik hizmetleri ile sağlık hizmetleri yeterli düzeyde koordine değildir. 
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ÇÖZÜM 10: 

Millî Eğitim Bakanlığınca okullarda verilen koruyucu ruh sağlığı hizmetleri Sağlık Bakanlığı 
eş güdümünde veya iş birliğinde sağlanabilir. Okullarda ruh sağlığını tehdit eden etkenler 
saptanmalı ve bu konuda koruyucu yaklaşımlar geliştirilmelidir. Sorunlu çocukları erken 
dönemde saptamak ve sağlıklı çocukların gelişimlerini desteklemek amacıyla nitelikli 
personel ile donatılmış ücretsiz ya da ailenin gelir düzeyi ile orantılı ücretleri olan okul öncesi 
eğitim kurumlan tüm çocukların yararlanabileceği biçimde arttırılmalıdır. Okul rehberlik 
servisleri, RAM'lar ve o bölgede yer alan sağlık kuruluşları arasında yakın bir iş birliği 
sağlanmalıdır. 

4.6.6. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 

Görev Tanımı 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ülkemizde gençlik ve spor faaliyetlerini planlamak 

ve yürütmek üzere yapılandırılmıştır. Ancak bu raporda, gençlik ve spor faaliyetlerinin gencin 
psikososyal gelişimi ve şiddetin önlenmesine olumlu etkileri nedeniyle, Genel Müdürlüğün 
gençlik faaliyetleri ile ilgili çalışmalarına öncelik verilerek değerlendirme yapılmıştır. 

Anayasa'mn "Gençliğin korunması" başlıklı 58. maddesine göre; Devlet, İstiklâl ve 
Cumhuriyetimizin emanet edildiği gençleri müspet ilmin ışığında, Atatürk ilke ve inkılâpları 
doğrultusunda ve Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmayı 
amaç edinen görüşlere karşı yetişme ve gelişmelerini sağlayıcı, gençleri alkol 
düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan, 
cehaletten korumak için gerekli tedbirleri almakla; 

"Sporun Geliştirilmesi" başlıklı 59. maddesine göre de; Devlet, her yaştaki Türk 
vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri almak, sporun kitlelere 
yayılmasını teşvik etmek, başarılı sporcuyu korumakla görevlendirilmiştir. 

Dünyada ve ülkemizde yapılan araştırmalara göre gençleri şiddetten uzak tutan en 
önemli faktörlerin başında spor ve serbest zaman değerlendirme etkinlikleriyle çocuk ve 
gençlerin enerjilerinin doğru kanalize edilmesi gelmektedir. 3289 sayılı Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 2'nci maddesinde gençlik 
hizmetleri boyutu ile ilgili olarak Kurumun çocuk ve gençlerde şiddet eğiliminin önlenmesine 
ilişkin görevleri; 

a) "... gençliğin boş zamanının değerlendirilmesine ilişkin hizmetleri yürütmek, 
bilgi ve beceri kursları düzenlemek, gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması için 
gerekli tedbirleri almak...," 
c) "... gençlik faaliyetlerini programlamak, düzenlemek, yönetmek ve gelişmesini 
sağlamak...," 
d)"... gençlik derneklerinin tescil işlemlerini yapmak...," 
f) "...Beden eğitimi, gençlik ve spor faaliyetleri için gerekli olan gençlik merkezleri, 
hostelleri, kampları ile; saha, tesis ve malzemeleri yapmak, yaptırmak, işletmek ve 
bu tesisleri vatandaşın istifadesine sunmak...," 
k)"...Gençliğin boş zamanlarının değerlendirilmesi hususunda diğer kuruluşlarla iş 
birliği yapmaktır...," 

Yukarıda sıralanan görevler doğrultusunda Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü çocuk 
ve gençlerin enerjilerini sağlıklı bir şekilde yönlendirmelerini, bedensel gelişimlerine katkı 
sağlamayı, takım ruhu ve iletişim becerilerini geliştirmelerini, boş zamanlarını aktif bir 
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şekilde değerlendirerek zararlı alışkanlıklardan ve şiddetten uzak durmalarını sağlayacak 
ortamlar ve hizmetler sunarak çocuk ve gençlerin sosyalleşmelerine katkı sağlamayı 
hedeflemektedir. 

Ancak, gençlik ve spor etkinlikleri için teşvik edici altyapı ve destekler genel olarak 
yeterli olmadığından, okullardaki sınırlı spor imkânlarına da sadece sınırlı bir genç kesim 
erişebildiğinden bu alandaki hizmetlerin sunulmasında çeşitli problemlerle karşılaşılmaktadır. 

Kurumsal Faaliyetler ve Tespitler 
1. Gençlik Merkezleri 
Yeni oluşum sürecinde genç dostu olarak tasarlanan gençlik merkezlerinde gençlerin 

sorumluluk almaları, merkezi idare etmeleri ve tüm faaliyetlerinde sadece kullanıcı olarak 
değil aynı zamanda düzenleyici olarak da yer almaları sağlanmaktadır. Böylece birçok açıdan 
yaşam ve iletişim becerileri geliştirmelerine yardımcı olunmaktadır. 

Grafik:6- Gençlik Merkezi Sayıları 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 

£3 Gençlik Merkezi Sayısı 

Ülke genelinde toplam 81 il ve 48 ilçede olmak üzere toplam 130 gençlik merkezinde 
gençlere yönelik serbest zaman faaliyetleri için ortam sağlanmaktadır. 
Gençlik merkezlerinin 36 tanesi kendi müstakil binalarında, 52 tanesi spor salonu veya 
bağlı bir kompleks içerisinde, diğerleri ise sadece idari hizmet odalarında faaliyet 
göstermektedir. 
Gençlik merkezlerine kayıtlı üye sayısı 126.967 olup etkinliklere katılan diğer 
gençlerle birlikte yaklaşık 250.000 genç merkezlerden yararlanmaktadır. 
Gençlik merkezi ve gençlik kamplarında gençleri yönlendirmek amacıyla gönüllü 
olarak çalışan ve Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığının düzenlemiş olduğu 
eğitimlere katılmış olan 1.570 gençlik çalışanı bulunmaktadır. 
Gençlik merkezlerinde gençler tarafından düzenlenen kültürel faaliyetlerle halk 
oyunları ve halk müziği yarışmalarına toplam 11.925 genç katılmıştır. 
Gençlerin diğer ülke gençleri ile tanışarak karşılıklı iletişim kurmalarını sağlamak 
amacıyla başlatılan uluslararası değişim programlarına 2006 yılında toplam 754 genç 
katılmıştır. 
Gençlerin ülkemizin değişik yörelerini ve kültürlerini tanımaları amacıyla başlatılan 
gençlik merkezleri arası değişim programına 2006 yılında toplam 3200 genç 
katılmıştır. 
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• Gençlerin tarihimizi yaşayarak öğrenmeleri amacıyla başlatılan ve her hafta 3 ilden 
40'ar gencin katıldığı Bilecik ve Çanakkale ziyareti programına 2006 yılında toplam 
4.120 genç katılmıştır. 

• Avrupa Birliği Gençlik Programı kapsammda 9 gençlik merkezinde toplam 12 proje 
gerçekleştirilmiştir. 

• Çeşitli gençlik merkezlerince (fanatizm konusunda bilgilendirme, yetiştirme 
yurdundaki gençler üe fiziksel ve zihinsel engelli gençleri gençlik merkezine çekerek 
çeşitli etkinliklerle topluma kazandırma, suça eğilimli gençleri gençlik merkezinde 
spora yönlendirerek suçtan ve şiddetten uzaklaştırılmaları amaçlı) örnek projeler 
gerçekleştirilmiştir. 

2. Gençlik Kampları 
Gençlik kamplarına her yıl 18-24 yaş arası 4500, 13-17 yaş arası 3000 genç 

katılmaktadır. 
Gençlik kamplarında görev alan toplam 500 liderin gelişimlerini sağlamak amacıyla 

10 adet "Gelişim Semineri" düzenlenmiş, yeni lider yetiştirmek amacıyla da 12 adet "Lider 
Yetiştirme Kursu" açılmıştır. 

Gençlik kampları her yıl imkânlar dâhilinde 4 doğa ve 4 deniz kampı olarak 
açılmaktadır. Bu kamplarda yaklaşık 50 değişik etkinlik düzenlenmektedir. Daha fazla gencin 
kamplara katılımlarını sağlamak amacıyla yeni kamplar açılmasına çalışılmaktadır. 

Gençlik kamplarına katılan 13-17 yaş grubunda yer alan gençlerin yaklaşık %70'i 
hayatlarında ilk kez deniz görmüştür. 

3. Gençlik Sosyal Gelişim Programı 
Türkiye'de gençlerin katılımı ve yetkinleştirilmesine yönelik Gençlik Sosyal Gelişim 

Programı kapsamında Dünya Bankası tarafından sağlanan fon ile 2006-2009 yıllarını 
kapsayacak şekilde gençlik merkezlerinin kapasitelerinin geliştirilmesi, yetkin gençlik 
çalışanlarının sayısının arttırılması, gençlik eğitmenlerinin yetiştirilmesi, gençlik istihdamının 
geliştirilmesi, kültürel uçurumların kapatılması ve yerel düzeyde gençlik politikalarının 
geliştirilmesi konularında çalışmalar yürütmektedir. 

4. Gençlik Kulüpleri 
22.11.2004 tarihli ve 25649 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 

5253 sayılı Dernekler Kanunu'nun "Gençlik ve Spor Kulüpleri" başlıklı 14. maddesi 
uyarınca; "Derneklerden başvurmaları hâlinde; spor faaliyetine yönelik olanlar spor kulübü, 
boş zamanları değerlendirme faaliyetine yönelik olanlar gençlik kulübü ve her iki faaliyeti 
birlikte amaçlayanlar gençlik ve spor kulübü adını alır. Bu kulüpler, Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğünce tutulacak kütüğe kayıt ve tescil edilir". 

Tescil işlemleri, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulüpleri 
Yönetmeliği doğrultusunda yapılmaktadır. Mart 2007 itibari ile tescilli gençlik kulübü sayısı 
305'e ulaşmıştır. Üyelerine çeşitli sanatsal, eğitsel, sosyal ve kültürel etkinliklerde yer 
alabilecekleri programlar sunan gençlik kulüplerine yönelik çeşitli eğitimler (proje yönetimi, 
örgüt yönetimi ve ihtiyaca göre belirlenen çeşitli tematik konular) düzenlenmekte ve gençlik 
çalışmaları için maddi destek sağlanmaktadır. 

5. Sporla İlgili Faaliyetleri 
Bu alandaki çalışmalar her yaştaki Türk vatandaşına yönelik olup spordaki şiddet 

gençleri şiddetten uzak tutmak yerine gençlikteki şiddet eğilimini açığa çıkarmaktadır. 
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Spordaki şiddet konusu 10 / 63,113,138,179,228 esas numaralı TBMM Araştırma 
Komisyonunun, 956 sıra sayılı raporunda incelenmiş olduğundan burada ayrıca 
incelenmemiştir. 

Kurumsal Sorunlar, Aksaklıklar ve Eksiklikler 
SORUN 1: 
Türkiye'de Ortaöğretime Devam Eden Öğrencilerde Şiddet ve Bunu Etkileyen Etmenlerin 
Saptanması Araştırması'na (2007) göre; 
Ortaöğrenim kurumlarına devam eden gençlerin okul dışı etkinlikleri şu şekildedir: % 63,3'ü 
kitap okumakta, % 61,8'i gazete/dergi okumakta, % 58,8'i kültürel etkinliklere katılmakta, % 
56,1'i İnternet kafeye gitmekte, % 55,6'sı spor yapmakta, % 45,6'sı sokakta arkadaşları ile 
oynamakta ve % 17,5'i oyun salonları/bilardo/kahvehanelere gitmektedir. 

Devlet okullarında kumar oynayan, ekonomik durumlarını kötü olarak algılayan, delici-kesici 
alet taşıyan ve günden 4 saatten fazla televizyon seyreden gençler ve spor yapmayan gençler, 
özel okullarda öğrenim gören erkek öğrencilerden küçük sınıflarda olanlar, kardeş sayısı fazla 
olanlar, okul devamsızlığı fazla olanlar, oyun salonlarına giden, sigara kullanan, kültürel 
etkinliklere katılmayan ve kitap okumayan gençler daha fazla fiziksel şiddet uygulamaktadır. 
Devlet okullarında öğrenim gören kız öğrenciler çete üyesiyseler, sigara kullanıyorlarsa ve 
spor yapmıyorlarsa daha fazla sözel şiddet uygulamaktadırlar. 

Gençler arasında her gün televizyon seyretme % 92,6'dır. Gençlerin en fazla seyrettikleri 
programlar sırasıyla diziler (%40,7), filmler (%23,3), spor programları (%14,0), belgesel 
(%11,8), yarışma programları (%8,2) ve magazin programlan (8%2,1) şeklindedir. 

Her 10 gençten 6'sı kitap, gazete, dergi okumakta, kültürel etkinliklere katılmakta, spor 
yapmaktadır. Yine her 10 gençten yaklaşık 6'sı İnternet kafeye gitmekte, 5'i sokakta 
arkadaşları ile oynamakta ve 2'si oyun salonlarına gitmektedir. Her 10 gençten 6'sı kendisini 
geliştirecek etkinliklere yer verirken, 2'si oyun salonlarına gitmektedir. Bu gençlerin 
bazılarının okul dışı etkinliklerinin kendilerini geliştirecek yönde olmadığı görülmektedir. 
ÇÖZÜM 1: 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce, çocuk ve gençlerin kendini geliştirecek etkinliklere 
daha fazla vakit ayırmaları için olanakların ve yapılması gerekenlerin irdelenmesi ve bir an 
önce uygulamaya konulması gerekmektedir. 

Kültürel etkinlikler yaygınlaştırılmalı ve gençlerin daha fazla katılımları sağlanmalı, spor 
olanakları ve gençlerinin bu olanaklara erişimleri artırılmalı, gençlerin oyun salonlarından ve 
kontrolü güç olan İnternet kafelerden uzak tutulması ve söz konusu mekânlara gitme 
davranışlarının azaltılması amacıyla gençlik merkezlerinde internet kullanım olanaklarının 
arttırılması hedeflenmelidir. 

Gençlerin yaşam tarzlarına ilişkin bakış açılarının geliştirilmesi gerekmektedir. Gençler, spor 
yapma ve kültürel etkinliklere katılmanın, kişiliklerini geliştirecek ve güçlendirecek 
etkinlikler olduğu konusunda bilgilendirilmelidir. 

Ancak bilgilendirmeden daha da önemlisi gençlerin bu etkinliklere katılmaları sağlanarak 
sporu, sosyal ve kültürel faaliyetleri yaşam tarzı hâline getirmeleri temin edilmelidir. Bu 
şekilde gençler sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlerin kendilerini geliştirdiğini görerek ve 
yaşayarak bunları kabul edilmiş davranışlar hâline getirebilirler. 
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SORUN 2: 
Türkiye'deki genç nüfus göz önüne alındığında gençlik merkezlerinin sayısı (sadece 
Londra'da 70.000 gençlik merkezi bulunmaktadır) ve şu anda ulaşabildiği genç kesim 
oldukça sınırlıdır. Ayrıca birçok gençlik merkezinde fiziki imkânlar ve donanım yeterli 
düzeyde değildir. Gençlik merkezlerinde gençlik alanında donanımlı eleman sıkıntısı 
yaşanmaktadır. 
ÇÖZÜM 2: 
Okulların ve gençlerin yoğunlukta oldukları bölgelerde yeni gençlik merkezleri açılmalı, 
gençlik merkezleri şehir merkezlerinde kendi binalarına kavuşturulmalıdır. Okulların gençleri, 
gençlik merkezlerine yönlendirmeleri sağlanmalı, gençlik merkezlerinde gerekli fiziki altyapı 
ve diğer ihtiyaçlar karşılanarak donanımlı personel istihdam edilmelidir. 

SORUN 3: 
2004 yılı katma bütçeli kuruluşların harcama payları verilerine göre Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğüne ayrılan pay % 2,06'dır. Genel müdürlüğün cari ve transfer harcamaları birimler 
itibariyle incelendiğinde ise "gençlik hizmetlerine" ayrılan payın %1,56 olduğu 
görülmektedir. Gençlik hizmetlerine ayrılan pay 2006 yılında 2,54'e, 2007 yılında ise 
%2,77'ye yükseltilmiştir. 
ÇÖZÜM 3: 
Türkiye'deki genç nüfusun yoğunluğu göz önünde bulundurularak; yerel yönetimler ve özel 
idare bütçeleri ile genel bütçe planlarında gençlik merkezlerine ayrılan pay artırılmalıdır. 

SORUN 4: 
Mevcut mevzuat gereğince, özellikle kurum ve kuruluş bünyesinde kurulan (yarışma amaçlı 
faaliyetlerin yürütüldüğü spor kulübü olup sonradan gençlik kulübü statüsü de kazanarak 
gençlik ve spor kulübü olan) kulüplerin yönetiminde çoğunlukla genç olmayan kurum 
personeli bulunmakta ve üyeler de genelde kurum personelinden oluşmaktadır. 
ÇÖZÜM 4: 
Gençlik dönemi, bireyin sorumluluk alma ve toplumsallaşma dönemidir. Günümüzde bireyin 
toplumsallaşmasında aile ve okulun yanı sıra, gençlerin belirli amaçlar doğrultusunda bir 
araya geldiği dernek ve kulüp gibi örgütler de önemli rol oynamaktadır. Bu dernek ve 
kulüpler; gençlerin yönetmeyi, yönetilmeyi, sorumluluk almayı, eleştirmeyi, eleştirilmeyi, 
diğerlerine saygı duymayı, dayanışma içinde üretmeyi öğrendikleri yerler olmalıdır. 

Yarın bu ülkeyi yönetecek olan gençler, demokrasi deneyimini sivil toplum örgütlerinde 
(derneklerde/kulüplerde) mevzuat engeline takılmaksızın en geniş anlamda yaşamalıdır. 
Gençlere, demokrasinin aktörleri olarak toplumla bütünleşebilmeleri için bilgi ve becerilerini 
geliştirmelerini sağlayacak öğrenme koşulları ve olanakları sunulmalıdır. Gençlik 
çalışmasında yol gösterici prensip, kendi etkinliklerini organize etmelerinde, kendi kendilerini 
ifade etme yolunu bulmalarında gençlere yardımcı olmaktır. Gençlik çalışması; gençler için 
yetişkinlerce sağlanan (yetişkin-merkezli) hizmetler değil, gençler tarafından planlanan, 
uygulanan ve onlar tarafından değerlendirmesi yapılan etkinlikler olmalıdır. Bu 
anlayışın/yaklaşımın gençlik kulüplerinde hayata geçirilmesinde zorluklar yaşanıyor olması 
nedeniyle gençlik alanında sivil örgütlenmeye ilişkin mevzuatta yeniden düzenlemeye 
gidilmelidir. 

SORUN 5: 
Spor müsabakalarında alınacak güvenlik önlemlerinin yürütülmesi ve denetlenmesinde spor 
kulüplerinin kanun gereği özel güvenlik oluşturma ve iç güvenliği sağlamada 
yükümlülüklerini yerine getirmedikleri, taraftarları arasından yeterli sayıda taraftar 
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temsilcisini belirlemedikleri, taraftar derneklerinin spor ahlakı ve ilkelerine gerektiği kadar 
uygun hareket etmedikleri, illerde sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine yönelik olarak 
okullar ile gerekli olan eğitim faaliyetleri ve koordinasyonun sağlanmadığı, yerel ve ulusal 
yazılı ve görsel medyada şiddet ve düzensizliğin önlenmesine yönelik bilgi ve demeçlerin 
gereken ölçüde yer almadığı tespit edilmiştir. 
ÇÖZÜM 5: 
Sporda şiddet konusu, 10 / 63,113,138,179,228 esas numaralı TBMM Araştırma 
Komisyonunun, 956 sıra sayılı raporunda irdelenmiştir. Sporda şiddet, genç ve çocuklardaki 
şiddet davranışını doğrudan etkilediği için bu raporu ilgilendirmektedir. Yukarıda belirtilen 
olumsuz tespitler sahalara ve ekranlara yansımakta ve çocuklar bu olumsuzluklardan 
doğrudan etkilenmektedir. Bu nedenle sporda şiddetin engellenmesi kapsamındaki önlemler 
daha da etkinleştirilmelidir. 

SORUN 6: 
5253 sayılı Dernekler Kanunu gereğince Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor 
Kulüpleri Yönetmeliği'nde hem spor hem de gençlik sektörü için öngörülen düzenlemeler 
birlikte ele alınmıştır. 

ÇÖZÜM 6: 
Amaç ve hedef kitleler açısından farklılıklar arz eden spor ve gençlik gibi iki ayrı boyutun 
yapı ve işleyişinin aynı mevzuat çerçevesinde paralellikler kurulmaya çalışılarak 
düzenlenmesinin gençlik örgütlenmesi açısından ne derece sağlıklı olduğu sorgulanmalıdır. 

SORUN 7: 
Ülkemizde 0-18 yaş grubunun 25 milyon civarında olduğu düşünüldüğünde Genel 
Müdürlüğün ulaştığı genç sayının gençlik merkezlerinde 250.000 civarında olması. 
ÇÖZÜM 7: 
Kurum, gençler arasındaki şiddet eğiliminin azaltılması konusunda faaliyetlerini, hedef kitle 
olarak gençliğin tümünü kapsayarak yapmalıdır. Bunun için Kurum; yerel yönetimler, sivil 
toplum örgütleri ve iş çevreleri ile iş birlikteliklerini artırmalı, gençlerin sosyal ve kültürel 
etkinliklere katılımları için ortam sağlayan gençlik merkezlerini yaygınlaştırmalı, gençlik 
merkezlerinin olanaklarını ilde bulunan gençlik kulüplerinin/derneklerinin hizmetine sunmalı, 
söz konusu kulüp/derneklerle gençlik alanında iş birliğine giderek gençlik etkinliklerini 
desteklemeli ve gençlik ve spor kulüplerini imkânlarını gençlere sunmaları konusunda teşvik 
etmelidir. 

4.6.7. Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Kültür ve Turizm Bakanlığı kültür ile ilgili faaliyetlerini, 4848 sayılı Kültür ve Turizm 

Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'da belirtilen görev tanımları doğrultusunda 
aşağıdaki genel müdürlükler aracılığıyla yapmaktadır. 

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü 

Görev Tanımı 
Halk kültürlerinin halk edebiyatı ve tiyatrosu, gelenek, görenek ve inançları, halk 

müziği ve oyunları, sanatları, mutfağı, giyim, kuşam, süsleme ve benzeri bütün dallarında 
araştırma, derleme, inceleme ve diğer bilimsel çalışmaları yapmak, yaptırmak, yayımlamak, 
tanıtmaktır. 
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Faaliyetler: 
Halk kültürü ile ilgili olarak sosyoloji, antropoloji, halk bilimi, etnoloji ve müzik 
bölümlerinden mezun folklor araştırmacıları tarafından yurt içinde ve yurt dışında alan 
araştırmaları gerçekleştirmektedir. 

Derleme çalışmaları yapmaktadır. Derleme çalışmaları; halk kültürünün geçiş dönemleri 
(doğum, ölüm, evlenme âdetleri), halk edebiyatı, el sanatları, halk mutfağı, halk müziği, 
oyunları ve eğlencesi , köy seyirlik oyunları, halk inançları, halk takvimi ve meteorolojisi, 
halk mimarisi konularında yapılmaktadır. Ayrıca çocukluk ve gençlik çağma ilişkin ; doğum, 
ad verme töreni, kundaklama, çocuğun beslenmesi ve süt verme, beşiğe koyma, beşik 
düğünü, kırklama, diş çıkarma ve diş bulguru, çocuğun konuşması, yürümesi, çocuğun ilk 
tırnağının ve ana saçının kesilmesi, çocuğun nazardan korunması, sünnet ve kirvelik, çocuğun 
eğitimi, aile bireylerinin etkisi, askerlik ve askere uğurlama, kız ve erkek çocuğa yönelik 
uygulamalar, inanışlar, söylenceler, fıkralar, ninniler, masallar, bilmeceler, tekerlemeler, 
atasözleri, çocuk oyunları ve oyuncakları, çocuk giyim, kuşamı konuları da derleme 
kapsamındadır. 

Faaliyet alanlarıyla ilgili çocuk ve gençlere yönelik çalışmalar: 
1966 yılından bu yana halk kültürü konulu 349 adet eser yayımlanmıştır. Ancak 

çocuklara yönelik sadece 7 adet kitap bulunmaktadır. 
1. Boyama Kitabı: 2006, 5000 adet 
2. Ninemin Nevruzu: 2006, 3000 adet (ikinci baskı) 
3. Nevruz Boyama Kitabı: 2003, 5000 adet 
4. Bahar Nevruzla Başlar: 1999, 5000 adet 
5. Çocuk Gözüyle Türk Kültüründe Nevruz Konulu Kompozisyon Yarışması: 

1998, 3000 adet 
6. Türk Cumhuriyetlerinde Çocuk Oyunları: 1997, 4000 adet 
7. Çocuk Oyunlarımız: 1990, 2500 adet 

21 Mart'ta kutlanan Nevruz Bayramı etkinlikleri kapsamında ilköğretim, ortaöğretim 
ve dengi öğretim kurumlarını kapsayan "Türk Kültüründe Nevruz" konulu resim, şiir ve 
kompozisyon yarışmaları düzenlenmektedir. 

Tablo: 116- Nevruz Bayramı Etkinliklerine Katılan Öğrenci Sayıları 

Yıl 

2006 
2007 

"Türk Kültüründe 
Nevruz" konutu 

kompozisyon 
yarışmasına katılan 

öğrenci sayısı 

1.488 
2.801 

«Türk 
Kültüründe 

Nevruz" konulu 
resim 

yarışmasına 
katılan öğrenci 

sayısı 
2.393 
4.550 

"Türk Kültüründe 
Nevruz" konulu 
şiir yarışmasına 
katılan öğrenci 

sayısı 

2.077 
3.903 

Toplam 

5.958 
11.254 

Yarışmaya katılan tüm eserler daha sonra yayın hâline getirilmekte, derece alan 
öğrenciler, yapılan törenlerle ödüllendirilmekte, aynı törenlerde yarışmaya katılan tüm 
resimler sergilenmektedir. Ayrıca çocuklara yönelik çizgi film hazırlanarak Nevruz Bayramı 
etkinlikleri süresince çeşitli televizyon kanallarında gösterime sunulmakta, Bakanlıkça 
hazırlanan boyama kitabı çocuklara dağıtılmaktadır. 
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Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 

Görev Tanımı 
1949 yılında, 5441/1310 sayılı Yasayla kurulan nitelikli Türk eserleri ile evrensel 

değerdeki yabancı eserleri yüksek düzeyde temsil etmek, kültürel gelişmemize katkıda 
bulunmak, Türk dilinin en iyi şekilde telaffuzunu yaygınlaştırmak, şive birliğinin 
sağlanmasına çalışmak, yerli yazarların yetişmesine yardımcı olmak, millî repertuarı 
oluşturmak, dünya klasiklerini ve tiyatro sanatındaki yenilikleri tanıtmak, tiyatro sanatını 
geliştirmek ve yaygınlaştırmak, tiyatroyu yurt içinde yaymak, Türk oyun yazarlarının 
eserlerinin yabancı ülkelerde tanıtılmasma çalışmak, yabancı sanat adamlarıyla iş birliği 
yaparak ülkemizle diğer ülkeler arasındaki iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunmak, 
gerektiğinde tiyatrolar açmak, millî ve milletlerarası festivallere katılmak gibi görevleri 
üstlenmiştir. 

Ayrıca yerli ve yabancı eserlerle Türk toplumunun genel eğitimini, yurt ve 
güzellik sevgisini, dil ve kültürünü yükseltmek, Türk tiyatrosunun yurt içinde gelişmesini 
ve yaygınlaşmasını, yurt dışında tanıtılmasını sağlamak, Türkçe'yi en güzel şekilde 
seslendirmek, Türk kültürünü besleyerek temel değerler üzerinde doğru yargılara 
varmasını sağlamak, sanat ve estetik duygusunu geliştirmek amacını taşımaktadır. 

Faaliyetleri 
Tiyatro özveriyle çalışmayı gerektiren bir sanattır. Çocuk ve gençlik tiyatrosu sahnede 

var olma egosunun çok ötesine geçmeyi başarıp ev, sokak ve okuldaki çocuğun yanında 
olabilmeyi zorunlu kılmaktadır ilkesi ile 12 yerleşik merkez ve turne düzenindeki Gaziantep, 
Aydın, Çorum illeri ile toplam 43 sahnede sanatsal faaliyetler sürdürmektedir. 
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Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 

Görev Tanımı 
Opera, bale ve müzik sanatını halka tanıtmak ve yaymak gayesiyle opera, operet, bale 

temsilleri ile konserler verir, yurt içi ve yurt dışı turneler tertipler, millî ve milletlerarası 
festivaller düzenler. 

Faaliyetler 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü aracılığıyla 

çocuklarm ve gençlerin sanat faaliyetleri alanında gelişimlerini desteklemek amacıyla 
düzenlenen faaliyetlerin izlenme oranlarına ilişkin rakamsal bilgi aşağıda sunulmaktadır. 

Tablo:118- Çocuk İzleyici Sayıları 

SEZON 

2003-2004 
2004-2005 
2005-2006 

NÜFUS 
TAHMİNLERİ 

(3-18 YAŞ)1 

20.035.000 
20.087.000 
20.132.000 

ÇOCUK İZLEYİCİ TOPLAM SAYISI 

5.778 
25.821 
27.963 

Ayrıca her yıl; Samsun, Eskişehir, Gaziantep, Diyarbakır, İstanbul, Balıkesir, Datça, 
Siirt, Batman, Kars, Konya, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Kocaeli illerine yapılan turnelerde 
yaklaşık 50.000 çocuk ve gence ulaşılmıştır. Sahnelerin yeterli olamamasından dolayı, talebin 
çok olmasına rağmen sınırlı sayıda oyun sergilenmektedir. 

Devlet Opera ve Balesinin Sahneleri: 
Ankara: Opera Sahnesi, Operet Sahnesi, Leyla Gencer Sahnesi 
İstanbul:AKM Büyük Sahne, AKM Konser Salonu 
İzmir: El Hamra Sahnesi 
Mersin: Opera Sahnesi 
Antalya: AKM Sahnesi 
olmak üzere 8 sahnede toplam 5.485 koltuk vardır. 
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü; Kayseri, Tokat, Diyarbakır, Gaziantep, Adana ve 
Çanakkale illerinde özel kursların açılmasına vesile olmuştur. 

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü 

Görev Tanımı 
Müdürlük, aşağıdaki başlıklar çerçevesinde şu faaliyetleri gerçekleştirmektedir: 

a) Klasik, çağdaş ve geleneksel sanat akımlarını takip ederek, yurt içindeki sanat 
faaliyetlerinin millî kültür ve çağdaş anlayışa uygun olarak yürütülmesi ve 
yayılmasını, milletin bu yönden bilgi sahibi olmasını sağlamak. 
b) Ulusal resim ve heykel sanatları ile geleneksel Türk süsleme ve el sanatları 

1 DİE, 2000 Genel Nüfus Sayımı ve HÜNEE, 2003 Nüfus ve Sağlık Araştırması sonuçlarına dayalı 2005 yılında 
yapılan nüfus tahminleri. 
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koleksiyonlarını geliştirmek. 
c) Güzel sanatlara ilişkin çalışmaların sosyal ve kültürel gelişme bakımından verimli 
olması için tedbirler almak. 
d) Güzel sanatlar galerileri ile orkestralar, korolar, çalgı, ses ve halk oyunları 
toplulukları, resim ve heykel müzeleri kurulmasını teklif etmek ve bunlara ilişkin 
hizmetleri yürütmek. 
e) Diğer ülke sanatlarının yurt içinde tanıtılması amacıyla tedbirler almak. 

Faaliyetler 
Kültür ve Turizm Bakanlığının geliştirdiği bir proje sonucunda, Kültür ve Turizm 

Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan Sanatsal ve Kültürel Eğitim 
Protokolü çerçevesinde etkinlikler düzenlenmekte olup bu çerçevede ilköğretim okullarında 
eğitim gören çocuklara ücretsiz temsiller düzenlenmektedir. Öğrencilerimizin Güzel Sanatlar 
Genel Müdürlüğüne bağlı Resim Heykel Müzelerini ücretsiz ziyaret etmeleri sağlanmaktadır. 

Son yıllarda çocuklar ve gençler arasında şiddet eğilimlerinin artması nedeniyle, 
önceki yıllarda eğitim sistemimizde güzel sanatlar alanındaki derslerin yıllık programlarda 
zorunlu olarak yer almasına karşılık günümüzde bu programlarda "Seçmeli" ders olarak yer 
almasına yönelik öneriler uygun görülmüştür. 

Protokol çerçevesinde bazı okullardaki plastik sanatlar alanındaki kurslara eğitmen 
desteği verilmektedir. 

Fonetik sanatlar alanında ise Gençlik Halk Oyunları ve Halk Müziği Topluluğu 16 
Mart 2007'de Amerikan The George C.Marshall Okulunda gösteri düzenlemiştir. Gösteride 
500 çocuk ve gence ulaşılmıştır. 

Gençlik Halk Oyunları ve Halk Müziği Topluluğu 23 Nisan 2007'de Yenimahalle 
Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gösteri düzenlemiştir. Gösteride 
3000 çocuk ve gence ulaşılmıştır. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile VAKSA iş birliği ile düzenlenen Türkiye 15. Halk 
Dansları Yarışması İstanbul, Ankara ve İzmir elemeleri 18-24-25 ve 29 Mart 2007 
tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Elemelerde 5750 çocuk ve gence ulaşılmıştır. 

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü 

Görev Tanımı 
Çocuk Bölümlerinin ve Çocuk Kütüphanelerinin Görevleri: 

a) Temel kütüphane hizmetleri yerine getirilir. 
b) Göze ve kulağa hitap eden araçlarla çeşitli eğitim faaliyetlerinde bulunur. 

Bunlar; 
1. Öğretici filmler göstermek, 
2. Projeksiyon gösterileri düzenlemek, 
3. Radyodan, varsa televizyondan çocuk ve eğitim saatlerini takip etmek, 
4. Varsa, teyp ve pikaptan yararlanarak eğitim programları düzenlemektir. 

c) Çocukların yaptığı resimler ve işler sergilenir. 
d) Kitap okuma, şiir, masal ve monolog saatleri düzenlenir. 
e) Türklüğe ve medeniyete hizmet eden büyükleri anma ve tanıtma programları 

hazırlanır ve uygulanır. 
1) Millî bayramlar, önemli gün ve haftalarla, ilgili faaliyetlerde bulunulur. 
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g) Okul öncesi çocuklara kütüphaneden yararlanma imkânı sağlanır. 
h) Kütüphane imkânlarına göre çocuk piyesleri hazırlanır ve sahnelenir. 
i) Okuyucu ve kitap istatistikleri günlük, aylık ve yıllık olarak düzenlenir. Bu 

faaliyetler yıllık çalışma programı hazırlanarak valiliğin onayından sonra 
uygulanır. 

Halk Kütüphanelerinin Görevleri: 
Amaçlarına ulaşmak için halk kütüphanelerinde aşağıda belirtilen işler yapılır 
a) Çevresinin okuma ve bilgi edinme ihtiyaçlarını karşılamak üzere; kitap, broşür, 
dergi, gazete, harita, nota, film, plak, ses bandı, fotoğraf, tablo, plan, yazma eser vb. 
fikir ve sanat ürünleri toplanır, düzenlenir, okuyucuların yararına sunulur. 
b) Bulunduğu çevre ile ilgili araştırmalara imkân sağlamak üzere o yöre ile ilgili 
eserlerden (kitap, dergi, gazele, fotoğraf, kupür, plân, ses bandı, yazına eser, plâk, 
arşiv belgesi, vb.) kurulu bir koleksiyon meydana getirilir. 
c) Satın alma, bağış, devir vb yollarla kütüphaneye gelen malzemenin kayıtları yapılır, 
kitapların ve cilt birliği tamamlanan süreli yayımların ciltlenmesi sağlanır. 
d) Kütüphaneye giren eserlerin katalog ve tasnif işleri yapılır, bunlar en kısa sürede 
okuyucu hizmetine sunulur. 
e) Okuyuculara ödünç kitap verilir. 
f) Okuyucular tarafından aranan ve kütüphanede bulunmayan eserler temin edilir. 
g) Kütüphaneye başvuranlara, çeşitli konulardaki sorunlarının çözümlenmesi 
hususunda, aranan bilgi ve belgeler kütüphanede yoksa diğer kuruluşlardan 
yararlanmaları için yardımcı olunur. 
h) Bina ve personel imkânlarına göre, "Kütüphanelerde Eğitici ve Kültürel Faaliyetler 
Yönetmeliği" gereğince çeşitli eğitici ve kültürel faaliyetler düzenlenir. 
I) Özürlü okuyucuların istekleri, bunlar için özel bölümleri olan kütüphanelerden 
ödünç kitap getirtilerek karşılanmaya çalışılır; bu konuda körler okullarıyla da iş 
birliği yapılır. 
i) Çevresindeki eğitim, öğretim, sanat, kültür kuruluşları ile hastane, cezaevi vb. 

birimlerle kütüphane hizmetlerinin yaygınlaştırılması yönünden iş birliği imkânları 
araştırılır. 
j) Kütüphanede bulunan (mevcut ve yeni sağlanan) yazma eserlerin tespit fişleri ve 
katalog fişleri hazırlanır. Bunların hazırlanmasında Yazma ve Eski Basma Kitapların 
Tasnif ve Fişleme Kılavuzu ve İslam Dinî İlimleri Tasnif Cetveli'ndeki kurallar 
uygulanır. 
k) Kitap ve okuyucu istatistikleri günlük, aylık ve yıllık olarak düzenlenir. 
1) Her yıl sonu kütüphanenin çalışmalarıyla ilgili bir rapor düzenlenir. 
m) İl çapında yapılacak olan derleme işleri "Basına Yazı ve Resimleri Derleme 
Yönetmeliği" esaslarına göre yürütülür. 
n) Yürürlükteki mevzuata dayanılarak kütüphane hizmeti ile ilgili diğer işler yapılır. 

Gezici Kütüphanelerin Görevleri: 
a) Bağlı olduğu halk kütüphanesince belirlenen ve valilikçe onaylanan yerlere 

Bakanlığın uygun görüşü alındıktan sonra bir program dahilinde hizmet götürür ve 
15 günde bir aynı gün ve saatlerde, programda gösterilen yerde bulunur. 

b) Halk Kütüphanesi tarafından, her türlü işlemleri tamamlanmış kitaplar araçta 
konularına göre yerleştirilerek (çocuk kitaptan ayrı raflarda olmak üzere) 
okuyuculara ödünç verilir. 

c) Aracın durduğu süre içinde okuyucular tarafından araçta yararlanılabilecek bir 
müracaat eserleri koleksiyonu bulundurulur. 

d) Gidilen durak adı, gidiş ve ayrılış saatleri ile aracın kilometrelerinin kaydedileceği 
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bir hizmet' defteri bulundurulur. Defter her sorumlu tarafından imzalanır; 
kütüphane idaresince de kontrol edilir. Gezici kütüphane koleksiyonu belirli 
aralıklarla gözden geçirilerek yenilenir. 

e) Okuyucu istatistikleri günlük, aylık ve yıllık olarak hazırlanır. 
I) Gezici kütüphane, haftanın son iş günü öğleden sonra hizmete çıkmaz, kitapların 

temizliği ve düzenlenmesi ile aracın umumi iç ve dış temizliği, bakımı bu sırada 
yapılır. Arıza ve noksanları varsa giderilir. Ayrıca, o hafta içinde zamanında 
getirilmeyen kitaplarla ilgili işlemin yapılması için, halk kütüphanesine bilgi 
verilir; okuyucu istekleri, karşılaşılan yeni durumlar, görülen aksaklıklar vb. 
idareye duyurulur, gerekli tedbirler sefere çıkmadan alınır. 

g) Yıllık izin döneminde (temmuz ve ağustos) aracın yıllık bakımı yapılır. İzin 
dönüşünde koleksiyon gözden geçirilir, gerekli değişmeler, kitaplar ve aracın 
temizliği gibi işler yapılır; noksanlar tamamlanır. 

Faaliyetler 
Bakanlığa bağlı halk kütüphanelerinde, çocukları şiddetten ve kötü alışkanlıklardan 

uzaklaştırarak kütüphanelere yöneltmek ve kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla 
çeşitli etkinlikler yapılmaktadır. Ayrıca bağlı kütüphanelerde "Eğitici ve Kültürel 
Faaliyetler Yönetmeliği" çerçevesinde, dünya çocuk kitapları haftası, kütüphane haftası, dil 
bayramı, gençlik haftası gibi belirli gün ve haftalar kapsamında okuma saatleri, imza günleri, 
konferans, sempozyum, söyleşi, video ve slayt gösterileri gibi çeşitli etkinlikler 
düzenlenmektedir. 

Tablo: 119- Kütüphanelerde Düzenlenen Etkinlik ve izleyici Sayısı 

YIL 

2003 
2004 
2005 
2006 

TOPLAM 

KÜTÜPHANELERDE 
DÜZENLENEN 

ETKİNLİK SAYISI 
3051 
2588 
2082 
3475 

11.196 

İZLEYİCİ SAYISI 

877.722 
736.305 
494.198 
768.382 

2.876.607 

Kütüphane kullanıcı istatistikleri aşağıda verilmektedir. Yetişkin ve çocuk kullanıcı 
ayrımı 2002 yılından itibaren yapılmaya başlanmıştır. Veri girişleri devam ettiğinden 
2006 yıl sonu rakamları kesin rakamlar değildir. 

Tablo: 120- Kütüphane Kullanıcı Sayısı 

YILI 

2002 
2003 
2004 
2005 
2006 

______ 

ÇOCUK 

12,785,138 
12,374,004 
11,629,143 
11,315,742 
11,690,739 

YETİŞKİN 

10,178,440 
10,168,630 
9,242,707 
9,390,784 
9,423,317 

TOPLAM 

22,963,578 
22,542,631 
20,871,850 
20,706,526 
21,114,056 

YÜZDE (Genel Kullanım) 
ÇOCUK 
%55 
%55 
%56 
%54 
%55 

YETİŞKİN 
%45 
%45 
%44 
%46 
%45 
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Tablo:121- Kütüphanelerden Yararlanan Çocuk Sayısı 

YIL 

2002 
2003 
2004 
2005 
2006 

NÜFUS 
TAHMINLERI 

(3-18 YAŞ) 2 

19.928.000 
20.035.000 
20.087.000 
20.132.000 
20.226.000 

K Ü T Ü P H A N E L E R D E N 
YARARLANAN 
Ç O C U K SAYISI 

12.785.138 
12.374.004 
11.629.143 
11.315.742 
11.690.739 

Ankara, İstanbul ve İzmir illerindeki halk kütüphanelerindeki çocuk okuyucu sayısı; 
Ankara: Erkek- 128.235, Kız- 171.745 
İstanbul: Erkek-81.597, Kız-99.708 
İzmir: Erkek-118.697, Kız-155.895 tir. 

Bakanlığa bağlı olarak hizmet veren kütüphane sayısı, 
Halk Kütüphanesi: 1117, 
Çocuk Kütüphanesi: 47 

Ayrıca 60 ilde de 60 gezici kütüphane aracı hizmet vermektedir. 

Bakanlık tarafından, 2006 yılı içerisinde halk ve çocuk kütüphanelerinde okuyucuların 
hizmetine sunmak için merkezden ve yerinden olmak üzere 576.500 adet kitap satın 
alınmıştır. Satın alınan kitabın yaklaşık 100.000 adedi çocukların ve gençlerin aile ve okul 
eğitimi, topluma yararlı birey olmaları, çocuklarda ve gençlerde şiddetin önlenmesi gibi 
konuları içeren çocuk ve gençlik kitaplarından oluşmaktadır. 

Çocuk ve gençlerde okuma alışkanlığını artırmak ve onları kütüphanelere çekmek 
için buraları cazibe merkezi hâline getirme çalışmaları yapılmaktadır. Kütüphanelerin fiziksel 
olarak iyileştirmenin yanı sıra çocukların ve gençlerin ilgisini çekecek yayınların alınmasına 
büyük önem verilmektedir. Bu bağlamda çocuklara ve gençlere yönelik satın alman kitap 
ve süreli yayınlara ait istatistikler aşağıda sunulmaktadır. 

Tablo: 122- Süreli Yayınlara Ait İstatistikler 

Y I L 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 

SÜRELİ YAYINLAR 
(ÇEŞİT) 

8 
9 
7 
6 

10 

KİTAP 
(ÇEŞİT) 

436 
310 
431 
434 
668 

Son on yıl içerisinde toplam 1321 kitap yayınlanmış olup bu kitaplardan 164 adedi 
çocuk ve gençlere yöneliktir. Verilere göre tüm eserler içerisindeki oranı %8,05'tir. 
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Millî Kütüphane Başkanlığı Okuyucu Hizmetleri Şube Müdürlüğünün 2006 Yılı 
Raporuna Göre Milli Kütüphane'den Yararlanan Öğrenci İstatistikleri: 

Tablo: 123- Milli Kütüphane'den Yararlanan Öğrenci Sayıları 

Yılı 

2002 
2003 
2004 
2005 
2006 

Kullanıcı 
Sayısı 

244.876 
306.914 
465.973 
329.486 
220.926 

Kitap Alanların 
Sayısı 

43.134 
53.743 

118.686 
43.882 
35.273 

Bilgiye ulaşmayı kolaylaştırmak, geniş halk kitlelerini özellikle gençleri kütüphaneye 
daha çok getirebilmek, gençlerimizin, denetiminin gereği gibi yapılamadığı İnternet 
kafelerden olumsuz etkilenmelerinin önüne geçilmesi gibi amaçlarla gündeme gelen 
kütüphanelerde İnternet erişim merkezleri oluşturma düşüncesi 2005 yılında hayata 
geçirilmiştir. 82 kütüphanede İnternet erişim merkeziyle kullanıcılara İnternet hizmeti 
verilmektedir. 

Tablo:123- İnternet Erişim Merkezlerinden Yararlanan Çocuk Sayıları 

YIL 

2006 

NÜFUS 
TAHMİNLERİ 
(13-18 YAŞ)3 

7.742.000 

Internet Erişim Internet Erişim 
Merkezlerinden Merkezlerinden 

Yararlanan Yararlanan 
Kız Çocuk Erkek Çocuk 

183.446 218.409 

TOPLAM 

863.423 

Kültür ve Turizm Bakanlığınca uzman kişilerden oluşan kurullar tarafından verilen 
kararlar doğrultusunda, 1985-2002 yılları arasında edebiyat, eğitim, tiyatro, sanat, müzik vb. 
dallarda 327 çeşit çocuk kitabı yayımlanmış, çocukların ve gençlerin yararlanabilmesi için 
ülkemiz genelindeki kütüphanelere dağıtımı sağlanmıştır. Ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı 
ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 27/02/2003 tarihinde imzalanan protokol gereği çocuk 
yayınları ile ilgili dosyalar Milli Eğitim Bakanlığına devredilmiştir. Bu tür yayınlar 
bundan böyle Milli Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilecektir. 

"Çocuklar İçin Türkiye Boyama Kitabı" gerek ülke içindeki okul kütüphanelerine 
ve il halk kütüphanelerine gerekse uluslararası kitap fuarlarına 20.000 adet gönderilmiştir. 

Tanıtma Genel Müdürlüğü 

Görev Tanımı 
Turizm değerlerinin iç ve dış turizm pazarında tanıtılması amacı ile belirli bir program 

ve bütçe olanakları çerçevesinde, çeşitli dillerde ve türde "Tanıtıcı Basılı Yayınlar" 
üretilerek dağıtımını yapmaktadır. 

age. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1413) 



- 3 2 6 — 

Faaliyetler 
Ülkemizin turizm değerlerinin iç ve dış turizm pazarında tanıtılması amacı ile 

hazırlanan yayımlar vb. çalışmalar, özellikle "Çocuk ve Genç Grupların" Türkiye'nin turizm 
değerlerine ilişkin bilgilendirilmesi doğrultusunda, turizm faaliyetlerinde Türkiye'ye ilgi 
duymalarının sağlanması veya ileri süreçlerde bu yöne eğilimlerinin artırılması hususlarında 
çalışmalar yapılmaktadır. Tanıtıcı yayın programlarımız hedef kitlesi içinde çocuklar ve 
gençlere ağırlık verilerek hazırlanmaktadır. Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanan 
yayımlarımız ile Kış Turizmi Broşürü, Dağcılık Broşürü ve genç turist ve gençlere yönelik 
(rafting, trekking, yamaç paraşütü vb. ) çalışmalara yer verilmektedir. 

Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü 

Görev Tanımı 
5224 sayılı "Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile 

Desteklenmesi Hakkında Kanun" çerçevesinde hazırlanan ve 18.Şubat 2005 tarih ve 25731 
sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve 
Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereğince 
oluşturulan Alt Kurullar ile Değerlendirme ve Sınıflandırma Kurulu, sinema filmlerini; insan 
onurunun, kamu düzeninin, genel ahlakın, çocukların ve gençlerin ruh sağlığının 
korunması amacıyla; şiddet, pornografi ve insan onuruyla bağdaşmayan görüntü ve 
etkiler açısından değerlendirir. Değerlendirme sonucunda filmlere içerik belirten işaret 
ve ibareler ile uyarıcı nitelikte işaret ve ibarelerden biri veya birkaçı konularak raporla 
kayıt altına almaktadır. 

Faaliyetler 
Gösterime giren sinema filmleri, kuruluş amaçlan doğrultusunda değerlendirilmekte, 

değerlendirme sonucuna göre filmlere içerik belirten işaret ve ibareler ile uyarıcı nitelikte 
işaret ve ibarelerden biri veya birkaçının konulması raporla kayıt altına alınmaktadır. Bu bakış 
açısıyla çalışmalarını yürüten Alt Kurullar ile Sınıflandırma ve Değerlendirme Kurulunun 
2006 yılına ait sinema verileri; 

1. Alt Kurulca değerlendirilen ve şiddet unsuru içermesi nedeniyle sınıflandırılarak kayıt 
tescili yapılan sinema eseri adedi: 501 
2. Şiddet unsuru içermesi nedeniyle Alt Kurulca Değerlendirme ve Sınıflandırma 
Kuruluna sevk edilen sinema eseri adedi: 3 
3. Şiddet unsuru içermesi nedeniyle Değerlendirme ve Sınıflandırma Kurulunca 
sınıflandırılarak kayıt tescili yapılan sinema eseri adedi: 3 
4. Alt Kurulca değerlendirilerek "Uygundur" kararıyla kayıt tescili yapılan sinema eseri 
adedi: 819 
Kayıt tescili yapılan 819 filmin 501 adedi şiddet unsuru içermektedir. 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 

Görev Tanımı 
Çocukların ve gençlerin müze ziyaretlerine olanak sağlamaktadır. 

Faaliyetler 
İlk ve ortaöğretim öğrencileri ile öğretmenlerinin de yer aldığı müze ve ören yerlerini 

ücretsiz ziyaret eden kişi sayısı: 

2006 5.602.448 
2005 4.116.202 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1413) 



— 3 2 7 -

2004 3.117.584 

Kurumsal Sorunlar ve Çözüm önerileri 

SORUN 1: 
Aşağıda protokol ve detayları bulunan çalışmaların, 16 milyon olan eğitim çatısı altındaki 
öğrenci ile buluşamaması. 
"Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında 12 Ocak 2004 tarihinde 
"Kültür, Sanat ve Eğitim iş birliği Protokolü" imzalanmıştır. Protokolün 2. maddesinde 
belirtildiği üzere amaç, "Millî Eğitim Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığının iş birliği ile 
öğrencilerin; çeşitli sanat dalları hakkında bilgilendirilmelerini ve sanat bilinçlerinin 
oluşmasını sağlamak, sanata ve sanatçıya ilgilerini artırmak, sanata yönelik yeteneklerinin 
ortaya çıkarılmasına yardımcı olmaktır." Kültür, Sanat ve Eğitim İş birliği Protokolü'nün 
belirlenen amaçlar doğrultusunda yürütülmesi ve koordine edilmesi için Merkez 
Koordinasyon Kurulu ile İl Yürütme ve Koordinasyon Kurulları kurulmuştur. Kurulların 
görevleri 26/02/2004 tarihli, 43 sayılı ve 01/11/2004 tarihli genelgelerde ayrıntılı olarak 
belirtilmiştir. 01/11/2004 tarihli genelgede belirtildiği üzere, İl Yürütme ve Koordinasyon 
Kurulları tarafından ocak ve haziran aylarında hazırlanacak faaliyet raporlarının sonuçlarına 
göre yıl sonunda yapılacak Merkez Koordinasyon Kurulu Toplantısında, başarılı bulunacak 
illerin belirlenip ödüllendirilecekleri hükmü yer almaktadır. 

Kültür Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan "Kültür, Sanat, Eğitim İş 
Birliği Protokolü" çerçevesinde aşağıdaki etkinlikler yapılmaktadır. 

1. Çocuk tiyatro oyunları sahnelenmekte, çocukların tiyatro provalarını izlemeleri 
sağlanmaktadır. 

2. Tarihî-turistik yerlerin tanıtımı yapılmakta, kültür varlıklarının tanıtılması ile ilgili 
konferanslar verilmektedir. 

3. Müze ve tören yerlerine ücretsiz geziler düzenlenmektedir. 
4. Halk oyunları ve halk dansları topluluğu gösterileri düzenlenmektedir. 
5. Bilgi-kültür yarışmaları düzenlenmektedir. 
6. Kütüphane ve Turizm haftalarının kutlamaları çerçevesinde etkinlikler 

düzenlenmektedir. 
7. Hıdırellez bahar bayramı, Nevruz kutlamaları yapılmakta, Çanakkale Şehitleri'nin 

anma etkinlikleri düzenlenmektedir. 
8. Kültür ve sanatla ilgili çeşitli konularda konferans, panel, söyleşi 

düzenlenmektedir. 
9. Mevlâna, Ahmet Yesevi, Yahya Kemal, Arif Nihat Asya gibi kültür şahsiyetleri ile 

ilgili anma günleri düzenlenmektedir. 
10. Opera ve balenin, müzelerin tanıtılması, kitap ve kütüphane bilincinin 

oluşturulması amacıyla seminerler düzenlenmektedir. 
11. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün hazırladığı tanıtım CD'si İl Millî 

Eğitim Müdürlüklerine gönderilmiştir. 
12. Bakanlık tarafından hazırlanan Nutuk CD'si ilk ve ortaöğretim kurumlarına 

dağıtılmıştır. 
13. Bakanlık sanatçıları okulları ziyaret ederek icra ettikleri sanat dalları hakkında 

çocukları bilgilendirmişlerdir. 
14. Okullarda sahnelenen oyunlar için kostüm, dekor, tekst, teknik destek talepleri , 

bilgilendirme toplantıları olanak ölçüsünde karşılanmıştır. 
15. Kitap, resim, tezhip, ebru, fotoğraf sergileri ile yöresel el sanatları tanıtım sergileri 

açılmıştır. 
16. Şiir dinletileri, konserler ve bale gösterileri yapılarak, sinema günleri 

düzenlenmiştir. 
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17. Şiir okuma, şiir, resim, kompozisyon, halk oyunları, masal anlatma yarışmaları 
düzenlenmiştir. 

ÇÖZÜM 1: 
Protokol çerçevesinde yapılan etkinliklere katılan çocuk sayısı 2006-2007 yıllarında 
1,084,386'yı aşmaktadır. Eğitim çatısı altında bulunan öğrenci sayısının 16 milyon civarı 
olduğu göz önüne alındığında kültürel faaliyetlerin çocuğun şiddetten uzak kalmasının en 
önemli faktörlerinden olduğu düşünüldüğünde hizmet verilen öğrenci sayısının hızla artırılıp 
etkinliğin yaygınlaştırılmasının zaruri bir ihtiyaç olduğu görülmektedir. 

SORUN 2: 
Halk kültürü ile ilgili çalışmaların ve materyallerin çocuk ve genç nüfus ile 
buluşturulamamaktadır. Örneğin 1966 yılından bu yana halk kültürü konulu 349 adet eser 
yayımlanmıştır. Ancak çocuklara yönelik sadece 7 adet kitap bulunmaktadır. 
ÇÖZÜM 2: 
a) Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezinde bulunan halk edebiyatı ürünlerinin (masal, hikâye, 
ninni, bilmece, fıkra, deyim, atasözü, efsane vb.) değerlendirilerek çocuklara özgü bir dille 
yayına dönüştürülmesi sağlanmalıdır. Bu amaçla yapılacak yayınların içeriğinin şiddet 
açısından değerlendirerek, yayınlarda kültürümüzün hoşgörüyü ve farklı kültürlere saygıyı 
içeren özellikleri üzerinde durulmalıdır. 
b) Çocuklarımızın belleğinde kendi kültürümüze ve tarihî değerlerimize uygun (Nasrettin 
Hoca, Hacivat-Karagöz, Keloğlan vb.) çocuk kahramanların çizgi filmlerinin yapılması 
sağlanmalı, çocuk edebiyatına yönelik yayınların çizgi filme aktarılması ve görsel medyada 
yer alması konusunda TRT ve özel kanallarla iş birliği gerçekleştirilmelidir. 

SORUN 3: 
Çocuk ve gençlere yönelik olan oyun, oyuncak ve eğitim materyallerinin içinde kültürel 
mirasımızın örneklerinin yeterince yer almadığı görülmektedir. 
ÇÖZÜM 3: 
Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezinde bulunan derlemelerden çocuk oyunlarına ve 
oyuncaklarına, çocuklara yönelik halk edebiyatı ürünlerine Millî Eğitim Bakanlığının ders 
kitaplarında ve etkinliklerinde yer verilmelidir. 

SORUN 4: 
Halk Kültürü Araştırma Daire Başkanlığının çalışmalarının kamuoyu tarafından yeterince 
bilinmediği ve Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezinin tanıtımının yapılmadığı saptanmıştır. 
ÇÖZÜM 4: 
Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezinde yer alan belgelerin genç nesile yönelik iletişim 
araçları (radyo, TV, bilişim ağı vb.) tarafından ulaşılabilir ve kullanılabilir olması 
sağlanmalıdır. 

SORUN 5: 
Halk kültürü ile ilgili çalışmalar ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yeterince 
değerlendirilememektedir. 
ÇÖZÜM 5: 
Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı gibi ülke geneline yayılan 
hizmetler sunan kurum ve kuruluşların halk kültürü ile ilgili çalışmalardan yararlanması 
sağlanmalıdır. 

SORUN 6: 
Çocukların ve gençlerin günümüzde olumsuz rol-modeller edindikleri göz önüne alındığında 
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Bakanlığın konuyla ilgili çalışmalarının yetersiz olduğu gözlenmektedir. 
ÇÖZÜM 6: 
Çocukların kişisel gelişimlerine olumlu katkıda bulunacak kültür değerlerimizi koruyan ve 
geliştiren düşünür, bilim insanları, sanatçı, edebiyatçı ve devlet adamları gibi toplum 
liderlerinin örnek kişiler olarak tanıtımına önem verilmeli, konuyla ilgili konferans, panel, 
yayın ve filmlerle (belgesel film, çizgi film vb.) tanıtım yaygınlaştırılmalıdır. 

SORUN 7: 
Çocukların tiyatro izleme oranlarının yetersiz olduğu saptanmıştır. 

Tablo:124- Çocuk Oyunları İzleyici Sayısı 

SEZON 

2000-2001 
2001-2002 
2002-2003 
2003-2004 
2004-2005 
2005-2006 
2006-2007 

NÜFUS TAHMİNLERİ 
(3-18 YAŞ)4 

19.786.000 
19.832.000 
19.928.000 
20.035.000 
20.087.000 
20.132.000 
20.226.000 

ÇOCUK OYUNLARI 
İZLEYİCİ SAYISI 

136.855 
150.519 
128.210 
141.605 
204.611 
218.901 
197.119 

Yukarıdaki sayısal veriler içerisinde çocukların dışmda ebeveynlerin de olduğu dikkate 
alınırsa çocuklar tarafından tiyatronun izlenme oranlarının düşük olduğu görülmektedir. 
ÇÖZÜM 7: 
İnsan ve doğa sevgisi, barış içerisinde yaşanan bir dünya özlemi yeni öyküler ve anlatım 
biçimleriyle çocuk izleyicileriyle buluşmalıdır. Çocuk ve gençlik tiyatrosunun hedef kitlesi 
yarının toplumunu oluşturacak çocuklar olduğuna göre, bu sorumluluk duygusundan hareket 
ederek oyunun seçiminden ve sahneye konulmasından, oyuncularından, tasarımına, dans 
düzenine ve müziğine kadar büyükler için yapılacak bir tiyatro oyunundan daha çok özen, 
daha çok emek ve daha çok sorumluluk gerektiren bir sanatsal ve eğitsel uğraştır. Sanatın hoş 
görülü, empati duygusu gelişmiş, çok yönlü düşünebilen, sorgulayan insanlar yaratma 
konusundaki etkisi tüm eğitimcilerin ortak konusudur. Çocuk ve gençlerin kendilerini birey 
olarak görmesi, onların sanatla kendi kültürel değerleriyle, özellikle de tiyatro kültürüyle 
kendilerini geliştirmeye, zenginleştirmeye haklan vardır. Tiyatro onların deneyimlerinin, 
zekâlarının, duygularının ve hayal güçlerinin gelişmesini ve derinleşmesini sağlar, ulusal 
kökenlerini tanımalarım, kendilerine ait düşüncelerinin oluşmasını destekler. 

Bütün bu veriler ışığında gençliğin gelişimine katkı sağlayan tiyatro sanatının ülke geneline 
yaygınlaştırılması sağlanmalıdır. 

SORUN 8: 
Sahnelenen oyunların yaş gruplarına göre çeşitliliğinin olmadığı anlaşılmaktadır. 

4age. 
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ÇÖZÜM 8: 
Sahnelenen oyunların yalnızca çocuklara yönelik değil, gençliğin kişilik gelişimini ve aile içi 
ilişkileri kuvvetlendiren gençlik oyunlarına da ağırlık verilmesi gerekmektedir. 

SORUN 9: 
Tiyatro sanatına yönelik farkındalığın ve duyarlılığın gençler arasında yeterince 
yaratılamadığı görülmektedir. 
ÇÖZÜM 9: 
İllerde hedef gruplarının tespit edilerek yaş gruplarına göre çocuk ve gençleri tiyatro sanatıyla 
buluşturacak eylem planlarının oluşturulması sağlanmalıdır. Örneğin; 

a) Tiyatro kurslarını açmak ya da açilması konusunda önderlik etmek. 
b) Tiyatro sanatçılarının çocuk ve gençlerle buluşmasını sağlayacak söyleşi toplantilar 

düzenlemek. 
c) Okullardaki tiyatro kulüpleri ile etkin iş birliği sağlamak. 
d) OkuUarda sahnelenen tiyatro oyunları için tiyatro metni, dekor ve kostüm konusunda 

malzeme sağlamak. 

SORUN 10: 
Ziyaret edilen bazı illerde, tiyatro çalışmalarına yönelik kurumsal taleplere karşı çekimser 
kalındığı, kurumsal taleplerin yetersizlikler nedeniyle reddedildiği görülmüştür. 
ÇÖZÜM 10: 
Konuyla ilgili taleplere karşı olumsuz cevap vermek yerine, destekleyici, kolaylaştırıcı 
çözümler sunulmalıdır. 

SORUNU: 
Çocukların opera ve bale izleme oranlarının yetersiz olduğu saptanmıştır. 

Tablo: 125- Çocuk İzleyici Toplam Sayısı 

SEZON 

2003-2004 
2004-2005 
2005-2006 

NÜFUS TAHMrNLERI 
(3-18 YAS)5 

20.035.000 
20.087.000 
20.132.000 

ÇOCUK İZLEYİCİ 
TOPLAM SAYISI 

5.778 
25.821 
27.963 

ÇÖZÜM 11: 
Bütün bu veriler ışığında çocuk ve gençliğin gelişimine katkı sağlayan opera ve bale sanatının 
ülke geneline yaygınlaştırılması sağlanmalıdır. 

SORUN 12: 
Kütüphanelerde hizmet veren İnternet erişim merkezlerinin sayısının yetersiz olduğu 
belirlenmiştir. 
ÇÖZÜM 12: 
Çocukların İnternet kullanımının denetlenmesini kolaylaştırmak, çocukları bilgisayar kaynaklı 
şiddetten uzak tutabilmek için, kütüphanelerde bulunan İnternet erişim merkezlerinin sayıları 
artırılmalı, İnternet erişim merkezleri ilçe ve beldelerde bulunan halk kütüphanelerine 
yaygınlaştırılmalıdır. 

5age. 
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SORUN 13: 
Son on yıl içerisinde toplam 1321 kitap yayımlanmış olup bu kitaplardan 164 adedi çocuk 
ve gençlere yöneliktir. Verilere göre tüm eserler içerisindeki oranı %8,05'tir. Çocuk ve genç 
nüfusumuzun büyüklüğü dikkate alınınca yukarıdaki rakamların yetersiz olduğu 
görülmektedir. 
ÇÖZÜM 13: 
Kütüphanecilik hizmetlerinin niteliğinin geliştirilmesi amacıyla Bakanlık tararından 
yayımlanan ve satın alınan kitap çeşidinin ve sayılarının artırilması gerekmektedir. 

SORUN 14: 
Bilgisayar eğlence oyunlarının içeriği ve çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri göz önüne 
alındığında, bilgisayar oyunlarının denetlenmesinde etkinliğin yetersiz olduğu görülmektedir. 
ÇÖZÜM 14: 
Sinema Filmlerinin Değerlendirmesine ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde ele alman bilgisayar eğlence oyunlarının 
sınıflandırilmasımn ve değerlendirilmesinin yeniden düzenlenmesine ihtiyaç vardır. Ayrıca 
bilgisayar oyunları konusunda uzman kişilerin kurullarda yer alması gerekmektedir. 

4.6.8. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Çalışma Genel Müdürlüğü 

Görev Tanımı 
Çocuk işçiliği, gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de 

ciddi bir sorun olmaya devam etmektedir. Çocukların özeilikle zor koşullar altmda uzun 
süreler için çalıştırılması ruhsal ve bedensel sağlıklarını olumsuz yönde etkilemektedir. 
Çalışan çocuklar çoğu zaman okula devam edememekte, hem çalışıp hem okula giden 
çocuklar ise okulda yeteri kadar başarı gösteremeyerek zorunlu eğitimlerini yarıda bırakmakta 
ve dolayısıyla ileriki çalışma yaşamları için gerekli olan donanımdan yoksun kalmaktadırlar. 
Ayrıca çalışan çocuklar her türlü suiistimal ve istismara açıktır. 

Çocuklar İçin Dünya Zirvesi, Çocuk işçiliğinin Önlenmesi Uluslararası Programının 
(IPEC) da esin kaynağı olmuştur. 1992'de başlayan ILO - IPEC (Çocuk Emeğinin Sona 
Erdirilmesi Uluslararası Programı) programı dünya genelinde büyük ilgi görmüş ve bu 
çerçevede çocuk iş gücünün mevcut durumu ve yapısı çeşitli ülkelerde sorgulanmaya 
başlanmıştır. Türkiye, bu konudaki kararlılığını, IPEC programına daha ilk aşamalarda 
katüarak ortaya koymuştur. Türkiye, çocuk işçiliği konusuyla ilgili Mutabakat Zabtını ILO ile 
imzalayan ilk altı ülke arasındadır. Söz konusu Mutabakat Zabtı ilk kez 1992 yılında 
imzalanmış, öngörülen süre 1996 yılı Eylül ayında imzalanan anlaşma ile Aralık 2001 tarihine 
kadar ve 2001 yılında imzalanan yeni bir anlaşma ile de 12 Eylül 2006 tarihine kadar 
uzatılmıştır. 

Ülkemizin, önemli sosyal sorunlarından bir tanesi olan çocuk işçiliğini önlemeye 
yönelik olarak Bakanlık 1992 yılında Çalışma Genel Müdürlüğü bünyesinde Çalışan Çocuklar 
Bölümünü oluşturmuştur. Bu bölüm, çocuk işçiliğine karşı aktif mücadele vermekte ve çocuk 
işçiliği konusunda çalışma yapan kamu kurum ve kuruluşları, işçi-işveren kuruluşları ve sivil 
toplum örgütleri arasında koordinasyon ve iş birliği sağlamaktadır. 
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Bölümün görevleri; 
• Çocuk işçiliği konusundaki çalışmaların koordinasyonunun sağlanması (Çalışan 

Çocuklar Bölümünün koordinasyonunda bugüne kadar IPEC kapsamında çeşitli 
Kurum ve kuruluşlar tarafından 101 proje hayata geçirilmiştir), 

• Duyarlılık artırıcı çalışmalar yapılması, 
• Çocuk işçiliğine yönelik ülke politikalarının belirlenmesi ve belirlenen politikaların 

uygulanması için izlenecek strateji ve yöntemlerin tespiti, 
• Ulusal Yönlendirme Komitesinin sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, 
• Danışma Kurulunun çalışmalarının ve toplanülarının organizasyonu, 
• Ülkemizde çocuk işçiliği ile ilgili yapılan çalışmaların sonuçlarının ve istatistiki 

bilgilerin derlenmesi, 
• Çocuk işçiliği konusunda yapılan çalışmaların izlenmesi ve bunlara katkı sağlanması, 
• Gerekli mevzuat çalışmalarının yapılması, 
• Basın yayın ve dokümantasyon merkezi oluşturulmasıdır. 
• Türkiye'de çocuk işçiliğini önlemeye yönelik çalışmalar çerçevesinde yönetim, 

koordinasyon ve iş birliğinin sağlanabilmesi amacıyla iki katılımcı yapı 
oluşturulmuştur. Bunlardan biri Danışma Kurulu diğeri ise Ulusal Yönlendirme 
Komitesidir. 

Kurumsal Faaliyetler ve Tespitler 
1992 yılında IPEC programına katılan ilk altı ülkeden biri olan Türkiye, çocuk işçiliği 

konusunda önemli adımlar atmıştır. Çocuk işçiliğinin önlenmesi ulusal bir öncelik olmuş ve 
hem işveren hem de işçi örgütlerinin önemli bir uğraşı hâline gelmiştir. 

Ülkemizde bugüne kadar yürütülen çocuk işçiliğini önlemeye yönelik çalışmalar, 
uzmanlar tarafından hazırlanan rapor, Ulusal Yönlendirme Komitesi kararları, Danışma 
Grubunda önerilen teklifler, bölge toplantılarından elde edilen veriler ile hızlı saha 
araştırmaları sonuçları dikkate alınarak, VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı, Hükümetin 
yoksullukla mücadele ve eğitimle ilgili programları ile paralellik arz edecek şekilde 138 ve 
182 sayılı ILO Sözleşmelerinin uygulanmasını da içeren, çocuk işçiliğinin belirlenen en kötü 
şekillerinin önlenmesine yönelik olmak üzere "Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi İçin Zamana 
Bağlı politika ve Program Çerçevesi" taslağı oluşturulmuştur. Bu program önerisi ile 
Hükümetin ulusal kalkınma çabalarının ayrılmaz bir parçası olacak bir çocuk işçiliği politikası 
uygulaması amaçlanmıştır. Buna göre; konuya ilişkin ulusal öncelikler belirlenerek, çocuk 
işçiliğinin ortadan kaldırılmasına ilişkin faaliyetlerin, bütüncül, katılımcı ve takvimlendirilmiş 
bir ulusal program çerçevesinde gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. 

İlgili kamu kurumları ile sosyal taraflar ve gönüllü kuruluşların temsilcilerinin 
katıldığı, Türkiye'nin seçilmiş yedi ilinde yapılan bölge toplantıları, ulusal düzeyde yapılan üç 
toplantıda ortaya çıkan görüşler, Türkiye'de bu güne kadar yürütülen projeler ve yapılan 
araştırmaların sonuçları, 182 sayılı ILO Sözleşmesi ve 190 sayılı Tavsiye Kararı 
çerçevesinde, Türkiye'de çocuk işçiliğinin en kötü biçimleri; "Sokakta Çalışma, Küçük ve 
Orta Ölçekli İşletmelerde Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışma, Tarımda Aile İşleri Dışında, 
Ücret Karşılığı Gezici ve Geçici Tarım İşlerinde Çalışma" olarak belirlenmiştir. 

Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi İçin Zamana Bağlı Politika ve Program Çerçevesinin 
uygulanmasına destek vermek üzere 2005 yılı başından itibaren özellikle ekonomik, sosyal ve 
eğitim açısından önemli dezavantajlara sahip olması yanında çocuk işçiliğinin yaygın olarak 
görüldüğü 22 ilde çocukların sağlıkları, güvenlikleri açısından tehlikeli ve zihinsel, fiziksel, 
psikolojik ve sosyal gelişmeleri açısından olumsuzluklara yol açan, eğitime devamlarına veya 
eğitimde başarılarına engel olan işlerden çekilmesine yönelik olarak projeler uygulamaya 
konulmuştur. 
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Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin (ÇİEKB) ortadan kaldırılması hedefine 
yönelik etkili ve doğru politikaların üretilebilmesi için gerekli bilgilerin elde edilebilmesi 
amacıyla proje kapsamında 7 ilde (Sinop, Ordu, Kastamonu, Çankırı, Erzurum, Elazığ, Van) 
çocuk işgücüne ilişkin alan araştırması yapılmıştır. 

Proje uygulanacak illerin seçiminde aşağıdaki kıstaslar uygulanmıştır; 
• TÜİK'in 2000 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre 12-14 yaş grubunda ekonomik 

işlerde çocukların yoğun olarak çalıştığı iller, 
• Bölgeleri temsil edebilmesi açısından farklı bölgelerden iller, 
• Çocuk işçiliği konusunda daha önce çalışma yapılmamış iller, 
• "Çocuk işçiliğinin Önlenmesi İçin Zamana Bağlı Politika ve Program Çerçevesi" 

kapsamında belirlenen iller dışındaki iller, 
• Diğer iller ile karşılaştırıldığında okuryazarlık ve okullaşma oranlarının düşük olduğu 

iller, 
• DPT tarafından 2003 yılında gerçekleştirilen İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik 

Gelişmişlik sıralaması araştırmasına göre 4. veya 5. derecede gelişmiş iller grubunda 
olan iller, 

• Projenin yürütümünde etkinlik sağlanması ve projenin izleme-değerlendirmesinin 
daha sağlıklı yapılabilmesi amacıyla mevsimsel değişmelerde göz önünde 
bulundurularak ulaşımın diğer illere göre nispeten daha kolay olduğu iller, 

• Proje yürütümünde verecekleri desteklerden dolayı Çalışma Bölge Müdürlüğü ve İş 
Teftiş Grup Başkanlıklarının olduğu iller veya bu illere yakın iller, 

• Sokakta yaşayan ve çalışan çocuklara yönelik hizmet vermek amacıyla Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun bir çok ilde merkezleri bulunmaktadır. 
Seçilen iller bu merkezlerin olmadığı ve sokakta çalışan çocuklara ilişkin çalışma 
yapılmayan illerdir, 

• 1992 yılından itibaren çocuk işçiliğini önlemeye yönelik yürütülen çalışmalardan elde 
edilen deneyimler. 

Araştırma kapsamında 7 ilde, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen 99 356 
hane ile görüşme yapılmıştır. Araştırmanın referans dönemi olarak Ekim ayının 3. haftası 
alınmış ve 7 ilde toplam hanelerin yaklaşık %13 ile görüşme yapılmıştır. 

Bu araştırma ile; işgücünde yer alan 6-7 yaş grubundaki çocukların çalışma hayatı, 
eğitim, sağlık sorunları, çocuk işçiliğinin sebep ve sonuçları, soysa-ekonomik, psiko-sosyal ve 
eğitimsel karakteristiklerine ilişkin bilgiler derlenmiştir. 

Projeler ile hedef alınan illerde yapılacak çalışmalar ülkenin diğer yöreleri için de bir 
örnek teşkil edecek ve oluşacak sinerji ile çocuk işçiliği ülke düzeyine önemli oranda azalacak 
ve çocukların eğitime yönlendirilmesi ile kalifiye ve yetişmiş işgücü sağlanmasına desteğin 
yanında, çocukların işten çekildiği alanlarda yetişkinlere istihdam imkanı oluşması sonucunda 
da ülkenin işsizlik sorununa destek sağlanmış olacaktır. 

Yapdan araştırmalar ve yürütülen çalışmalar çocuk işçiliğinin ana nedenini yoksulluk 
olarak göstermektedir. Ailelerin yeterli bütçeye sahip olmamaları ve ekonomik güçlükler, 
ailelerin çocuklarını okuldan alarak çalışma hayatına yönlendirmelerine neden olmaktadır. 

Bundan dolayı, çocuk işçiliğini önlemeye yönelik faaliyetlerin uzun vadede kalıcı ve 
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etkin olması için yoksulluğu, nedenleriyle birlikte giderici önlemlere öncelik verilmesi 
gereğinden hareketle projeler çerçevesinde aileler meslek edindirici ve gelir getirici mesleki 
eğitim faaliyetlerine yönlendirilmektedir. 

Sokaklarda çalışan çocuklar, yaptıkları işler itibarıyla güvenli bir alanda çalışıyor gibi 
görülebilirler. Ancak, bu çocuklara yönelik en büyük tehlike yaptıkları işin niteliğinden değil 
çalıştıkları ortamlardan kaynaklanmaktadır. Bu çocuklar günün büyük bölümünde ya da 
tamamında ailelerinin ve toplumun korumasından yoksun kaldıklarından ve her tür ihmal ve 
tacizin gündeme gelebileceği ortamlarda çalıştıklarından, yetişkinlerin, daha büyük çocukların 
oluşturdukları çetelerin, alkoliklerin ve sokaklarda yaşayan uyuşturucu bağımlılarının her tür 
istismar ve sömürüsüne açık durumdadırlar. 

Bugüne kadar yapılan tüm araştırmalar, çocukların özellikle küçük ve orta ölçekli 
işletmelerde ve kayıt dışı iş yerlerinde çalıştıklarını ve gerek çalışma süresi gerekse de 
çalışma şartlan itibariyle ciddi olumsuzluklara maruz bulunduklarını ortaya koymaktadır. 

Çocukların çalıştığı işletmeler genellikle üretim amacına uygun alt yapıdan yoksundur. 
Ayrıca küçük ve orta ölçekli işletmelerde ağır ve tehlikeli İşlerde çalışan çocuklar en çok 
işverenler tarafından şiddete uğramaktadırlar. 

6 Nisan 2004 tarihinde Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları 
Hakkındaki yönetmeliğe göre; 
Çocuk ve Genç İşçileri Çalıştıramayacak İşverenler 
Madde 11. Çocuk ve genç işçileri; 
a) Çocuklara karşı işlenmiş suçlardan hüküm giyen, 
b) Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymiş olan işveren veya işveren vekilleri çalıştıramazlar. 
İş Sözleşmesi ve Belge Yükümlülüğü 

Madde 12. İşveren; 
a) Çocuk ve genç işçinin velisi veya vasisine, çocuk ve genç işçinin çalıştırılacağı iş, 
karşılaşabileceği riskler ve alınan önlemler hakkında bilgi verir. 
b) Okula devam eden çocuk ve genç işçiden çalıştırmaya başlamadan önce, öğrenci olduğuna 
dair belge ister. Bu belgeyi özlük dosyasmda muhafaza eder. 
c) Çocuk ve genç işçinin velisi veya vasisi ile yazılı iş sözleşmesi yapmak zorundadır. 
İşverenin Eğitim ve Diğer Yükümlülükleri 
Madde 13. İşveren, çocuk ve genç işçilere, çalıştırmaya başlamadan önce iş yerindeki riskler, 
işe uyum ve kanuni hakları ile işin niteliğine göre gerekli iş başı eğitimlerini verir. 

İşveren, çocuk ve genç işçinin işe başlamasından önce veya çalışma esnasında, çalışma 
koşullarında değişiklik olması gerektiği hâllerde, bu değişikliği yapabilmesi için aşağıdaki 
hususları göz önünde bulundurmalıdır; 
a) İş yeri ve işin yapıldığı yerin uygunluğu ve tanzimi, 
b) Kullanılan iş ekipmanlarının şekli, sırası ve bunların kullanılış biçimleri, 
c) İş organizasyonları, 
d) Çocuk ve genç işçilere verilen eğitimin ve talimatların düzeyi. 

Değerlendirmeye göre çocuk ve genç işçilerin fiziki veya zihinsel gelişmeleri ile 
güvenlikleri yönünden risk tespit edilirse, en kısa sürede gerekli tıbbi kontrollerin yapılması 
gerekmektedir. 

1994 ve 1999 Çocuk İşgücü Anketi Sonuçlarına göre 6-17 yaş grubunda ekonomik 
faaliyette bulunan çocukların sayısmda önemli azalmalar gözlenmiştir. Tabloda görüleceği 
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üzere, 1994 yılında 6-17 yaş grubundaki 2.3 milyon çocuk çalışmakta iken zaman içinde 
çalışan çocuk sayısı azalmış, 2000 yılında 1 milyona inmiştir. Çocuk işçiliğini önlemeye 
yönelik çalışmalar ve uygulanan projeler ile 1997 yılında zorunlu temel eğitimin 8 yıla 
çıkarılmış olması ve 2003 yılında yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu'nda çocuk işgücüne 
yönelik düzenlemeler ve bu kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelikler etkili olmuştur. 

Tablo:126- Yıllara ve Yaş Gruplarına Göre Ekonomik Faaliyette Bulunan Çocuklar 

Yaş 
Grubu 

Toplam 

6-14 

15-17 

1994 

Yaş 
Grubu 

14,968 

10,945 

4,023 

Ekonomik 
Faaliyette 
Bulunan 
Çocuk 
Sayısı 

2,269 

958 

1,311 

% 

15.2 

8.8 

32.6 

1999 

Yaş 
Grubu 

15,822 

11,939 

3,883 

Ekonomik 
Faaliyette 
Bulunan 
Çocuk 
Sayısı 

1,630 

609 

1,021 

% 

10.3 

5.1 

26.3 

2006 

Yaş 
Grubu 

16,264 

12,478 

3,786 

Ekonomik 
Faaliyette 
Bulunan 
Çocuk 
Sayısı 

958 

318 

639 

% 

5.9 

2.5 

16.9 

Tablo: TÜİK, Çocuk İşgücü Araştırması, 2006 

Ulusal Mevzuat 
1990'lı yıllarda çocuk işçiliğinin kamuoyunun gündemine girmesi sağlanmış ve 

duyarlaştırma kampanyaları vasıtasıyla bir kısım faaliyetler desteklenmiştir. Bugün gelinen 
noktada 138 sayılı ILO sözleşmesi ile birlikte 182 sayılı Sözleşmenin de onaylanmış olması 
dikkate alınarak eylem programlarının ve yürütülecek faaliyetlerin daha ziyade bu alanlara 
yoğunlaşması gerekmektedir. Kurum ve kuruluşlann merkezi örgütlerinde oluşan duyarlılığın 
taşra teşkilatlarına da yaygınlaştırılması programın ülke genelinde başarısı için bir gereklilik 
olarak görünmektedir. Türkiye üye olduğu uluslararası kuruluşların çocuk iş gücü 
konusundaki kararları ve prensipleri, ülke gerçekleri ve gereksinimleri doğrultusunda kendi 
yasalarını ve mevzuatım oluşturmuştur. Ülkemizde çocuk iş gücüne yönelik mevzuatın yasal 
çerçevesini oluşturan yasaları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: 

• Anayasa, 
• 4857 sayılı İş Kanunu, 
• 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 
• 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 
• 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 
• 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 
• 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, 
• 1580 sayılı Belediye Kanunu, 
• 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, 
• 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu 
• Yasalara uygun olarak çıkartılan tüzük ve yönetmeliklerdir. 

Çocuk ve gençlerin korunması hususu, Anayasa'da güvence altına alınmıştır. 
Anayasa'nın 50. maddesinde; 

"Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Küçükler ve 
kadınlar ile bedenî ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak 
korunurlar" denmektedir. 
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Anayasa'mn "Uluslararası Antlaşmalarm Onaylanması" başlıklı 90. maddesine göre, 
uluslararası antlaşmalar ülke yasalarmda yerlerini tam olarak bulmuşlardır. Bu antlaşmaların 
anayasaya aykırılığı yönünde Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. Bu, ülkemiz yasalarında 
yapılan antlaşmalara aykırı bir madde bulundurulamaması ve onaylanan antlaşmaların kendi 
kanunlarımızda yer bulması açılarından çok önemlidir. 

10.06.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4857 sayılı yeni İş Kanunu'nda çocukların 
asgari çalışma yaşı, çalıştırma yasağı, temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen 
çocukların çalışma süreleri, okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma 
süreleri, çalışma yaşamında korunması, işe başlamadan önce almaları gereken sağlık 
raporu, çocukların ağır ve tehlikeli işler ile gece çalışmasını yasaklayan hükümler ve bu 
hükümlerin etkili bir şekilde uygulanması için cezai yaptırımlar bulunmaktadır. 

4857 sayılı İş Kanunu Madde 71'de; on sekiz yaşını doldurmamış çocuk ve genç 
işçiler bakımından yasak olan işler ile on beş yaşını tamamlamış, ancak on sekiz yaşını 
tamamlamamış genç işçilerin çalışmasına izin verilecek işler, on dört yaşım bitirmiş ve 
ilköğretimini tamamlamış çocukların çalıştırılabilecekleri hafif işler ve çalışma koşulları 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından altı ay içinde çıkarılacak bir yönetmelikle 
belirlenir denilmektedir. (Söz konusu yönetmelik 06.04.2004 tarih ve 25425 sayılı Resmî 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) 

4702 sayılı Kanunla değişikliğe uğrayan 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, çocuk 
iş gücünün bilgi ve becerisinin geliştirilmesine yönelik düzenlemeler getirmektedir. Yasaya 
göre (madde 10), çırak olabilmek için 14 yaşını doldurmuş, 19 yaşından gün almamış olmak 
(Ancak, on dokuz yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitiminden geçmemiş 
olanlar, yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim 
programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir), en az ilköğretim okulu mezunu olmak, 
bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak 
gerekmektedir. Yasanın 13. maddesine göre; bu Kanun kapsamında bulunan il ve mesleklerde 
faaliyet gösteren iş yerleri, Bakanlıkça tespit edilecek illerde ve meslek dallarında 19 yaşından 
gün almamış kimseleri çıraklık sözleşmesi yapmadan çalıştıramazlar. Yasanın 18. maddesi 
ile, 20 ve daha fazla personel çalıştıran iş yerlerine, personel sayısının % 5'inden az olmamak 
ancak % 10'unu da geçmemek üzere meslek lisesi öğrencilerine becerilerini geliştirmek 
amacıyla eğitim vermeleri zorunluluğu getirilmiştir. Bu zorunluluk ile bir anlamda çocuk iş 
gücünün kullanılmasının, ancak yeterli beceriyi kazandırılması koşulu ile mümkün olabileceği 
hükme bağlanmıştır. Bu yasa ile (madde 26) aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim 
gören öğrencilere işletmelerce her yıl tatil aylarında bir ay ücretli izin verilir. 

İlköğretim Yasası'nda da çocuk iş gücüne yönelik düzenlemeler vardır. Bu yasanın 59. 
maddesine göre; ilköğrenim çağında olup da mecburi ilköğretim kurumlarına devam 
etmeyenler, hiçbir resmî ve özel iş yerinde veya her ne surette olursa olsun çalışmayı 
gerektiren başka yerlerde ücretli veya ücretsiz çalıştırılamazlar. İlköğretim kurumlarına 
devam ettiklerini belgeleyenler ise çocukların çalıştırılmasını düzenleyen kanun hükümleri 
uygulanmak şartıyla ancak ders zamanlan dışında bu gibi yerlerde çalıştırılabilirler. 

Bu yasalar yanında iş gücü piyasalarını düzenleme amacıyla çıkarılmış çocuk işçileri 
ilgilendiren bazı tüzük ve yönetmelik; de vardır. Bunlara örnek olarak, Çocuk ve Genç 
İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Ağır ve Tehlikeli İşler 
Yönetmeliği, İş Sağlığı Güvenliği Yönetmeliği verilebilir. 
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Kurumsal Sorunlar, Aksaklıklar ve Eksiklikler 
SORUN 1: 
Çocuk işçiliğini önlemeye yönelik faaliyetlerin sürdürülebilirliğine en önemli katkı, ulusal 
kapasite oluşturulmasıdır. Bugüne kadar yürütülen projeler birçok kurumun deneyim 
kazanmasını, altyapı oluşturmasını ve kapasite geliştirmesini sağlamıştır. Ancak bu kapasite 
henüz tam olarak yeterli değildir. Özellikle, kurumlar çevrelerini etkileyebilecek ve çevreyi 
amaçlarını sağlayacak şekilde değiştirebilecek kapasitede değildir. 
ÇÖZÜM 1: 
Kurumların çevrelerini etkileyebilmeleri ve değiştirebilmelerini sağlayacak şekilde 
kapasiteleri arttırılmalıdır. 

SORUN 2: 
Mevzuattaki eksiklik ve yetersizlikler ile mevcut mevzuatın etkin uygulanamaması, çocuk 
işçiliğinin önlenmesini ve kontrol altına alınmasını güçleştiren bir başka nedendir. Çocukların 
yaygın olarak istihdam edildikleri küçük işletmeler, tarım ve sokakta yürütülen işlerle, ev 
hizmetlerinin İş Kanunu'nun kapsamı dışmda olması yanında, kapsamda olan iş yerlerinin 
denetiminin etkin olarak yapılamaması, cezai müeyyidelerin yetersizliği, denetim yapan 
kurum ve kişilerin denetimlerde çocuk işçiliğini göz ardı etmeleri veya yaklaşım tarzlanndaki 
yetersizlikler bu alandaki ciddi sorunlardır. 
ÇÖZÜM 2: 
Çocuk işçiliği ile ilgili çalışma yapan kurumlar arasında en üst düzeyde koordinasyonun 
sağlanması, mevzuat eksikliklerinin giderilmesi için gerekli çalışmaların organize edilmesi 
amacıyla Çalışan Çocuklar Bölümünün kurumsal yapıya kavuşturulmasının uygun olacağı 
düşünülmektedir. 

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 

Görev Tanımı 
İş gücü yetiştirme faaliyetleri kapsamında projeler geliştirmek ve uygulamak. 

Kurumsal Faaliyetler ve Tespitler 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünce 

aşağıda belirtilen projeler yürütülmektedir. 

l.Çalışan Çocukların Ailelerine Yönelik Proje (ILO/ IPEC) 
Çalışan çocuklara ve ailelerine sosyal destek sağlamadan çocuk çalıştırılmasının 

önlenemeyeceği gerçeğinden hareketle, İŞKUR ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş 
Teftiş Kurulu Başkanlığı iş birliği ile, Uluslararası Çalışma Örgütü/Çocuk Emeğinin 
Kullanılmasının Sona Erdirilmesi Uluslararası Çalışma Programı (ILO/IPEC) "Çocuk İş 
gücünün En Kötü Biçimlerinin İzmir'de Seçilen Sınai Meslek Dallarında 2003 Yılı Sonu 
İtibariyle Sona Erdirilmesi Projesi" uygulanmıştır. Proje kapsamında İzmir ilinde, çalışan ve 
sokakta yaşayan çocukların ailelerinin istihdamına yönelik olarak 187 kursiyerin katıldığı 10 
iş gücü yetiştirme kursu açılmıştır. Kurslar sonunda başarılı olan 91 katılımcı istihdam 
edilmiştir. Bu kişilerin istihdam edilmesi aileye sürekli gelir sağladığından çocukların 
çalışmalarının önlenmesi ve okula yönlendirilmesi mümkün olmuştur. 

2. Bilişim Çırakları Projesi 
Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü (SYDGM), 

KOSGEB, Türkiye İhracatçilar Meclisi (TİM) ve İŞKUR iş birliği ile Ağustos 2004 tarihinde 
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uygulamaya konulmuştur. İhracatçı ve potansiyel ihracatçı firmalara ara eleman yetiştirmeyi 
amaçlayan Proje ile, ilk etapta ekonomik ve sosyal yoksunluk içinde bulunan lise ve/veya 
meslek lisesi mezunu gençlerin, bilgi teknolojileri konusunda eğitim verilerek kapasitelerinin 
yükseltilmesi ve ihracatçı KOBİ'lerde istihdamlarının sağlanması hedeflenmiştir. Mayıs 2006 
itibariyle tamamlanmış olan Proje kapsamında düzenlenen 68 eğitim programına toplam 
1.016 işsizin katılımı sağlanmıştır. Eğitim programlarını tamamlayan 1.006 kursiyer, 
KOSGEB tarafından, eğitim programlarının uygulandığı illerde belirlenen KOBİ'lerde 27 
Mart 2007 tarihi itibariyle toplam 320 kişi işe yerleştirilmiştir. Eğitim programlarından mezun 
olan diğer kursiyerlerin işe yerleştirilme çalışmalarına devam edilmektedir. 

Tablo :127- Bilişim Çırakları Projesinin Uygulandığı 14 İl 
ve Katılımcı Sayıları 

Uygulanan Eler 
İSTANBUL 
İZMİR 
BURSA 
ANKARA 
KOCAELİ 
MANİSA 
DENİZLİ 
SAKARYA 
GAZİANTEP 
ADANA 
MERSİN 
KONYA 
KAYSERİ 
TRABZON 
TOPLAM 

Katılanlar 
60 
135 
75 
75 
60 
75 
75 
60 
60 
75 
75 
75 
75 
45 

1.020 

Katılmayanlar 
58 
135 
73 
74 
59 
75 
74 
58 
58 
74 
75 
73 
75 
45 

1.006 

3. Cinsiyet Sorunları Üzerine Özel Bir Odaklanma ile Sosyal Katılım ve 
Bütünleşmeye Yönelik Pilot Aktif İstihdam Tedbirleri Projesi 
Avrupa Eğitim Vakfı, SHÇEK ve İŞKUR iş birliği ile Haziran 2005-Aralık 2005 

tarihleri arasında uygulanan proje ile istihdama girişte dezavantajlı bir grubun; sosyal, 
psikolojik, kültürel ve mesleki yönden bir bütünlük içinde algılanarak tanınması ve gerekli 
eğitim programları verilerek istihdam edilmesi ya da istihdam edilme şansının artırılması ve 
bu konuda bir model oluşturulması amaçlanmıştır. Tamamı hibe 89.000 avro bütçeli olan 
projenin hedef grubu, SHÇEK tarafından yetiştirilmiş, 18 yaşını doldurmuş ortaöğretim ve 
dengi okul mezunu genç kızlardır. Proje kapsamında, 3 dönem hâlinde toplam 72 kişiye 
mesleki eğitim ve güçlendirme eğitimi verilmiştir. 

4. İstihdamı Teşvik Tedbirleri Topluluk Programları 
Ülkemizin dahil olduğu Avrupa Birliği programlarından biri olan "İstihdamı Teşvik 

Tedbirleri Topluluk Programlan" kapsamında Portekiz'deki Önleyici Etkinlikle İlgili 
Seminer ve Belçika Rosetta Planı Hakkında Seminer isimli iki proje uygulanmıştır. 

Kurumsal Sorunlar, Aksaklıklar ve Eksiklikler 
İŞKUR koordinatörlüğünde yürütülen Avrupa İstihdam Stratejisine uyum sürecinde, 

sivil toplum kuruluşları, sosyal taraflar ve diğer kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluşlann proje 
geliştirilmesi konusunda Kuruma desteklerinin artması gerekmektedir. 
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Kurumsal Çözüm Önerileri 
Sivil toplum kuruluşları, sosyal taraflar ve diğer kâr amacı gütmeyen kurum ve 

kuruluşlar, Avrupa Birliğinin hibe katkılarından etkin yararlanmayı sağlamaya ve uyum 
sürecini kısaltmaya yönelik hedef kitleyle ilgili farklı projeler üretmelidir. 

4.6.9. Diyanet İşleri Başkanlığı 

Görev Tanımı 
Anayasa'mızın 136. maddesinde belirtildiği üzere Diyanet İşleri Başkanlığı, genel 

idare içinde yer alan bir kamu kurumu olup "laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasi görüş ve 
düşünüşlerin dışmda kalarak ve milletçe dayanışmayı ve bütünleşmeyi amaç edinerek özel 
kanununda gösterilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. 633 sayılı Kanun'da da bu 
görevler, "İslam dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din 
konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek" şeklinde belirlenmiştir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı 3 Mart 1924 tarihinde 429 sayılı Kanun'la Başbakanlığa bağlı 
bir teşkilât olarak kurulmuştur. 

Diyanet İşleri Başkanlığı, din hizmetlerini ifa ederken ve yönetirken mezhep, eğitim, 
kültür ve cinsiyet ayrımı yapmaksızm toplumun her kesimine eşit hizmet sunmaya, kişilerin 
dinin gereklerini yerine getirme veya getirmeme özgürlüğüne saygılı olmaya büyük özen 
göstermeyi ilke edinmiştir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görev tanımı "Her türlü siyasi görüş ve düşüncenin 
üstünde kalarak millî birlik, beraberlik ve dayanışmayı temin etmeyi, kardeşlik, yardımlaşma 
ve fedakârlık başta gelmek üzere dinimizin yüce prensiplerini vatandaşlarımıza tanıtmayı, din 
konusunda halkımızı doğru bilgilendirmeyi, manevi ve ahlaki değerlere bağlılıklarını artırmayı 
amaç edinmektedir." olarak vurgulanmıştır. 

Kurumsal Faaliyetler ve Tespitler 
Diyanet İşleri Başkanlığı; çocuklarımız ve gençlerimizin bize bir emanet olduğunu; 

onlara vereceğimiz en büyük hediyenin güzel terbiye ve ahlak olduğunu ifade etmekte, dinî 
değerlerimizi ise dünya hayatımıza mutluluk getiren, insanları mutlu eden, insanların 
dünyasını, aile hayatını, bireysel hayatını, toplum hayatını güzelleştiren çok önemli bir imkân 
olarak görmektedir. 

Gençlerin muhtaç olduğu ahlaki faziletleri, sosyal kural ve davranışları, kültürel, millî 
ve manevi değerleri öğrenmeleri ve yaşamaları; ruh ve beden bakımından sağlıklı, bilgili, sanat 
ve hüner sahibi olabilmeleri için bütün imkânların kullanılarak gayret sarf edilmesi, başta ana-
baba olmak üzere tüm toplumun görevidir. 

En yaygın teşkilat yapısına sahip ve toplumla iç içe olan Diyanet İşleri Başkanlığı bu 
bağlamda hizmetlerini aşağıda belirtilen personelle sunmaktadır. 
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Tablo: 128- Halka Ulaşabilen Personelin Sayısı (2005) 

Toplam 
(Dolu 
Kadro) 

Münhal 
Kadro 

Toplam 
Kadro 

GENEL İDARE HİZMETLER 
SINIFI 

M
üf

tü
 

883 

49 

932 

M
üf

tü
 

Y
ar

dı
m

cı
sı

 

107 

55 

162 

K
u

ra
n 

K
ur

su
 

M
üd

ür
ü 

56 

25 

81 

« • 

> 

i 
5İ&! 

460 

146 

606 
T

op
la

m
 

1.506 

275 

1.781 

DİN HİZMETLERİ SINDI 

Vaiz ve 
C.evi Vaizi 

K 

208 

E 

898 

201 

13.07 

K. K. Ö. 

K 

2610 

E 

1.107 

780 

4.497 

E 5 

•İse 
58.180 

4.560 

62.740 

M
üe

zz
in

-
K

ay
yı

m
 

9612 

763 

10.375 

T
op

la
m

 

72.615 

6.304 

78.919 

Çocuklara ve gençlere yönelik yürütülen faaliyetler 
1. Dinî Yayınlar Dairesi Başkanhğınca çocuklara ve gençlere yönelik eserler 

yayımlanmaktadır. 2006 yılında çocuklara yönelik 4 eserin, gençlere yönelik 3 eserin baskısı 
tamamlanarak satışa sunulmuştur. Bunlardan bir kısmı ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Diyanet 
Çocuk dergisi aylık olarak okuyucularıyla buluşturulmaktadır (aylık tirajı:55.000, yıllık 
tirajı:660.000 adet). Aynı şekilde TRT'de yayınlanan diyanet saati (İslam'ın Aydınlığında) 
programında 1998'den bu yana değişik zamanlarda gençlik ve şiddet konusuna yer verilmiştir. 

Tablo: 129- Çocuklara Yönelik Eserler 

1 
2 
3 
4 
5 

Eser Adı 
Kitabımı Öğreniyorum 
Dinimi Öğreniyorum 
Kitabımı Öğreniyorum 
Peygamberimi Öğreniyorum 
Ufak Şeyler 

Adedi 
168.000 
250.000 
250.000 
250.000 
30.000 

Durumu 
Ücretsiz Dağıtılacaktır. 
Satışa Sunuldu. 
Satışa Sunuldu. 
Satışa Sunuldu. 
Satışa Sunuldu. 

Tablo: 130- Gençlere Yönelik Eserler 

1 

2 

3 

Eser Adı 
Ayet ve Hadisler Işığında 
Sevgi ve Dostluk 
Neden Müslüman Oldum-
İhtida Öyküleri 
İslam'a Giriş(Gençliğin İslam 
Bilgisi) 

Adedi 
30.000 

10.000 

25.000 

Durumu 
Satışa Sunuldu. 

Satışa Sunuldu. 

Satışa Sunuldu. 

2. Din Eğitimi Dairesi Başkanlığınca Kur'an kursları ve yaz kurslarında çocuklara ve 
gençlere yönelik dinî ve ahlaki eğitim faaliyetleri yürütülmektedir. 2005 yılı istatistiklerine 
göre Başkanlığa bağlı 4880 Kur'an kursu faal durumdadır. Yine 2005 yılında 1.323.444 
öğrenci yaz kurslarına devam etmiştir. 
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Tablo:131- Kur'an Kursu Sayıları 

Öğretim Durumları 

Öğretime Açık 
öğretime Kapalı 
Toplam 

İl ve Üçe 
Merkezi 

Kurs 
Sayısı 
3.138 
645 

3.783 

Derslik 
Sayısı 
3.817 
753 

4.570 

Belde 
Kurs 
Sayısı 
903 
499 

1.402 

Derslik 
Sayısı 
1.011 
662 

1.673 

Köy 

Kurs 
Sayısı 

839 
1.729 
2.568 

Derslik 
Sayısı 
916 

1.800 
2.716 

Toplam 

Kurs 
Sayısı 
4.880 
2.873 
7.753 

Derslik 
Sayısı 
5.744 
3.215 
8.959 

Tablo: 132- Camilerdeki Yaz Kurslarına Devam Eden Öğrenci Sayılan 

Kurs Açılan Yerler 

İl ve İlçe Merkezi 
Belde 
Köy 

Yaz Kurslarına Devam Eden öğrenci Sayılan 
Kız 

37.2921 
73.562 

206.917 
Toplam | 653.400 

Erkek 
36.7389 
79.357 

223.298 
670.044 

Toplam 
740.310 
152.919 
430.215 

1.323.444 

SORUN 1: 
Türkiye'nin her mahalle ve her köyünde örgütlenmiş bulunan diyanet teşkilatının, 
toplumumuzun en önemli ve etkin kurumu olan ailelere yönelik "değerler eğitimi" konusunda 
etkin olmadığı görülmüştür. 
ÇÖZÜM 1: 
Toplumun en küçük sosyal birimi ailedir. Çocuklar doğduğu andan itibaren ilk kültürel ve 
davranış değerlerini büyük bir oranda aileden almaktadır. Yapılan araştırmalarda 
çocuklarımızın en çok etkilendikleri yerin ve en çok güvendikleri kişilerin de yine ailesi olduğu 
görülmüştür. Bunlar dikkate alındığında anne baba "değerler eğitimi" ile aile ilişkileri çok 
büyük bir önem kazanmaktadır. Bu esaslar dahilinde teşkilatın yaygınlığını da göz önüne 
alarak aile-çocuk, aile-okul ilişkilerini önceleyen ve evrensel değerler ile buluşturan 
hizmetlerin halka ulaştırılması için; 

• Aile rehberlik bürolarının yaygınlaştırılarak etkinliğinin artırılması, 
• Bu bürolarda konusunda iyi eğitim almış uzman kişilerin çalıştırılması ve sayılarının 

artırılması (psikolog, sosyolog ve din eğitimcisi), 
• Ailede özellikle baba eğitimine önem verilmesi gerekmektedir. 

SORUN 2: 
Jung'un (1999) ifadesiyle, günümüz insanı, kötülüğe eğilimini harekete geçirmek için eskisiyle 
kıyaslanamayacak kadar güçlü araçlara sahiptir. Bilinci ne kadar genişlemiş ve farklılaşmış ise 
ahlaki yapısı o denli geride kalmıştır. 

Gençlerdeki şiddet eğiliminin artmasında değerlerin aktanmındaki yetersizlikler ve değerlerin 
yaşatılamaması önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. 
ÇÖZÜM 2: 
Diyanet İşleri Başkanlığı; 
Her türlü siyasi görüş ve düşüncenin üstünde kalarak millî birlik, beraberlik ve dayanışmayı 
temin etmek, kardeşlik, yardımlaşma ve fedakârlık başta olmak üzere dinimizin yüce 
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prensiplerini vatandaşlarımıza tanıtmak, din konusunda halkımızı doğru bilgilendirmek, 
manevi ve ahlaki değerlere bağlılıklarım artırmak amacını gençlerle buluşturmak ve hayata 
geçirebilmek için; 

• Yeni hizmet modelleri üretilmelidir. Örneğin, mevcut kurulu olan gençlik 
merkezlerinde (SHÇEK'e bağlı gençlik merkezleri, belediyelere bağlı gençlik 
merkezleri vb.) çalışmalarım yürütmeli ve kendi gençlik merkezlerini de kurmalıdır. 

• Yeni yapılan camilerde, mümkünse mevcut olanlarda bu binaların müştemilatları ticari 
amaçlardan arındırılıp gençlik kültür merkezleri, kütüphane ve bilgi erişim merkezleri 
hâline getirilmelidir. 

• Anlatımı kolaylaştırmak amacıyla kültür ve sanat faaliyetlerinin (sinema, tiyatro,drama 
gibi) oluşturularak yaygınlaştırılması sağlanmalıdır. 

SORUN 3: 
Toplumu olumsuz etkileyen eğitimsizlik, erken evlilik, töre cinayetleri ve aile içi şiddet gibi 
şiddeti tetikleyen ve şiddet içeren davranışların, inanç temelliymiş gibi yanlış bir biçimde 
algılanabildiği ve benimsenebildiği görülmektedir. 
ÇÖZÜM 3: 
Kızların okutulması, organ bağışı gibi konularda yapılan kampanyalara destek vermesi ve bu 
kampanyalardaki iletişimde etkiliüği olduğu gözlenmiştir. Bu bağlamda yukarıdaki istenmeyen 
davranış biçimlerinden de toplumun bir an önce uzaklaşması için diyanetin, toplumun en etkin 
iletişim araçlarından olan medyayı etkili bir biçimde kullanması gerekmektedir. 

SORUN 4: 
Özellikle evlerimize çok rahat ulaşan televizyon kanallarında sunulan filmlerde ve reklamlarda 
değerlerle ilgili yanlış bilgilerin sunulduğu değerlendirilmektedir. 
ÇÖZÜM 4: 
Toplumun ihtiyacı olan doğru bilgilere ulaşılabilmesi için yayıncılarla, senaristlerle, 
yapımcılarla diyaloga geçilmesi sağlanmalıdır. 

SORUN 5: 
Diyanefin sunduğu hizmetlerde bilişim ve teknolojinin çok etkin ve yeterü kullanılmadığı 
görülmektedir. 
ÇÖZÜM 5: 
Bilişim ve teknolojinin gelişmesi neticesinde; 

• Diyanet'in bilişim ve teknoloji alanındaki ilerlemeleri göz önünde bulundurarak 
vereceği hizmetlerde görsel teknikleri de kullanarak vaaz ve seminerlerdeki etkililiğini 
artırması, 

• Çocuklarla ve gençlerle bu alanda gerekli diyalogun sağlanabilmesi için verilen 
hizmetlerin teknolojideki gelişimlere paralel ilerlemesi sağlanmalı ve web sitesinde 
gençlere yönelik interaktif düzenlemelerin yapılması sağlanmalı, 

• Gençlere yönelik bilgi ağları oluşturularak e-mail ile doğru bilgilerin gençlere 
ulaşılabilirliği sağlanmalıdır. 

SORUN 6: 
Diyanet çocuk dergisi ve diğer yayınlarının tirajının yeterli olmadığı görülmektedir. 
ÇÖZÜM 6: 
İlköğretim ve ortaöğretimde okuyan öğrenci sayısının yaklaşık 15 milyon civarında olduğu göz 
önünde bulundurulduğunda Diyanet Çocuk dergisinin aylık tirajının 55.000 olması, yetersiz 
olduğunu ortaya koymaktadır. Dolayısıyla bu tirajın artırılması ve okullara erişiminin 
kolaylaştırılması, 
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Gençlerimizin günümüzde dinî bilgileri doğru alabilecekleri en güvenilir kurumun diyanet 
teşkilatı olduğundan hareketle, çocuklara ve gençlere yönelik yayınlanan kitapların da sayısı 
artırılarak mümkünse ücretsiz dağıtımı sağlanmalıdır. 

SORUN 7: 
Türkiye'deki genç nüfus ve şiddet eğiliminin giderilmesinde akran eğitiminin önemi göz 
önüne alınarak özellikle gençlikle ilgili hizmetlerde yeterince genç ve uzman kadroların 
bulunmadığı anlaşılmaktadır. 
ÇÖZÜM 7: 
İlahiyat fakültelerindeki kontenjan sayısının artırılması, ihtiyacı karşılayacak düzeye 
getirilmesi ve özendirilmesi gerekmektedir. 

SORUN 8: 
Hizmet birimlerinin ortak bir norm ve standart temelinde anlatımının zaman zaman 
sağlanamadığı, gençlerin güncel ihtiyaçlarına cevap verilemediği belirlenmiştir. 
ÇÖZÜM 8: 
Gençlerin güncel ihtiyaçlarına cevap verilebilmesi için materyallerin ve sunumların teknolojik 
donanımlarla da desteklenerek merkezden hazırlanması ve dağıtılması gerekmektedir. 

4.6.10. Aile ve Sosyal Araştırmalar Kurumu Genel Müdürlüğü 

Görev Tanımı 
Bir sosyal sorun olarak ortaya çıkan "Çocuklarda ve Gençlerde Artan Şiddet Eğilimi 

ile Okullarda Meydana Gelen Olaylar" hususunda 5256 sayılı Aile ve Sosyal Araştırmalar 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun gereğince görevleri tanımlanan Aile ve Sosyal 
Araştırmalar Genel Müdürlüğü yaptığı araştırmalar ve eğitim programlarıyla konuya müdahil 
olabilmektedir. Genel Müdürlük bir araştırma kurumu olarak faaliyet göstermekte olup, icrai 
faaliyette bulunmamaktadır. 

Konuya ilişkin olarak Genel Müdürlüğün görevleri irdelendiğinde; 
• Ülkemizdeki sosyal sorunların tespiti ve çözümüne yönelik ulusal ve uluslararası 

alanda bilimsel araştırmalar yapmak veya yaptırmak, projeler geliştirmek, 
desteklemek, sosyal bilimlerin gelişmesine katkıda bulunmak, 

• Mevcut aile yapısını; ana, baba, eş, çocuklar ve akraba ilişkilerinden kaynaklanan 
problemler ile ekonomik, sosyal ve kültürel faktörlerin aile üzerindeki etkilerini 
araştırmak, aile bireylerinin eğitim fırsatlarından eşit olarak yararlanmalarını 
sağlamak, bu konularda eğitim programları hazırlamak veya hazırlatmak, 

• Aileyi ve aile bireylerini tehdit eden, aileden veya aile dışından kaynaklanan sorunları, 
aile içi şiddet ve istismarı, töre cinayetlerini, kötü alışkanlıkları ve bağımlılıkları, tüm 
bunları doğuran sebepleri, çevresel-sosyal etkilerini incelemek, araştırmak, bunların 
önlenmesine, çözümlenmesine yönelik ve aileyi destekleyici eğitici programlar 
hazırlamak veya hazırlatmak, 

• İnceleme ve araştırma alanlarında elde edilen bilgileri değerlendirmek ve sonuçlarını 
sosyal ve kültürel tedbirler hâline dönüştürecek millî bir politikanın oluşumuna 
katkıda bulunmak, bunları uygulayıcı kurum ve kuruluşlara aktararak hizmetlerin 
geliştirilmesini ve yeni hizmet modellerinin oluşturulmasını sağlamak, 

• Ailenin ve aileyi oluşturan bireylerin karşılaştıkları sorunlara ilişkin kamuoyundaki 
eğilim ve istekleri tespit etmek amacıyla kamu veya özel kurum ve kuruluşlarla ortak 
çalışmalar yapmak, olduğu görülmektedir. 
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Kurumsal Faaliyetler ve Tespitler 
Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, ailenin toplumun temeli olduğunu 

vurgulayan Anayasa çerçevesinde ve kuruluş kanununda kendisine verilen yetki ve 
sorumluluklarla, sosyal sorunları aile odaklı bir perspektifte değerlendirmekte ve sorunlara 
çözüm oluşturabilecek politikalar üretmek görevini yerini getirmeye çalışmaktadır. Bu 
kapsamda, Genel Müdürlük tarafından, komisyonumuzun faaliyet konusu ile çok yakından 
ilişki kurulması gereken Türk aile kurumunun önemi, yapısı ve sorunları hususlarında 
aşağıda belirtilen değerlendirme ve tespitlere yer verilmiştir. 

Aile Yapısı ve Aile İçi İlişkilerin Önemi 
Günümüzde aile, kişiyle toplum arasındaki bağı kuran ve toplum hayatınm temelini 

oluşturan ve toplumsal dayanışmanın oluşmasında rol oynayan bir sosyal kurumdur. Aile her 
yaştaki birey için vazgeçilmez temel ünitedir. Toplumsal mutluluk, dayanışma, barış, sevgi 
ve saygının yolu aileden geçer. Yaradılışı gereği sosyal bir varlık olan insan için toplumsal 
hayat ne kadar önemli ve gerekli ise, bir toplum için de o toplumun çekirdeğini oluşturan aile 
kurumu o kadar hayati bir öneme sahiptir. Aile bu niteliğiyle toplumlarda kültürel kimliğin, 
insani değerlerin ve tarihî sürekliliğin koruyucusu ve aktarıcısı olan evrensel bir kurumdur. 

Son yüzyıllarda yaşanan hızlı değişim süreciyle birlikte, toplumların hayatlarında 
köklü bazı değişmeler ortaya çıkmıştır. Değişim süreci teknolojide, ekonomik alanda ve 
toplumsal örgütlenmede yaşanırken diğer toplumsal kurumlar da bu değişimden 
etkilenmişlerdir. Söz konusu değişimden etkilenen kurumların başmda aile kurumu 
gelmektedir. İnsanlığın en köklü kurumu olarak bilinen aile kurumu sanayileşme ve 
kentleşme ile birlikte ortaya çıkan toplumsal sorunların küreselleşme ile daha da büyümesi ve 
çeşitlenmesi karşısında büyük tehditlerle karşı karşıya kalmış ve kalmaktadır. 18. yüzyılın 
sonlarında, dünyada yaşanan Sanayi Devrimi ve bunun getirmiş olduğu ekonomik, sosyal, 
kültürel ve siyasi değişimlere benzer gelişmeler 20. yüzyılda bilgi ve iletişim 
teknolojilerindeki muazzam ve öngörülemez hızdaki ilerlemeyle yeni boyutlar kazanmıştır. 
Dünya toplumları; ekonomide, teknolojide, ticarette, kitle iletişiminde, tüketim 
alışkanlıklarında, kültürde vb. alanlarda küreselleşme yönünde hızlı bir değişim yaşamaya 
başlamıştır. 

Ülkemizde aile kurumunda, bir yandan geçen yüzyılın ikinci yarısında kırsal 
alanlardan kentlere göçle belirginleşen değişim süreci yaşanırken öte yandan son 20 yıllık 
dönemde başta televizyon olmak üzere yaygınlaşan kitle iletişim araçlarının etkisi yoğun bir 
biçimde hissedilmeye başlanmıştır. Sanayileşmenin aileyi olumsuz yönde etkilemesi gerçeği 
ülkemiz için de geçerlidir. Hızlı kentleşme, iç göç vb. gibi olgular ülkemizde de aileyi bir 
dağılma ve parçalanma sürecine sokmuştur. Son yıllarda boşanmalar artmakta, tek ebeveynli 
ya da bölünmüş parçalanmış aileler çoğalmakta, uyuşturucu kullanımı özellikle gençler 
arasında artmakta, aile içinde ve toplumsal alanda şiddet eğilimleri özellikle genç nüfusta 
olmak üzere çocuklar arasında da artış göstermekte, cinsel ve diğer adi suçlarda da bir artış 
oram gözlenmektedir. Özellikle kitle iletişim araçlarının aile değerlerini göz ardı etmesiyle 
birlikte bilgisayar ve İnternet kullanımından kaynaklanan aile içi iletişimde yaşanan sorunlar 
nedeniyle de ahlaki ve kültürel yozlaşmalar yaşanmaktadır. Ekonomik dalgalanmalar 
sonucunda oluşan yoksulluk da aile kurumunda çeşitli sorunlara yol açmaktadır. Aile eğitimi 
şeklindeki uygulamaların yeterli düzeyde olmaması da aileyi sorun üreten bir birime 
dönüştürmektedir. 

Ailedeki değişmeler ve sorunlar diğer kurumlara da yansımakta ve zaman zaman 
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önüne geçilemez sosyal problemlerin ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Ailenin 
bölünmesi, parçalanması, tek ebeveynli ailelerin giderek artması, boşanma oranlarının 
yükselmesi, suç oranlarının ve uyuşturucu kullanımının artması ve kullanım yaşınm giderek 
düşmesi hatta ülkemizde ilköğretimin ikinci kademesindeki öğrenciler arasında kullanımın 
yaygınlaşması, metropollerde sokak çocukları olgusunun ortaya çıkması ve giderek 
çoğalması, bireysel ve toplumsal şiddetin yaygınlaşması, kimlik bunalımı, psikolojik 
rahatsızlıklar, tatminsizlik vb. gibi insanları ve dolayısıyla toplumu tehdit eden sorunlar baş 
gösterebilmektedir. 

İnsanların tümü bir aile biçimi içinde yaşamaktaysa da ailelerin biçimi ve yapısı hem 
toplumdan topluma değişmekte, hem aynı toplum içinde zaman boyutunda ya da belirli bir 
zaman kesitinde, yöresel ve sınıfsal farklılıklar göstermektedir. Aile tiplerinin belirlenmesinde 
çeşitli açılardan yapılmış birçok sınıflama bulunmaktadır. Literatürde kullanılan aile 
sınıflamasına göre aile tipleri; çekirdek aile, ataerkil geniş aile, geçici geniş aile, parçalanmış 
ailedir. Farklı aile yapıları, farklı görevleri yerine getirdiği gibi ailenin iç ilişkilerini de 
belirlemektedir. Ülkemizde çekirdek aile oranı hemen her dönemde yaygınlık göstermektedir. 
Fakat giderek parçalanmış ve tek ebeveynli ailelerin oranının giderek artması toplumsal 
yapımızdaki önemli tehdit alanlarından biri olarak görülmektedir. 

Aile yapısı toplumdan topluma ve zaman içinde farklı biçimler alabilmesine karşılık 
neslin sürmesini sağlamak, çocuğun bakımı ve toplumsallaşma gibi temel özellikleri her 
yerde aynıdır. Çocukların aile içinde toplumsallaşmasının, topluma uyum bakımından temel 
önemdeki sonuçlan arasında şunları sayabiliriz: Toplumsal benliğin geliştirilmesi, güvenlik 
duygusu kazandırılması, statü kazandırılması, arkadaşlık, diğer duygusal ihtiyaçlarının 
karşılanması; sorumluluk ve bağımsızlık anlayışını oluşturarak başka insanlarla gerçekçi güç 
ilişkileri içinde bulunulmasının sağlanması. Ailenin toplumsal fonksiyonları ise, cinsellik ve 
neslin devamı- çocukların bakımı ve yetiştirilmesi; yeni nesillere kültürel kimliğin, dinî ve 
ahlaki değerlerin kazandırılması; tarihsel ve toplumsal bilincin aktarılması; sevgi ve hoşgörü 
esasına dayanan tutum ve değerlerin yerleştirilmesi gibi fonksiyonlardır. Aile müessesesinin 
önemi, niteliği gereği üstlendiği bu fonksiyonlarda ve bunların aile dışında başka bir kurum 
tarafından aile kadar başarılı ve istikrarlı bir şekilde yerine getirilemeyişindedir. Başka bir 
ifadeyle aile, niteliği ve işlevleriyle toplumda ikamesi olmayan bir kurumdur. 

Toplumların deneyimi göstermiştir ki, hiçbir kurumsal yapı, ailenin yerine getirdiği 
fonksiyonları aile kadar başarılı, yerinde ve ekonomik olarak ifa edememektedir. Bunun en 
önemli nedenleri arasında aile içinde bireylerin, birbirlerinden karşılık beklemeksizin doğal 
bağlılık-sevgi-saygı-özveri ilişkisi içinde bulunmalarıdır. 

Demografik Açıdan Ailenin Durumu 
Türkiye'de 2000 yılı itibarıyla hane halkı sayısı 15,1 milyondur. Türkiye genelinde 

ortalama hane halkı büyüklüğünün, değişim sürecine bağlı olarak yıllar itibariyle azaldığı 
görülmektedir. 1955 yılında ortalama hane halkı büyüklüğü 5,7 kişi iken, 2000 yılında 4,5 
kişidir. 2003 yılında ise hane halkı sayısı 4,1 kişiye düşmüştür (HÜNEE, TNSA 2003). İllerin 
hane halkı büyüklükleri incelendiğinde, ortalama hane halkı büyüklüğünün batı bölgesinden 
doğu bölgesine doğru belirgin bir artış gösterdiği görülmektedir. Ortalama hane halkı 
büyüklüğünün en yüksek olduğu iller Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, en düşük 
olduğu iller ise Ege ve Marmara bölgelerinde yoğunlaşmıştır. 

rlÜNEE'nin 1998 verilerine göre Türkiye'deki çekirdek aile oranı %67,5, geniş aile 
oranı %20.8'dir. Ancak ülkemizdeki çekirdek ailelerin, toplumumuzun kültürel özelliklerine 
bağlı olarak batı toplumlarından faklılaşan bazı yönlerinin olduğu görülmektedir. Örneğin, 
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Batıdaki çekirdek ailenin temel özelliği aile bireylerinin birbirinden bağımsız ve ayrı olması 
(ailenin kendisinin de daha geniş aile-akrabalık komşuluk çevresinden 'ayrı' olması) iken 
Türkiye ve benzeri toplumlarda belli bir ölçüde bireyleşme yaşanmakta ise de ailevi ve sosyal 
etkileşimin kişiler arası bağlılık ve karşılıklı bağımlılığa dayandığı görülmektedir. 

Çekirdek aile bağlamında bile bu tür insan ilişkisi devam etmektedir. Örneğin, nesiller 
arası ilişkiler maddi bağımlılık içermese bile duygusal boyutta bağımlılığını korumaktadır. 
Ana-babalar yetişkin evlatlarla beraber oturmayı en azından onlara yakın olmayı yeğlemekte, 
yaşlıların aile dışında kurumlara gönderilmesi ise toplumca hoş görülmemektedir. Yaşlılar, 
yaşamları boyunca ailenin bir bireyi olarak aile içinde işlevselliklerini devam ettirirler. Ancak 
değişen yaşama şartları bu ilişkilerde de bazı değişiklikleri ortaya çıkarmaktadır. 

Evlilik 
Ülkemizde erkekler ortalama olarak 25, kadınlar ise 22 yaşında evlenmekte ve 

nüfusun % 65'i evli durumda bulunmaktadır. Demografik göstergelerden biri olan kaba 
evlenme oranlarının son on yıllık trendi incelendiğinde, 1997 yılına kadar dalgalanmalarla 
birlikte değişmeyen bir yapı, bu yıldan sonra ise bir azalma eğilimi göstermektedir. 2000 yılı 
verilerine göre Türkiye'de kaba evlenme oranı binde 6.84'tür. 

Türkiye'de nikâhsız birlikte yaşama oranı % 0.3'tür. Bu oran batı ülkeleriyle 
kıyaslandığında son derece düşük bir orandır. Ancak Türkiye'de hâlen devam eden resmî 
nikâh-dinî nikâh olgusu vardır. Buna göre ailelerin büyük bir çoğunluğu hem resmî hem de 
dinî nikâhla kurulmuş aile oranı vardır. Yine geçmişe göre önemli oranda azalmışsa da başlık 
parası uygulaması halen bazı bölgelerimizde devam etmektedir. 

Boşanma 
Türkiye'de kaba boşanma oranının batı ülkelerinden az olduğu gözlenmektedir. Bunun 

en önemli nedeni; Türkiye'de ailevi bağların sağlamlığı ve geleneklere bağlılığın yanında, 
kırsal kesimde dinî nikâhla meydana gelen evliliklerdeki ayrılıkların istatistiklere 
yansımamasıdır. 

Demografik göstergelerden biri olan kaba boşanma oranlarının son on yıllık trendi 
incelendiğinde, 1996 yılma kadar değişmeyen bir yapı, 1997 yılından 2000 yılma kadar bir 
azalma, 2000 yılında ise bir artış olduğu görülmektedir. 2000 yılı verilerine göre kaba 
boşanma oranı binde 0.53'tür. Ancak bu oran metropol illerde önemli bir artış göstermektedir. 
Toplumsal yapıdaki işsizlik ve istihdam sorunları büyük kentlerdeki aile birliğini olumsuz 
etkileyen faktörlerin başındadır. 

Aile İçi İlişkiler ve Şiddet 
Ailelerde sosyal problemler, istismar ve suistimal dahil toplumun olumsuz yönleri de 

sıklıkla aile ilişkilerinde mevcuttur. Bu anlamda aile, bir sorun çözme ünitesi olduğu kadar, 
sorunların kaynağı veya sebebi olabilmektedir. Bu hızlı değişim sürecine bağlı olarak aile 
yapısıyla ilgili ortaya çıkan sorunlar diğer kurumlara da yansımakta ve zaman zaman önüne 
geçilemez sosyal problemlerin ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Bu bağlamda aile içi 
ilişkilerle gencin şiddet davranışları arasındaki ilişkinin kurulması önemlidir. 

Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ve diğer kurumlar tarafından yapılan, 
aile ve şiddet ilişkisini ortaya koyan, bazı araştırma sonuçları aşağıda görüldüğü üzere aile 
içi şiddetin ülkemizde yaygm olduğunu göstermektedir. 

Rakamlarla Türkiye'de Aile İçi Şiddetin Görünümü; 
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• Fiziksel şiddete ailelerin % 34'ünde, sözlü şiddete ise % 53'ünde rastlanmaktadır. 
• Çocuklara yönelik fiziksel şiddete rastlanma oram da % 46'dır. 
• Ailelerde cinsel şiddet ve tacize rastlanma oranı % 9'dur. 
• Şiddete maruz kalanların % 80'i yapacak fazla bir şey olmadığına inanmaktadırlar. Bu 

durum çaresizliğin kabulü anlamına gelmekte ve şiddete maruz kalanın pasif tutumuna 
yol açmaktadır (T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, 1995). 

• Kadın Dayanışma Vakfının 1995'te Ankara'daki gecekondularda yaşayan kadınlar 
arasında yaptığı bir araştırma, kadınların % 97'sinin kocalarının saldırısına uğradığını 
ortaya koydu (Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, 2001). 

• Başka bir araştırma, kadınların % 58'inin yalnızca kocalarından, nişanlılarından, erkek 
arkadaşlarından ve erkek kardeşlerinden değil, kadın akrabalar da dahil olmak üzere 
kocalarının ailesinden de aile içi şiddete maruz kaldığını göstermektedir (Ankara 
Tabip Odası, 2002). 

• Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfının 1997'deki araştırmasına göre, kadınların % 45,8'i 
balayı döneminin sonunda, % 1,3'ü ilk çocuklarına hamileliklerinde ve % 9,9'u 
doğumdan sonra şiddete maruz kaldıklarını belirtmişlerdir. 

• Aile Yapısı Araştırmasına göre, evli kadınlara eşi ile anlaşmazlık yaşanması 
durumunda eşinin verdiği tepki sorulduğunda eşlerinin genellikle sesini yükselttiğini 
belirtenlerin oranı %31,3, bazen sesini yükseltir diyenlerin oranı %34,9, çok nadir 
sesini yükseltir diyenlerin oranı %9,6, bu tepkiyi hiçbir zaman vermediğini 
belirtenlerin oranı %24,2'dir. Aynı soru evli erkeklere sorulduğunda eşlerinin 
genellikle küstüğünü belirtenlerin oranı %9,9, bazen küser diyenlerin oranı %27, çok 
nadir küser diyenlerin oranı %10,6, bu tepkiyi hiçbir zaman vermediğini belirtir 
diyenlerin oranı %52,5'tir. 

• Aile içi ilişkiler konusunda, ailede bireylerin eşleriyle ilişkileri % 34,4 çok iyi, % 35,4 
iyi, % 4,6 orta, % 0,4 kötü % 0,3 çok kötü şeklindedir. 

• Kadına karşı fiziksel şiddet konusunda, erkek cevaplarına göre, eşiyle anlaşmazlık 
yaşandığında % 0,6'sı genellikle, % 2,9'u bazen, % 3,9'u bazen çok nadir olarak 
fiziksel şiddet uyguladıklarım ( zor kullandıklarım); % 92,7'si hiçbir zaman fiziksel 
şiddet uygulamadıklarını ifade etmişlerdir. Bu veriye göre kadına karşı fiziksel şiddet 
oranı % 7,3'tür. 

• Çocuğu cezalandırma konusunda ise, son bir yıl içerisinde çocuğunu sıklıkla 
dövenlerin oranı % 1,4, bazen dövenlerin oranı % 15,1, çok nadir dövenlerin oranı % 
12 ve hiç dövmeyenlerin oranı ise % 71,5'tir. 

Aile İçi Şiddete İlişkin Yasal Durum 
Aile içindeki şiddetin önlenmesi amacıyla 1998 yılında çıkarılan 4320 sayılı Ailenin 

Korunmasına Dair Kanun ile Türk Medeni Kanunu'nun öngördüğü tedbirlerden ayrı olarak, 
eşlerden 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 hakiminin resen sorunun mahiyetini göz önünde bulundurarak, 
diğer eşe veya çocuklara veya aynı çatı altmda yaşayan diğer aile bireylerine karşı şiddete 
veya korkuya yönelik davranışlarda bulunmaması, müşterek evden uzaklaştırılarak bu evin 
diğer eşe ve varsa çocuklara tahsisi ile diğer eş ve çocukların oturmakta olduğu eve veya iş 
yerlerine yaklaşmaması, diğer eşin, çocukların veya aynı çatı altında yaşayan diğer aile 
bireylerinin eşyalarına zarar vermemesi, diğer eşi, çocukları veya aynı çatı altmda yaşan aile 
bireylerini iletişim vasıtalarıyla rahatsız etmemesi, varsa silah ve benzeri araçlarını zabıtaya 
teslim etmesi, alkollü veya uyuşturucu herhangi bir madde kullanılmış olarak ortak konuta 
gelmemesi veya ortak konutta bu maddeleri kullanmaması biçiminde sayılan tedbirlerden bir 
ya da bir kaçına birlikte veya uygun göreceği benzeri başkaca tedbirlere hükmedebileceği 

hüküm altına alınmıştır. 
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Tablo: 133- 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun ile İlgili Hukuk 
Mahkemelerine Açılan Davaların Yıllara Göre Dağılımı 

Yıllar 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
Toplam 

Dava Sayısı 
833 

1.979 
2.427 
3.207 
4.114 
6.147 
18.707 

Davacı Sayısı 
855 

2.009 
2.489 
3.265 
4.343 
6.570 
19.531 

Davalı Sayısı 
854 

2.077 
2.642 
3.636 
4.325 
6.542 

20.076 
Kaynak: Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 

Temel yasa konumundaki bir diğer düzenleme 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'dur. 1 
Haziran 2005'te yürürlüğe giren bu yasada kadın ve kız aynmı kaldırılmıştır. Eski ceza 
kanunu kadının mağdur olduğu birçok suçu topluma karşı işlenen suçlar olarak 
değerlendirirken yeni TCK ile bu anlayış terk edilmiş ve bireye karşı işlenen suçlar kapsamına 
alınmıştır. Evlilik içi tecavüz, iş yerinde cinsel taciz gibi konulara ilk kez yasada yer 
verilmiştir. 

Eski Türk Ceza Kanunu'nun "töre" cinayetlerinde ceza indirimi öngören düzenleme 
2000 yılında yasa kapsamından çıkarılmış yeni Türk Ceza Kanunu'nda ise "töre" cinayetleri 
faillerinin yasada öngörülen en ağır ceza olan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 
cezalandırılması hükmü getirilmiştir. 

Belediye Kanunu ile 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 korumaevleri açmak yükümlülüğü getirilmiştir. 
Böylece şiddete uğrayan kadınlara verilen koruyucu ve önleyici hizmetlerin geliştirilmesi 
mümkün olacaktır. 

Çözüm önerileri 
Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü görev tanımında yer aldığı üzere, sosyal 

politikaların belirlenmesinde ve uygun tedbirlerin almmasında yardımcı olacak araştırmaların 
yapılmasından sorumlu olduğu için aşağıda sadece çözüm önerilerine yer verilmiştir; 

• Özellikle aile eğitimi, genç eğitimi gibi yaygın eğitim mekanizmalarının 
yaygınlaştırılması üzerinde durulmalıdır. 

• Evlilik ve Aile Danışmanlığı Hizmetlerinin uygun bir biçimde kurumsallaşması ve 
ülke ölçeğinde yaygınlaştırılması gerekmektedir. Aile birliğinin korunması, aile 
bireyleri arasında karşılıklı saygıya dayalı ilişkilerin sürmesine ve aile ile ilgili şiddet 
dâhil birçok sorunun çözümüne yardımcı olması bakımından bu tür kuruluşlar 
önemlidir. 

• Boşanma oranlarının yıllara göre arttığı ve boşanmanın en bariz etkisini çocuklarda 
gösterdiği göz önüne alınacak olursa, aile birliğinin devamının sağlanması ve 
güçlendirilmesi için gerekli kurumsal ve örgütsel (aile danışma merkezleri, aile eğitimi 
seminerleri gibi) mekanizmalar desteklenmelidir. 

• Aile içinde çocuğa yönelik şiddet, zararlı alışkanlıklar ve madde bağımlılığı gibi 
toplumsal yapıyı zedeleyen konularda periyodik ölçekli araştırmalar yapılmalıdır. 
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Ülkemizde gençlere yönelik çalışma ve uygulamalardan haberdar olunması için 
kurumlararası iletişime ve bilgi ağı oluşturulmasına yönelik iş birliği yapılmalıdır. 

• Yapılan araştırmalar; televizyon programlarında yer verilen şiddet, cinsellik, sanal 
evlilik modelleri, bilinçsiz tüketimi körükleyen yayınların çocuk ve gençleri olumsuz 
etkilediğini göstermektedir. Çocuk ve gençleri kitle iletişim araçlarının zararlı 
etkilerinden koruyucu önlemler üzerinde durulmalıdır. 

• Çocuk ve genç konusunda çalışan sivil toplum kuruluşlarının koordineli ve daha etkin 
olabilmeleri için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. 

• Kitle iletişim araçlarında "şiddef'in doğal ve görmezlikten gelinir bir durum 
olmadığının anlatılması, fiziksel, cinsel, duygusal şiddetin yasalar çerçevesinde suç 
olduğunun net olarak ortaya konması gerekir. Bunu yaparken şiddetin bütün ailelerde 
görülmeyebileceği, barışçı ve hoşgörülü ailelerin olduğu olumlu modeller gösterilerek 
anlatılmalı ve böylece şiddetin meşrulaşması önlenmelidir. 

• Çocukları suça, sokağa, zararlı alışkanlıklara iten nedenler araştırılmalı, çözüm 
önerileri geliştirilmelidir. 

• Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, kamuda sosyal araştırmalar yapmak 
üzere görevlendirilmiş bir araştırma kurumu olarak, sosyal refah politikalarının 
uygulanmasından sorumlu olan ve sorun alanlarına ilişkin deneyimleri olan icracı 
kamu kurum ve kuruluşları ile özellikle araştırma yapılacak konuların tespiti 
hususunda koordinasyon ve iş birliğini geliştirmelidir 

• Ülkemizde Çocuk Hakları Sözleşmesi hükümlerinin sektörel ve kurumsal 
uygulamasına ilişkin kapsamlı çalışma ve araştırmalar yapılmalıdır. 

• Töre suçlarının neden ve sonuçları üzerinde detaylı çalışılmalıdır. 

4.6.11. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) 

Görev Tanımı 
Gelişmiş çağdaş toplumlarda rekabetin en acımasız kuralları uygulansa bile yasaların 

ve toplumun koyduğu kurallara, sınırlamalara uyma zorunluluğu vardır. Adına ne denirse 
densin diğer ülkelerde de yayınları kontrol eden, yayın ilkelerini belirleyen, toplum ahlakmı, 
aileyi ve özellikle çocukları koruyan kuralları gözeten kurumlar bulunmaktadır. 

3984 sayılı Kanun, Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna özel radyo ve televizyon 
yayınlarını Kanunun 4'üncü maddesinde belirlenen yayın ilkelerine ve bu alanda Türkiye'nin 
taraf olduğu anlaşmalara uygunluğu yönünden denetleme ve değerlendirme görevi vermiştir. 
Bu anlamda 3984 sayılı Kanun'un Yayın tikelerini düzenleyen 4'üncü maddesinin; 

• "e" fıkrasında, yayınların toplumun millî ve manevi değerlerine ve Türk aile yapısına 
aykırı olmaması, 

• "z" fıkrasında "Gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimini 
zedeleyecek türden programların, bunların seyredebileceği zaman ve saatlerde 
yayınlanmaması hükmü açıklanmıştır. Yine kanunun 

• "t" fıkrasında açıklanan "Yayınların müstehcen olmaması", 
• "u" fıkrasında açıklanan "Kadınlara, güçsüzlere, özürlülere ve çocuklara karşı şiddetin 

ve ayrımcılığın teşvik edilmemesi." ilkeleri ile, 
• "v" fıkrasında belirtilen "Yayınların şiddet kullanımını özendirici veya ırkçı nefret 

duygularını kışkırtıcı nitelikte olmaması." esası çerçevesinde yayınlar 
denetlenmektedir. 

Ayrıca Sınır Ötesi Televizyon sözleşmesi ve Avrupa Birliği Sınır tanımayan 
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Televizyon direktifinde de küçüklerin televizyon yayınlarındaki zararlı içerikten 
korunmasına dair yapılan düzenlemeler yasamızın ilgili maddesiyle tamamen örtüşmektedir. 
Birçok yabancı ülke gibi Türkiye'de uluslararası platformda gerçekleştirilen, düzenlemeler 
sözleşmeler ve belgeler ışığında kendi millî hukukuna göre değişiklikler yapmaktadır. 

Kurumsal Faaliyetler ve Tespitler 
Televizyonların yayınlarında yer verecekleri programlarda uyulması gereken ilkeler ve 

bunların denetimi büyük bir önem taşımaktadır. 

Bu çerçevede Kurul şiddet ile ilgili 3984 sayılı Kanun'un Yayın İlkelerini düzenleyen 
4'üncü maddesinin; 

• "z" bendini (Gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimini 
zedeleyecek türden programların, bunların seyredebileceği zaman ve saatlerde 
yayınlanmaması) ihlalden 385, 

• "t" fıkrasını (yayınların müstehcen olmaması) ihlalden 58, 
• "u" fıkrasını (kadınlara, güçsüzlere, özürlülere ve çocuklara karşı şiddetin ve 

ayrımcılığın teşvik edilmemesi) ihlalden 36, 

• "v" fıkrasını (yayınların şiddet kullanımını özendirici veya ırkçı nefret duygularını 
kışkırtıcı nitelikte olmaması) ihlalden 119, 

• adet müeyyide uygulamıştır. 

Program çeşitliliği, göze ve kulağa aynı anda etkisi nedeniyle hedef kitlesi çok geniş 
olan televizyon yayınlarının çocuklar ve aile üzerinde yaratabileceği olumlu etkilerini 
artırırken, olumsuz etkilerini de ortadan kaldırmak gerekmektedir. Ülkemiz açısından önemini 
vurgulamak için aşağıdaki tablolar sunulmuştur. 

Çocuklar yılda yaklaşık olarak 900 saati okulda, 1500 saati ise TV karşısında 
geçirmektedir. 

Grafik:7- Çocukların Okulda ve TV Karşısında Geçirdikleri Süreler 
ÇOCUKLARİN OKULDA VE TV KARŞISINDA 

GEÇİRDİKLERİ SÜRELER 

0 OKULDA GEÇEN SURE (Saat) 900 : - r ' :"• v T ^ 
S TV KARŞIMDA GEÇİRLENS'JRE (ŞaşpSgO^?! 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından yapılan kamuoyu araştırmaları 
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ülkemizde yetişkinlerin günde ortalama 5 saat ve üzeri, ilköğretim çağı çocuklarının ise 
hafta içinde günde ortalama 3 saat televizyon izlediklerini ortaya koymuştur. 

GraKk:8- Televizyon İzleme Süreleri 

Radyo ve Televizyon Vj'st Kurulu çalışmaları iki temel üzerine oturmuştur. 

Bunlardan birincisi 3984 sayılı Kanun'un 8. maddesinin (h) fıkrası gereğince, Türkiye 
Cumhuriyeti sınırları içerisinde faaliyette bulunan radyo ve televizyon yayınlarını aynı 
Kanunun 4. maddesindeki yayın ilkelerine ve Türkiye'nin taraf olduğu milletlerarası 
antlaşmalara uygunluğu açısından denetlemektedir. 

İkincisi ise en az birincisi kadar önemli olan düzenleme faaliyetidir. Bu düzenleme 
faaliyetleri çerçevesinde; 

• Çocukların televizyonlardaki şiddet içerikli yayınlardan korunması ana başlığı altında 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından geliştirilen ve televizyon kuruluşları 
tarafından desteklenen çocuk ve gençleri cinsellik, şiddet, olumsuz örnek 
oluşturabilecek davranışlar (kötü dil kullanımı, sigara, alkol, kumar ve madde 
bağımlılığına özendirme, her türlü ayrımcılık ve intihar sahnelerinin gösterilmesi) gibi 
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zararlı yayın içeriğine karşı korumak için geliştirilmiş olan görsel-işitsel bir uyarı 
sistemi olan Akıllı İşaretler Koruyucu Sembol Sistemi 23 Nisan 2006 tarihinde 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda hizmete girmiştir. 

• 3984 sayılı Kanun'un Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna vermiş olduğu, radyo ve 
televizyonlarla ilgili kamuoyunda doğan tepki, beğeni ve hassasiyetleri sürekli olarak 
izleme görevi çerçevesinde; 1998 yılında hizmete giren ve zaman içerisinde teknolojik 
açıdan eskiyen ve ihtiyacı karşılayamayan 178 Alo RTÜK Sistemi revize edilerek 444 
1 178 RTÜK İletişim Merkezi kurulmuştur 

• RTÜK İletişim Merkezini arayan vatandaşlarımız, Türkiye'nin her yerinden telefonla 
"444 1 178" i arayarak, radyo ve televizyon yayınlarına ilişkin görüş, öneri ve 
şikayetlerini doğrudan Üst Kurula iletebilmektedirler. 24 saat "İletişim Merkezi" ne 
ulaşabilen vatandaşlar arama bedeli olarak sadece şehir içi görüşme bedeli 
ödemektedirler. Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna 2006 yılı içinde ulaşan 
bildirimler, 3 Kasım 2006 tarihinde 444 1 178 RTÜK İletişim Merkezinin hizmete 
girişinin etkili bir şekilde duyurulması ile son aylarda ciddi bir artış göstermiştir. Yılın 
ilk 10 ayında eski sistem aracılığıyla (ALO RTÜK 178 Servisi ile) ulaşan bildirim 
25.995 iken, 3 Kasım 2006 tarihinde hizmete açılan RTÜK İletişim Merkezine son iki 
ay içerisinde 30.267 bildirim yapılmıştır. 2006 yılında eski ve yeni sisteme toplam 
87.916 bildirim gelmiştir. RTÜK İletişim Merkezine vatandaşlardan gelen 
bildirimlerin artması, yayın denetim çalışmalarında kamuoyunun beklenti ve 
hassasiyetlerinin ön plana alınmasını sağlamıştır. 

• Çocukların radyo ve televizyon programlarının zararlı etkilerine karşı korunması 
amacıyla geliştirilen ve uygulamaya konulan bir başka proje de Medya 
Okuryazarlığı Projesidir. Medya Okuryazarlığı, yazılı ve yazılı olmayan, büyük 
çeşitlilik gösteren formatlardaki (televizyon, video, sinema, reklamlar, İnternet vs.) 
mesajlara ulaşma, bunları çözümleme, değerlendirme ve iletme yeteneği olarak 
tanımlanmaktadır. 22 Ağustos 2006 tarihinde RTÜK ile MEB Talim ve Terbiye 
Kurulu Başkanlığı arasında "Öğretim Kurumlarına Medya Okuryazarlığı Dersi 
Konulmasma Dair İş Birliği Protokolü" imzalanarak; "İlköğretim Seçmeli Medya 
Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programı" 7.sınıflarda "Medya Okur Yazarlığı Dersi" 
adı altında 2006-2007 öğretim yılında MEB tarafından belirlenen beş pilot ilköğretim 
okulunda zorunlu seçmeli ders olarak okutulmaya başlanmıştır. 2007-2008 öğretim 
yılında, tüm Türkiye'de 6, 7 ve 8. sınıflarda seçmeli ders olarak gösterilecektir. 

• Çocukların radyo ve televizyon yayınları konusunda bilinçlendirilmeleri, eleştirel, 
seçici, sorgulayıcı birer izleyici olarak yetişmeleri amacıyla hayata geçirilen Akıllı 
İşaretler Sembol Sistemi ve Medya Okuryazarlığı Projesine ilave olarak yalnızca 
çocuklara yönelik bir web sayfasının yayımına başlanmıştır, www.rtu.kcocuk.org.tr 
adresindeki web sayfasını 9 Kasım 2006-17 Aralık 2007 tarihleri arasında 423 bin kişi 
ziyaret etmiştir. 

• Medya Okuryazarlığı Projesi kapsamında Avrupa Birliğinin İnternet okuryazarlığıyla 
ilgili dokümanları dilimize çevrilerek çocukların İnterneti kullanırken dikkat etmeleri 
gereken hususları, güvenli İnternet kullanımının yöntemlerini ve güvenli sitelerle ilgili 
bilgileri kapsayan "İnternet Okuryazarlığı'' adlı kitap basılarak ilköğretim okullarına 
dağıtılmıştır. İnternet Okuryazarlığı kitabında; dünyada ve Türkiye'de İnternet 
ortamında çocukları tehdit eden, çocuk pornosu gibi konular da göz önünde tutularak 
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onların İnternetten güvenli olarak yararlanabilmeleri, istenmeyen durumlardan 
kendilerini koruyabilmeleri için gerekli bilgiler de yer almaktadır 

• Gençlerimizin ve çocuklarımızın televizyon yayınlarından olumsuz etkilenmelerini 
önlemek ve özellikle şiddet içeren yayınlara karşı duyarlılık yaratmak amacıyla Mayıs 
2006'da tüm ilköğretim okullarındaki 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin katılımıyla, 
"Televizyon Yayınlarında Şiddet" konulu kompozisyon yarışması 
gerçekleştirilmiştir. Bu yarışmaya tüm Türkiye'den 500 binden fazla öğrenci 
katılmıştır. Kompozisyon yarışmasıyla bir taraftan çocukların ve gençlerin televizyon 
programlarındaki şiddet içeriğine yönelik bir zihinsel süreçten geçirilmeleri diğer 
taraftan konunun kamuoyunun gündemine getirilmesi amaçlanmıştır. 

• İlköğretim Çağındaki Çocukların Televizyon İzleme Alışkanlıkları Kamuoyu 
Araştırması; bu alanda yapılmış, örneklemi Türkiye genelini temsil eden ilk araştırma 
özelliğini taşımaktadır. 17 ilde, 7-14 yaşlarında 1719 öğrencinin katılımıyla 
gerçekleştirilen araştırma sonucunda, televizyon yayınlarının çocuklar üzerindeki 
etkisi, farklı sosyoekonomik ve kültürel çevreye sahip özel ve resmî okullarda 
öğrenim gören ilköğretim çağı çocuklarının sosyalleşmesi, eğitimi ve yetişmesinde 
televizyonun önemi, televizyon izleme alışkanlıkları ve televizyon izlemek için 
ayırdıkları zaman, kanal ve programları hangi nedenle seçtikleri, televizyonun günlük 
hayatlarındaki yeri ve önemi ile çocukların Üst Kuruldan beklentileri tespit edilmiştir. 
Araştırma bulguları, ilköğretim çağı çocuklarının günde ortalama 3 saat televizyon 
izlediklerini göstermiştir, (www.rtnk.org.tr) 

• 2007 yılı içinde ise Hollanda Hükümeti Avrupa Birliği'ne aday ülkelere katılımı 
öncesi döneme yardımcı olmak amacıyla geliştirdiği MATRA-Katüım Öncesi Projeler 
Fonu kapsamında yürütülecek "Türkiye'deki etik haberciliğin geliştirilmesi" 
başlıklı projesinin gerçekleştirilmesi amacıyla RTÜK, yayın kuruluşları ve iletişim 
fakülteleri ile iş birliği içinde, Etik Habercilik Medya Ağı kurulacak ve bu Medya Ağı 
tarafından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) koordinasyonunda bir Medya 
Protokolü ve İletişim/gazetecilik okullarında okutulmak üzere medya konusunda bir 
ders kitabı oluşturulacaktır. Bu projenin başardı bir biçimde gerçekleştirilebilmesi 
amacıyla, yapılacak faaliyetlere ve düzenlenecek toplantılara Radyo ve Televizyon 
Üst Kurulundan azami ölçüde katılım sağlanacaktır 

• Televizyon Programlarındaki Şiddet İçeriğinin, Müstehcenliğin ve Mahremiyet 
İhlallerinin İzleyicilerin Ruh Sağlığı Üzerindeki Etkileri, Televizyon İzleme Eğilimleri 
Araştırması, Şiddet ve İntihar Haberleri, Şiddetsiz Yayınlar, Şiddetsiz Yarınlar, 
Medyada Şiddete Duyarlılık, İlköğretim Çağındaki Çocukların Televizyon İzleme 
Alışkanlıkları konularında çalışmalar yapılmış olup sonuçlar kitap hâlinde basılarak 
dağıtılmıştır. 

• Ayrıca 15.2.2006 tarihinde çocukların da panelist olarak katıldığı Televizyon ve 
Çocuk Paneli düzenlemiş ve ayrıca 8.3.2006 tarihinde Reklam Verenler Derneğinin 
düzenlediği "TV'de Şiddet ve Sorumluluklarımız" paneline ve Türk Eğitim 
Derneğinin düzenlediği "Okullarda Şiddetin Önlenmesi, Mevcut Uygulamalar ve 
Sorunlar" paneline konuşmacı olarak katılım sağlamıştır. 

• Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, TC. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Üniversiteler Kadın 
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Araştırma ve Uygulama Merkezleri, İlgili Sivil Toplum Kuruluşları mevcut Yasa 
kapsamında ilişkiler kurmakta özellikle 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 yapmaktadır. 

Kurumsal Sorunlar, Aksaklıklar ve Eksiklikler 
Medya ve iletişim sektörü; gerek ülkemizde, gerek tüm dünyada dinamik bir yapı arz 

ettiğinden ve sektör çok hızlı büyüdüğünden, teknik ve yasal düzenlemeler zaman zaman 
yetersiz kalmaktadır. Ülkemizde şu an itibariyle 23 ulusal, 16 bölgesel, 213 yerel televizyon 
kuruluşu ve 36 ulusal, 99 bölgesel ve 949 yerel radyo kuruluşu olmak üzere 1336 yayın 
kuruluşu bulunmaktadır. Ayrıca İnternet üzerinden ve uydu aracılığı ile binlerce yayın izleyici 
ile buluşmakta ve bunlar RTÜK'ün doğrudan görev ve sorumluluk alanında 
bulunmamaktadır. 

Kurulun tüm işlem ve eylemleri yargı denetimine tabi olduğundan, yayın içeriklerinin 
denetimi, mevcut yasadaki aşamalı müeyyide sisteminden ve yargının iş yükünden dolayı 
zaman zaman etkili olamamaktadır. 

Kurumsal Çözüm önerileri 
Proje ile ilgili hazırlıkların ve şartnamelerin tamamlanmasını müteakip 22 Şubat 2006 

tarihinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile sözleşme 
imzalanmıştır. Projenin Eylül ayında (2007) tamamlanması planlanmaktadır. Bu proje 
tamamlandığında Ankara merkezde uydu, kablo ve karasal ortamdan alman 100 televizyon ve 
100 radyo yayını ile tüm il ve ilçelerdeki yaklaşık 950 yerel ve bölgesel radyo 210 yerel ve 
bölgesel televizyon yayını sayısal ortamda kaydedilip izlenebilecektir. 

Radyo ve televizyon yayınları, Üst Kurulun Ankara'daki merkezi ile İstanbul, İzmir, 
Adana, Diyarbakır ve Van'daki bölge müdürlükleri eliyle takip edilmekte ve 
değerlendirilmektedir. Ayrıca İçişleri Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde illerdeki 
emniyet izleme birimleri de Üst Kurula yayın takibinde katkı sağlamaktadır. Bütün bunlara 
rağmen kısıtlı sayıda kuruluşun yayınları takip edilmekte, pek çok yayın merkezden takip 
edilememektedir. Bu sorunun çözümü amacıyla radyo ve televizyon yayınlarının sayısal 
ortamda izlenmesi, kayıt edilmesi, arşivlenmesi ve analiz edilmesi için Sayısal Kayıt Arşiv ve 
Analiz Sistemi Projesi (SKAAS) çalışmaları başlatılmıştır. 

Karasal ortamdan yapılacak radyo ve televizyon yayınlarına ilişkin radyo/televizyon 
analog ve sayısal frekans planlan 29 Mart 2005 tarihinde yapılan Haberleşme Yüksek Kurulu 
toplantısında ele almarak değerlendirilmiş, teknolojik gelişmeler dikkate almarak sayısal TV 
frekans planına uygun olarak deneme amaçlı karasal sayısal televizyon yayıncılığına 
geçilmesine karar verilmiştir. Haberleşme Yüksek Kurulunun söz konusu kararı çerçevesinde, 
3 Şubat 2006 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir il merkezlerinde deneme amaçlı karasal 
sayısal televizyon yayınlarına başlanmıştır. 2007 Şubat ayının ikinci yansında ulusal yayın 
lisansı olan ve hâlen yayın yapan kuruluşlar, dijital analog karasal paralel yayınlarına 
başlayacaklardır. Karasal sayısal televizyon deneme yayınları devam eden illere ilave olarak 
2007 yılı itibarı ile nüfus yoğunluğu ve sosyoekonomik durumları dikkate alınarak Adana, 
Antalya, Bursa, Kocaeli, Gaziantep, Kayseri, Konya, Diyarbakır, Erzurum ve Samsun 
illerinde de deneme amaçlı karasal sayısal televizyon yayınına (DVB-T) başlanması için 
çalışmalar yoğun şekilde sürdürülmektedir. 

Personel ihtiyacını karşılamak için ise uzman yardımcılığı sınavı açılmış ve 2007 
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Haziran ayında 15 teknik (bilgisayar, elektronik, vb.) ve 55 sosyal ( kamu yönetimi, 
sosyoloji, psikoloji, Türk dili, iletişim, ilahiyat vb.) alandan olmak üzere 70 uzman yardımcısı 
alınacaktır. 

Denetim faaliyetlerinde daha etkili olmak için mevcut yasa üzerinde çalışmalar 
sürmektedir. 

SORUN 1: Ankara merkezde uydu, kablo ve karasal ortamdan alınan 100 televizyon ve 100 
radyo yayını ile tüm il ve ilçelerdeki yaklaşık 950 yerel ve bölgesel radyo 210 yerel ve 
bölgesel televizyon yayını mevcut personel ve teknik altyapı ile etkin olarak takip 
edilememektedir. 

Medya ve iletişim sektörü, gerek ülkemizde, gerek tüm dünyada dinamik bir yapı arz 
ettiğinden ve sektör çok hızlı büyüdüğünden, radyo ve televizyon kanallarının artan sayısı 
teknik altyapının hızla yenilenmesi ihtiyacını ortaya koymaktadır. 
ÇÖZÜM 1: 22 Şubat 2006 tarihinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 
(TÜBİTAK) ile yapılan sözleşme acilen hayata geçirilmelidir. 

SORUN 2: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tüm işlem ve eylemleri idari yargı denetimine 
tabidir. Yayın içeriklerinin denetimi, mevcut yasadaki aşamalı müeyyide sistemi ve yargmın 
iş yükünden dolayı zaman zaman etkili olamadığı ifade edilmektedir. 

Bugüne kadar RTÜK tarafından alınan, özellikle savunma istemeye yönelik kararların 
yaklaşık yüzde 100'ü yürütmeyi durdurma talebiyle idari yargı merciine gitmektedir. 

Ceza verilme sürecinde, yayın kuruluşu eğer verilen bu cezayı haklı görmezse, idari yargıya 
başvurmaktadır. İdari yargıya başvurduğunda, özellikle savunmalarla ilgili yüzde 100'ü 
neredeyse bir yürütmeyi durdurma karan aldığı görülmektedir. Yürütmeyi durdurma kararları 
kaldırılana kadar geçen sürede yeniden ceza verme imkânı bulunmamaktadır. Bu durum Üst 
Kurulu'nun aldığı kararların uygulamasını gecikmekte, etkin ve caydırıcı olma özelliğini 
yitirdiği görülmektedir. 
Örnek: 
Üst Kurul 01.01.2005-31.12.2006 tarihleri arasında yayın ilkeleri nedeniyle yayın 
kuruluşlarımıza 752 müeyyide uygulaması kararı almıştır. 752 kararın 618'i uyarı, 108'i 
program durdurma, 21'i para cezası, 3'ü özür dileme, 2'si ise geçici yayın durdurma cezasıdır. 
Bunlarla ilgili yayın kuruluşları, bu müeyyide uygulaması kararlarına karşı idari yargıda 522 
dava açmışlardır. Açılan bu davalardan 39'u Üst Kurul işleminin iptali, 265'i davanın reddi 
şeklinde mahkemece sonuçlandırılmıştır. Üst Kurul işleminin 218'inin yargı sürecinin hâlen 
devam etmekte olduğu, kararların 265'inin ise RTÜK lehine olduğu belirlenmiştir. 
ÇÖZÜM 2: Kamuoyunun ortak menfaati ve yayınların devam ettiği müddetçe zararının 
devam ettiği hususu göze alındığında yürütmeyi durdurma kararı noktasında 
hâkimlerin kamu sağlığı ve güvenliği menfaatini ön plana almaları gereği son derece 
önem arz etmektedir. 

SORUN 3: Mevcut yasada bulunan bazı soyut kavramların taraflarca (yayıncı ve izleyici) 
aynı anda aynı şekilde anlaşılmayan kavramlar ve metinler zaman zaman kamuoyu tarafından 
eleştiriye yol açmaktadır. 
Örnek: Kanunun 4.maddesinin "e" fıkrasında açıklanan "yayınların toplumun millî ve 
manevi değerlerine ve Türk aile yapışma aykırı olmaması" gibi. 
ÇÖZÜM 3: Denetim faaliyetlerinde daha etkili olmak ve itirazları asgariye indirmek için 
ifadeler herkes için aynı anda aynı şekilde anlaşılabilir olmalıdır. 
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SORUN 4: Reklam verenler ile yayıncılar arasındaki ilişkinin ticari olması, reyting kaygısını 
artırmakta ve bu kaygı yayıncıları zaman zaman yayın ilkelerinin dışına çıkarabilmektedir.Bu 
durum çocukları ve gençleri olumsuz etkileyen yayınların artmasına neden olmaktadır. 
ÇÖZÜM 4: Reklam verenlerin reklam verdiği programlan ticari kaygıdan önce sosyal 
sorumluluk bilinci içerisinde ön elemeden geçirmeleri yaymcıyı da kamuoyunu olumlu 
etkileyecek programlara yönlendirecektir. Bilinmelidir ki o tür yayınların reklam alamadığı 
sürece yaşaması mümkün değildir. Sorumluluğu sadece yaymcıda bırakmak doğru değildir. 
Çocuk ve gençlerimizde artan şiddet eğilimlerinin toplumda yarattığı olumsuz sonuçlan hiçbir 
ticari ilişkiye feda edilemeyecek kadar önemlidir. 

Yayınlardan etkilenerek şiddetin uygulayıcısı ya da mağduru olan genç ve çocuklardan biri 
bizim yaymcınm ya da reklam verenin biri olabilir. 

SORUN 5: Kamuoyunun medya ve şiddet ilişkisiyle ilgili çok fazla bilgiye sahip olmaması 
ÇÖZÜM 5: RTÜK, medya, şiddet, uyuşturucu ilişkilerini ortaya koyan ikame programlarla 
farkındalık yaratmalıdır. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 
TUTANAK ÖZETLERİ ve KOMİSYONUN SAHA ÇALIŞMALARI 

5.1. Bilgilerine Başvurulan Kişilere Ait Tutanak Özetleri 

21.12.2006 tarihli toplantısında; 
Hüseyin ÇELİK (Millî Eğitim Bakanı) 
İnsanların sosyal varlıklar olduğunu ve etkileşim içinde olduklarını, herhangi bir 

sorundan söz edildiği zaman; aile boyutundan, okul boyutundan, arkadaş çevresinden, medya 
boyutundan yani olaya tesir eden diğer faktörlerden arındınlamayacağını, 

Şiddet eğiliminin aile ortamında başladığını; çocuğun şiddetle ilk defa aile ortamında 
tanıştığını ve anne-baba tarafından çocuğa dayak atıldığını; şiddetin daha sonra okulda, 
askerde, karakolda hatta cezaevinde de devam ettiğini, kısacası bir ömür boyu şiddetle karşı 
karşıya olduğumuzu; maalesef bunun bir Türkiye gerçeği olduğunu ancak kesinlikle 
köklerinin kazımncaya kadar mücadele edilmesi gereken bir olgu olduğunu, Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşlarının bu uygulamalara layık olmadığını, 

Sorunun önemine binaen siyasi tartışmaların dışında tutularak yasama, yürütme, 
yargı ve medyanın iş birliği yaparak sorunun çözülmesi gerektiğini; şiddetin sadece fiili bir 
saldırı şeklinde olmadığını bilimsel literatürde hoşgörüsüzlüğün, kötü bir sözün, saygısızca 
davranışların da şiddet kapsamında değerlendirilerek toplumsal bilincin bu çerçevede 
oluşturulması gerektiğini, 

Şiddet sorununun sadece ülkemize özgü olmadığını; global uzantıları olan küresel 
sorun olduğunu, özellikle kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması ile birlikte artan bir trend 
eğilimi gösterdiğini, 

Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Almanya veya kalkınmış diğer Batılı 
toplumlarla karşılaştırdığımız da ülkemizdeki şiddet olaylarının mukayese edilemeyecek 
kadar az olduğunu; yani sorunun vahamet boyutlarında olmadığını; bizim onlara göre 
durumumuzun çok çok iyi olduğunu; bir günde disiplin konusu olan veya polisin devreye 
girdiği yaklaşık 20 olayın olduğunu, buna karşın batılı ülkelerde bu rakamın çok daha fazla 
olduğunu; sorunun görmezlikten gelinmemesi gerektiğini ancak farkındalık oluşturalım 
derken cazibenin artırılmaması gerektiğini; emekleme düzeyinde de olsa gerekli önlemlerin 
hiç gecikmeden artırılması gerektiğini; şiddetin salgın bir hastalık gibi tüm topluma 
yayılmadan gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini bu nedenle komisyonun oluşturulmasının 
ve zamanlamasının çok doğru olduğunu, 

Eğitim ortamlarında şiddetin önlenmesi ve azaltılması amacıyla 2006-2011 yıllarını 
içeren beş yıllık strateji ve eylem planı hazırlandığını; "Hayata Sahip Çıkmak Projesi" adı 
altında velilere yönelik ciddi gayretlerin sarf edildiğini; öğrencilerin sosyal sorumluluk 
bilincinin arttırılmasına yönelik yeni bir konsept geliştirildiğini ve paylaşım duygularının 
geliştirilmesi amacıyla huzurevlerinin, yetiştirme yurtlarının ziyareti gibi programların 
uygulandığını, öğretmenlere ve yöneticilere yönelik 13 modül halinde neler yapılabileceğine 
dair atılan adımların olduğunu, okul idaresi, öğretmen, veli ve öğrenci iş birliğinin olması 
gerektiğini, bütün okullarda "Okul Meclisleri ve Demokrasi Eğitimi Projesi" adı altındaki 
projenin Türkiye Büyük Millet Meclisi ile birlikte yürütüldüğünü; kültür ve sanat eğitimiyle 
ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı ile protokol imzalandığını ve yoğun iş birliğinin 
devam ettiğini; cep telefonlarının okullarda büyük bir problem haline geldiğini hatta dünyanın 
çeşitli bölgelerinde okullarda kullanımının yasaklandığını ancak Türkiye açısından şimdilik 
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böyle bir yasaklamanın uygun olmayacağını bu bağlamda disipline edilmesi gerektiğini ve bu 
nedenle Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklikler yapıldığını; bütün uğraşlara 
rağmen öğrencinin disiplinsiz davranışlarda ısrar etmesi halinde ise tamamen eğitim 
sisteminin dışına itmektense Açık Öğretim Lisesine kaydının nakledilerek eğitime orada 
devam etmesinin amaçlandığını; okullardaki rehberlik sisteminin proaktif hale getirilerek 
olaylar ortaya çıkmadan önce tedbirlerin alınması şeklinde yeniden dizayn edildiğini ve bu 
amaçla Rehberlik Araştırma Merkezleri(RAM) kurulduğunu, gençlere yönelik "Gençlik 
Evi" adı altında çok nezih mekanların kurulduğunu; buralarda müzik, resim gibi güzel 
sanatların çeşitli şubeleriyle ilgili uygulamaların bulunduğunu ve İnternet hizmetinin 
sağlandığını; okul müdürlerine gönderilen genelgeler ile teknoloji sınıflarının velilere de 
açılması gerektiğini; ulusal yayın yapan televizyon kanallarının genel yayın yönetmenleri ile 
Kabataş Lisesinde gerçekleştirilen toplantıdan çok olumlu sinyaller alındığını; kamuoyunun 
yakından tanıdığı kişilerle birlikte hazırlanan 8 adet televizyon spotunun bütün televizyon 
kanallarında ücretsiz yayınlanacağını; hoşgörüyü, toleransı, başarıyı, medeni davranışları ön 
plana çıkaran projeler hazırlandığını ve uygulandığını; okul aile birliği toplantılarına çok 
önem verilmesi hatta toplantılara gelemeyen velilerin ziyaret edilmesi gerektiğini, burada 
öğretmenlere büyük fedakarlıkların düştüğünü; 

İstanbul'da MOBESE sisteminin uygulandığını ve özellikle okul giriş-çıkışlarının 
kötü niyetli kişilere karşı kontrol edildiğini ancak bu uygulamanın okulun her alanına 
yaygınlaştırılmasının pedagojik olmayacağını, 

Okullaşma oranının arttığını hatta Karadeniz'de, Adıyaman'da derslik başına düşen 
öğrenci sayısının 8-9'a düştüğünü ama Şanlıurfa'ya 247 trilyonluk eğitim yatırımı yapıldığı 
halde derslik başına düşen öğrenci sayılarının hâlâ 55-60 olduğunu, dolayısıyla büyük kent 
merkezlerine yönelik göç olgusunun sorunun çözümünü zorlaştırdığını, 

Türkiye'de 850 ilçe merkezinin olduğunu ve her ilçe merkezinde mutlaka bir kapalı 
spor salonunun olması gerektiğini, 

Toplumsal sorunların bir anda ortadan kaldırılamayacağını ancak üzerine kararlılıkla 
gidilirse çözümün mümkün olduğunu; bu açıdan Komisyonun sadece bir rapor ortaya 
koymaması gerektiğini, hayatın her alanındaki şiddetin araştırılarak ilgili kurumlara 
önerilerde de bulunması gerektiğini ifade etti. 

Dr. Ruhi KILIÇ (Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürü) 
Türkiye genelinde geçen senenin nisan ayına kadar okullarda meydana gelen 

olaylarla ilgili verilerin olmadığını; Emniyette tutulan kayıtlara göre hareket edildiğini ancak 
bu bilgilerin de istenilen düzeyde olmadığını; 

Artık Vaka Analizi formları ile okullarda meydana gelen olayların tahlil edildiğini, 
detayların incelendiğini ve okul rehber öğretmeninin de katkılarıyla analizlerin yapıldığını; bu 
bilgiler ışığında eğitim-yazılım programlarının hazırlandığını, çok yeni bir uygulama olması 
nedeniyle ve okul müdürlerinin, okulun itibarını bozacağı düşüncesiyle çeşitli problemler 
yaşandığını; pasif bir direncin söz konusu olduğunu, bu konuda 177 RAM Müdürünün 
Antalya'da bir eğitim programından geçirildiğini, 

Birinci Şiddet Sempozyumunun geçen sene nisan ayında İstanbul'da yapıldığım; 
uluslararası bir sempozyum olarak başladığını ve tüm dünyanın şiddetle ilgili birikiminin ne 
olduğunun sorgulanacağını; mevcut veriler ışığında şiddet davranışlarının ergenlik döneminde 
daha yoğun olarak görüldüğünü; şiddetin nedenlerinin beş esasa dayandığını bunların aile, 
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medya, sosyal çevre ve okul olduğunu; şiddet olaylarının daha çok liselerde yaygın olduğunu 
ancak meslek liselerinde araç, gereç, ekipman vs. olmasına rağmen şiddet olaylarının genel 
liselere nazaran daha az olduğunu, 

Çocukların okulda kendilerini ifade edebilmeleri gereğini ve buna ilişkin tedbirlerin 
alınması gerektiğini, bu amaçla 15 milyon dolarlık sosyal proje hazırladıklarını; bu çalışma 
için Avrupa Birliğine fon başvurusunda bulunduklarını; UNİCEF'in fonuyla 4,5 milyon adet 
şiddeti eleştiren defter kapları yaptırdıklarını ve dağıtımının özel bir şirkete verildiğini; cep 
telefonlarının eğitim kalitesini düşürdüğünü; öğretmenlerin ve öğrencilerin dikkatlerinin 
dağıldığını; Avrupa Konseyinin İngiltere Eğitim Bakanının danışmanı ile yapılan çalışma 
sonucu öğretmen kılavuz kitabının hazırlandığını; Türk Eğitim Derneğiyle beraber Dedeman 
Otelinde televizyon programlarının yapıldığını; Radyo Televizyon Üst Kurulu ile iş birliği 
içinde medya okur yazarlığı konusunda bir çalışma yapıldığını ifade etti. 

22.12.2006 tarihli toplantısında; 
Lila PIETERS (UNICEF Program Koordinatörü) 
Öncelikle araştırma komisyonunun doğru bir zaman da kurulduğunu çünkü Birleşmiş 

Milletlerin de(BM) çocuklara yönelik şiddet konusunda küresel çaplı bir çalışma başlattığını; 
şiddetin sadece Türkiye'nin sorunu olmadığını küresel boyutta bir sorun olduğunu, bu 
durumun en acı yanının ise normal bir olgu olarak algılanmaya başlamasının olacağını; eğer 
okullarda şiddet olağan hale gelirse bu noktada olayın ciddiyetinin ortaya çıkacağını, 
okullardaki şiddetin küresel boyutta artış gösterdiğini, 

Şiddetin anlamının ve tanımının tam olarak ortaya konmasından sonra çözümün 
beraberinde de geleceğini, şiddetin birçok türünün göz ardı edildiğini dünyada milyonlarca 
çocuk öğrencinin duygusal şiddete maruz kaldığını ve bu sorunun köklerine inmemenin 
çocukların temel gelişimine ve yarınlarımıza gölge düşüreceğini, 

BM'nin dünya genelinde yapmış olduğu çalışmaya göre hiçbir hükümetin şiddetin 
maliyetleri konusuna değinmediğini; sevgi alan, güvenli bir ortamda yaşayan, öğretmenleri 
tarafından iyi muamele gören, onuruna ve saygısına dikkat edilen her çocuğun ülkesinin refah 
potansiyeline olumlu etkilerinin olacağını; bu bağlamda BM'nin üye ülkelerden bu 
potansiyeli fark etmelerini ve çocukların gelişimlerini teminat altına almalarını; 
hükümetlerden ise şiddetin eğitim üzerindeki maliyetlerinin araştırılmasını istediğini, 

BM'nin çocuklarla , velilerle ve hükümetlerle konuştuğunu ve ilk tavsiye olarak 
okullardaki şiddetin ortadan kaldırılması amacıyla yasal reform ortaya koymamızın çok güçlü 
bir mesaj vereceğini ancak sadece yasal reformun yeterli olmayıp bunları destekleyecek 
kampanyaların yapılması gerektiğini, 

Çocuk dostu medya ve okul anlayışının getirilmeye çalışıldığını; bu amaçla RTÜK'le 
görüşmeler yapıldığını, bütün okulların zamanla çocuk dostu okul haline dönüşmesi 
gerektiğini, 

Yoksulluk ve şiddet arasındaki ilişkinin köklerine inilmesi gerektiğini, şiddetin 
yoksulluğa yol açtığını, 

Şiddetin panzehirinin spor olduğunu; sporun göreceli olarak güzel sanatlardan daha 
ucuz ve kolay gerçekleştirilebileceğini, Türkiye'nin bu konuda çok yetersiz olduğunu; hatta 
bazı okullarda beden eğitimi öğretmeninin bile olmadığını ifade etti. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1413) 



- 3 6 0 — 

26.12.2006 tarihli toplantısında; 
F. Nurdan TORNACI (SHÇEK Genel Müdür Vekili) 
Çocuk kavramı ile ilgili koordinatör kurumun Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 

Kurumu(SHÇEK) olduğunu ve Uluslararası sözleşmelerin 0-18 yaş arasını çocuk olarak ifade 
ettiğini; dolayısıyla da SHÇEK'in hizmetlerinin 0-18 yaş arasını kapsadığını ancak 19 yaşı 
da, topluma adapteyle ilgili olarak programlarına dahil ettiklerini, 

Aile ortamında şiddete maruz kalan çocukların korunma altına alınması ile ilgili 
yasal işlemleri SHÇEK olarak yürüttüklerini; öncelikle çocuğun aile ortamında büyümesini 
hedef aldıklarını eğer sadece ekonomik sorunlar söz konusu ise aileye ekonomik destek 
sağlandığını çünkü sağlıklı yetişmenin, öz güven duygusunun aile ortamında daha iyi 
olacağını ancak konunun sadece ekonomik değil de ihmal, istismar, şiddet boyutu varsa 
çocuğun kurum tarafından koruma altına alındığını, 

Kurum çalışanlarının veya çocukların birbirlerine karşı şiddete yönelmeleriyle ilgili 
olarak çalışmaların sürdürüldüğünü; kurumda çalışan çocuk bakıcı annelerin eğitimin önemli 
olduğunu ve bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yürütülen Benim Annem 
Programının olduğunu, sadece bakıcı annelerin değil eğitici elemanların da eğitimlerinin 
devam ettiğini, 6 özürlü çocuk için 1 bakıcı anne, 8 sağlıklı çocuk için 1 bakıcı anneyi 
hizmetle görevlendirdiklerini; bu annelerin kız meslek liselerinin çocuk gelişimi ve eğitimi 
mezunları olduklarını ve her 8 saatte bir görev değişimi ile çalıştıklarını, 

SHÇEK'e bağlı olarak hizmet veren 66 toplum merkezinin ve 38 aile danışma 
merkezinin bulunduğunu, özellikle toplumun dezavantajlı bölgesi olan gecekondu 
bölgelerinde ailelere ulaşarak Kadın İnsan Hakları Eğitim Programının ve Benim Ailem 
Programının uygulanması hakkında bilgi verildiğini; AÇEV'le yapılan iş birliğiyle 7 yaş çok 
geç, okul öncesi eğitim gibi anne-çocuk arasındaki ilişkinin sağlıklı kurulması amacıyla 
çalışmaların sürdürüldüğünü, bu tarz programlar sonrasında aile içindeki etkileşimle ilgili 
yanlışlıkların da ortaya çıkarıldığını ve dayağın bir eğitim aracı olmadığıyla ilgili bilgilerin 
ailelere verildiğini, 

Babaların eğitiminin önemli olduğunu ve programlara katılmalarının sağlanmaya 
çalışıldığını; bu amaçla Baba Destek Programı diye adlandırılan babaların çocuklarıyla 
sağlıklı ilişki kurmalanyla ilgili bir program yapıldığını, 

Çocuk Hakları Sözleşmesi , 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ve 2828 sayılı 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu'nun korunmaya muhtaç çocuklarla 
ilgili olarak SHÇEK'e büyük sorumluluklar yüklediğini koordinatör kurum olarak Adalet 
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa birçok toplantıların 
yapıldığını, ilgili yönergelerin hazırlandığını; tedbir kararıyla gelen çocuklarla ilgili olarak 
büyük sorunlar yaşadıklarını, kurumun kapalı sistem uygulamasının çocuk haklarına aykırı 
olduğunu, açık sistem uygulamasında ise kaçma ve kaçırılma olaylarının meydana geldiğini, 
bu nedenle kurumun tedbir kararlı çocuklar için çok farklı bir hizmet anlayışı 
geliştirilmesinin gerekli olduğunu, bu çocukların rehabilitasyonu için büyük çabalar 
harcandığını ancak zamana ihtiyaç olduğunu; ayrıca rehabilite edilen çocuklarla ilgili bir 
takip mekanizmasının olduğunu, 

Alo 183 hattının 24 saat faal olacak şekilde kurumun sorumluluğuna verildiğini ve 
daha aktif hale getirileceğini, 155-156 imdat hatlarına gelen şiddet, kadın veya çocukla ilgili 
vakaların icapçı nöbetçilere yönlendirileceğini ve derhal irtibat kurulacağını; ancak bu hattın 
ücretsiz olması ile ilgili olarak Ulaştırma Bakanlığı ve Türk Telekomla diyalogların 
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sürdüğünü, kararın çıkmasıyla birlikte işlevsel hale geleceğini, 
Korunmaya muhtaç çocukların yaşamış oldukları psikolojik travmalar nedeniyle suça 

eğilimli olduklarını, sevgi ve ilgi açlığı yaşadıklarını; bunun da bazen istismar konusu 
edildiğini, bu nedenle velayet hakkının tamamen kuruma geçmesi gerektiğini çünkü evlat 
edinmek isteyen ve sosyal incelemesi yapılmış ailelerin beklediğini, 

TOKİ ile yapılan anlaşma sonrası atıl durumda olan kurumun bütün arsalarına Sevgi 
Evi yapılacağını, 

Sevgi evleri ve yetiştirme yurtları ilgili olarak medyada hep olumsuz haberlerin yer 
aldığını, kurumlarıyla ilgili olarak medyanın yapmış olduğu bazı asılsız haberlerin buralardaki 
çocukları çok olumsuz etkilediğini ve halkın bu müesseselere bakış açısını olumsuz yönde 
etkilediğini; 

Koruyucu aile sisteminin geliştirilmesi gerektiğini halkımızın bu konuda biraz 
çekingen davrandığını, bu konuya yönelik bir çalışma programının başlatıldığını ifade etti. 

Aziz SÖĞÜTLÜ (Gençlik Hizmetleri Daire Başkanı) 
111 tane yetiştirme yurdunun 65'inin erkek, 48'inin kız yetiştirme yurdu olduğunu, 

Çocuk Koruma Kanunu'na ilişkin 24 Aralık tarihinde çıkan iki yönetmeliğe göre merkezde 
koordinasyon Adalet Bakanlığının, taşrada İçişleri Bakanlığının yani valilikler şeklinde 
çıktığını, ve bu valilikler bünyesinde çocuk koruma merkezlerinin oluşturulması konusunda 
bir öneri geldiğini, 

2005 ve 2006 tarihleri arasında Maliye Bakanlığının kuruma 1.500 kişiye yakın 
kadro verdiğini, , ama bu 1.500 adet kadronun tamamının meslek elemanı olmadığı, yaklaşık 
600-700 adetinin meslek elamanı olduğunu, 

Kanunla ihtilafa düşen özellikle kapkaç suçuna karışan çocukların normal yuva ve 
yurtlara almadan önce ilk adım istasyonlarında bir ay, iki ay, üç ay aralıklı dönemlerle 
rehabilitasyonlarının yapılması gerektiğini, ondan sonra gerçekten korunmaya muhtaç 
çocuklarla aynı yerlerde barındırılması gerektiğini, 

Afyon Yetiştirme Yurdu ve Hatay Yetiştirme Yurdunun ISO 9001 belgesi aldığını, 

Özellikle yurtlardaki akran baskısını azaltmak için kuruluşların fiziki yapılarında 
iyileştirmeler yapıldığını, çocukların ailelerine şu anda 320 YTL verebildiklerini ve 3.500 
çocuğun ailesinin yanına döndüğünü, bu sayede kuruluşların rahatladığını ve kendi 
aralarındaki akran baskılarının daha azalmaya başladığını, 

0-18 yaş arasında daha önce kurumda fiilî olarak 19 bin çocuk kalırken, bugün 
sadece 14 bin çocuk bulunduğunu, 

13-18 yaş grubundaki çocukları yoğun bir şekilde sportif ve kültürel etkinliklere 
yönlendirdiklerini, bu konuyla ilgili olarak Millî Eğitim Bakanlığıyla, Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğüyle ve Kültür ve Turizm Bakanlığıyla yapılan protokollerin olduğunu, 

2006 yılında Dünya Bankasından sağlanan bir fonla çocuk koruma sisteminin 
değerlendirildiğini sonuç olarak çocukların bu sistemden memnun olmadığını ve aileleri ile 
birlikte kalmak istediklerini, ifade etti. 
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Osman DOĞAN (Yeşilay Derneği Ankara Şube Başkanı) 
Yeşilay'ın görevinin çocukları bağımlılık yapan her şeyden korumak olduğunu ve 

bu amaçla faaliyetlerin yürütüldüğünü, 

Ankara Şubesi olarak Emniyet Müdürlüğü, TRT ve Sağlık Müdürlüğü ile diyalog 
halinde olduklarını; özellikle ortaöğretimdeki öğrencilere yönelik uyuşturucunun, alkolün 
ve bağımlılık yapan bütün maddelerin zararlarını anlatan, CD gösterileri , konferanslar , 
afişler, kitapçıklar tarzında dokümanlar hazırlandığını ve okullara gönderildiğini; bu 
bağlamda ekim, kasım ve aralık ayları içinde Balgat Aliye Yahşi İlköğretim Okulu, Nevzat 
Ayaz Endüstri Meslek Lisesinde eğitimler yapıldığını, Cebeci İlköğretim Okulundan ve 
Dışkapı'daki bir okuldan konferans için talepler olduğunu ancak hepsinin 1-8 Mart Yeşilay 
Haftasına programlandığını, 

Her çocuğun bir fidan yani bu ülkenin geleceği olarak düşünülmesi gerektiğini; 
sağlam bir gençlik sağlam bir nesil yetiştirmezsek bu ülkenin geleceğinin tehlike altına 
gireceğini, 

Bazı okulların çevresinde paydos saatlerinde çocuklara ücretsiz sigara, bira 
dağıtıldığının kendilerine ihbar edildiğini; bu şekilde çocukların zararlı maddelere 
alıştırıldığını ve bağımlı ettikten sonra istedikleri gibi yönlendirdiklerini; konuyla ilgili olarak 
emniyetin bilgilendirildiğini ancak bir sonuç alınamadığını yani okulun hemen yanında zararlı 
hizmet veren bir büfenin kapatılamadığını aynı şekilde başka bir örnekte İzmir'in Sığacık 
Mahallesi'nde caminin duvarının hemen yanında meyhane çalıştırıldığını ve maalesef 
konuyla ilgili yasanın olmasına rağmen yargı ve emniyetin görevini yapmadığını; 

Okulların ve dershanelerin trafik kalabalığı, kitlesel kalabalık, meyhane ve 
kahvehanelerin kıskacından kurtulamadığını; bu nedenlerin etkisiyle sigaraya başlama yaşının 
10, alkole başlama yaşının 11, uyuşturucuya başlama yaşının 12 olduğunu; 1930'lu yıllarda 
kişi başına düşen alkolün 1 litre, sigaranın 10 paket olduğunu ancak 2004 yılında bu 
rakamlarda alkolde 20 litreye, sigarada 3 kilograma terfi ettiğimizi(!), 

Türk-Eğitim Sendikasının 2005 yılında 9-17 yaş arasını kapsayan ve 40 ilde 3.430 
öğrenciyle yaptığı ankette öğrencilerin yüzde 16'sının sigara kullandığını, yüzde 11'inin 
alkol, yüzde 2,9'unun uyuşturucu kullandığını, 2004 yılında yapılan bir araştırmada ise, 
gençlerin yüzde 13'ünün sigara, yüzde 7'sinin alkol, yüzde 1,29'unun uyuşturucu 
kullandığını; uyuşturucu bağımlılığına düşenlerin yüzde 66'sının tiner ve yapıştırıcı maddeyle 
bağımlı olduğunu, son 3 yılda eroin kullanımının %100 ecstasy kullanımının %300 artmış 
olduğunu. 

Alkol veya uyuşturucu tuzağına düşmüş birinin kurumlarına geldiğinde AMATEM'e 
yönlendirdiklerini; her eğitim yılında ortalama 500 civarında konferans ve seminer 
verdiklerini, beş yüz bin dolayında doküman dağıttıklarını, 1924 yılından beri aylık kültür ve 
sağlık dergisi Yeşilay'ı yayınlamayı sürdürdüklerini ve devletin ilgili bütün organlarına 
ulaştırıldığını, her yıl yaklaşık 10 adet uyarı ve öneri raporları hazırladıklarını ifade etti. 

10.01.2007 tarihli toplantısında; 
Şuayip ÖZCAN (Türk Eğitim Sendikası Genel Başkanı) 
Ülkemizin son zamanlarda eğitim alanında büyük sıkıntılar yaşadığını ve bu 

sıkıntılar içinde eğitim-öğretimin sürdürülmeye çalışıldığını; okullardaki şiddet konusunu ele 
alırken bunun nedenlerinin irdelenmesi gerektiğini ve bu amaçla Türk Eğitim-Sendikası 
olarak 3 yıldır alan uzmanları ile birlikte bir çalışma yürüttüklerini, yapılan çalışmaların 
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kitapçıklar haline getirilerek kamuoyu ile paylaştıklarını ve ilgili Bakanlığa sunduklarını. 

Soruna bir bütün halinde yaklaşılması gerektiğini tek bir pencereden olaya 
bakılmasının çözümü zorlaştıracağını; yapılan araştırmalar sonucunda birinci nedenin 
ekonomik olduğunu çocuk psikolojisi üzerinde büyük etkilerinin bulunduğunu maddi 
imkansızlık içinde olan ailelerin çocuklarının çeşitli nedenlerle(kitap,defter,giyim,araç-gereç) 
başarısız olduğunu bunu kapatabilmek için farklı yollar denediklerini şiddetin de bunlardan 
biri olduğunu; bir diğer nedenin ise aile ortamı olduğunu; aileleri gruplara ayırmak suretiyle 
irdelediklerini kültür seviyesi düşük olan ailelerimizin çocuklarının yaptıkları yanlışları 
övünç vesilesi yaptıklarını, bir diğer aile grubunun çocuklarından haberlerinin olmadıklarını, 
anne-babanm yeterli sevgi ve şefkat göstermediğini, bir diğer aile grubunun ise çeşitli 
nedenlerle şiddetli geçimsizliğinin olduğunu; çocuğun sürekli kavga olan bir ortamda 
büyüdüğünü ve sorunların bu şekilde çözümlendiğini düşündüğünü, bazı ailelerin ayrı 
yaşadıklarını; bunun sonucunda üvey anne-baba tacizleriyle karşı karşıya olan çocukların 
olduğunu. 

Medyanın büyük payının olduğunu, bu konuda eğitici, öğretici programlara daha 
ağırlık vererek, çocukların örnek alabileceği kötü ve çirkin şeylerden kaçınmaları gerektiğini 
hatta parlamenterlerin davranışlarının bile bazen çocukları etkilediğini, 

Çetelerin gerek okul içinde gerekse okul dışında çocuklar üzerinde baskı 
kurduklarını ve bağımlılık yapan maddelere alıştırdıklarını, 

Teknolojinin yanlış kullanımından kaynaklanan sıkıntılar olduğunu kontrolsüz 
kullanılan bütün araçlar gibi teknolojik araçlarında yanlış kullanıma açık olduğunu; 

Eğitim kurumlarımızın fiziki yönden yetersiz olduğunu yeteri kadar spor salonu 
kütüphane olmadığını olanlardan da mevzuatın getirdiği sıkıntılar nedeniyle yeterince istifade 
edilemediğini, 

1995'te "Eğitime katkı payı" diye okullarda para toplandığını ve İstanbul'da 
başladığında hiç kimse bunun Ankara'ya, Bolu'ya ya da Diyarbakır'a gideceğini, orada da 
olacağını tahmin etmediğini, şiddetinde böyle bir şey olduğunu, yani "şiddet okulda var, bunu 
büyütmeyin" denmesinin doğru olmayacağını ifade etti. 

Alaaddin DİNÇER ( Eğitim Sendikası Genel Başkanı) 
Bu sorunun yasama organı tarafından ele alınmasının çok olumlu olduğunu ancak 

konunun çok boyutlu olması nedeniyle süre yönünden sıkıntı yaşanabileceğini; bu sorunun 
toplumun diğer yaşadığı sorunların bir parçası olduğunu, ülkemizin geleceği açısından bu 
olguyu tersine çevirmek amacıyla sorunu, şiddetin yerine barış, hoşgörü, kardeşlik kültürünü 
egemen kılacak bir anlayışla ele almak gerektiğini, 

Kamuoyuna yansımayan pek çok olay olduğunu, sadece basına, medyaya yansıyan 
boyutlarından haberdar olabildiğimizi; Hükümet yetkililerinin ve Milli Eğitim Bakanının 
ifade ettikleri gibi sorunun münferit olmadığını, yapısal ve derin olduğunu; sorunun 
nedenlerine eğilip sonuçları değil sebepleri ortadan kaldırmaya yönelik önlemlerin alınması 
gerektiğini, Son 25-30 yıldır ülkemizde uygulanan ekonomik-politik programın 
insanlarımızda ortaya çıkardığı, oluşturduğu tahribatın bir sonucu olduğunu; yine ülkemizin 
bir bölgesinde yaşanan gelişmelerden kaynaklanan düşük yoğunluklu çatışma niteliğinde 
olan zaman zaman savaş boyutuna varan çatışmalardan bağımsız düşünülemeyeceğini; 
buradan kaynaklı olarak ortaya çıkan sosyoekonomik sorunların ve uygulanan politikaların 
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gelir adaletsizliği doğurduğunu ve her alanda eşitsizlikler ortaya çıkardığını; mafyanın 
çetelerin giderek güç kazandığını; yoksulluğun ve yoksullaştıran politikaların işsizlik ve buna 
bağlı olarak çıkan yolsuzlukların toplumdaki tahribatı derinleştirdiğini; postmodern 
kültüründe toplumumuza dayattığı olumsuzluklarınsa bu sorunun tuzu biberi olduğunu; 
teknolojideki yanlış kullanımın ve medyadaki yanlış programların sorunun kaynağı olarak 
sıralanması gerektiğini, eğitim sisteminin çocuğu sokağa ittiğini; 10 milyon insanımızın 
okuma-yazma bilmediğini bunların 8 milyonunun kadınlardan oluştuğunu; okullarda 
uyuşturucu madde bağımlılığının %12 , diğer keyif verici madde bağımlılıklarının %15'lerde 
olduğunu, 

Emirali ŞİMŞEK (Eğitinı-Sen Genel Sekreteri) 
Devleti kutsayarak toplumu boşladığımızı, toplumu bu kadar zayıflatan bir sistemin, 

sonuç itibariyle toplumsal sorunların çözümünde kendisini özne durumuna getiremeyeceğini, 

Özellikle siyaset kurumumuzdan başlayarak medyaya kadar ciddi bir öz eleştiriye 
ihtiyaç olduğunu, siyaset kurumunun erkek egemen olduğunu,, hoşgörüyü, barışı, hümanizmi 
ortaya çıkaran argümanların siyasetin diline hakim olması gerektiğini, 

Medyanın ciddi anlamda şiddeti teşvik ettiğini, medyanın bu yaklaşımına karşı 
tepkilerin de aslında çok bilimsel, objektif olmadığını, 

Bülent Ecevit'in "Siyaset yapmayan yurttaş zararsız yurttaş değil, yararsız 
yurttaştır." diye bir söyleminin olduğunu, Türkiye'de magazin kültürünün 12 Eylülden sonra 
geliştiğini, yani, bu depolitizasyonun ardından duyarsız bir toplumun oluştuğunu, 

Şiddet üst kurulu kurulmasını ve bu kurul içerisinde Parlamentodan Hükümetten 
Milli Eğitim Bakanlığından, eğitim sendikalarından ve üniversitelerden temsilcilerin olmasını 
ve tavsiye kararlan alması gerektiğini ve çıkacak olan kararlar ışığında nihai kararın yine 
Parlamento tarafından verileceğini ifade etti. 

Prof.Dr. Necla Kurul TURAL(Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) 
Küreselleşme sürecinin yaşandığını, yeni liberal politikaların devletlerin yapısını 

değiştirdiğini ve sosyal devletin tasfiye edildiğini, işsizliğin büyük bir sorun haline geldiğini, 
ne yazık ki üniversiteli gençlik için bile yeni seçeneklerin ortaya çıkarılamadığını, 

Eğitimde özelleştirme ve ticari I eştirme eğiliminin ilişkileri büyük ölçüde 
yozlaştırdığını, okullar arasındaki uçurumları giderek artırdığını, 

Ahmet GÜNDOĞDU (Eğitim Bir-Sendikası Genel Başkanı) 
Çorum, İstanbul'un Anadolu yakası, Batman, Adana ve Kırıkkale illerinde sendika 

olarak sivil toplum örgütleriyle ortaklaşa araştırma ve anket çalışmaları yaptıklarını; şiddet 
sorunun sadece eğitim kurumlanndaki yansımalarının değil tüm toplumsal yaşama etkilerinin 
ele alınması gerektiğini, 

Sendika olarak demokratikleşmeyi çok önemsediklerini ve şiddeti önleme amacıyla 
yapıldığı iddia edilen 60'lı, 70'li ve 80'li yıllardaki askeri darbelerin faturalarını 
çocuklarımızın ödediğini ayrıca kendi değerleriyle donanmış bir gençliğin yetişmesini 
engellediğini ve toplumda korku psikolojisini hakim kıldığını; eğitimde şiddeti önlemek için 
ilk önce Anayasa'dan başlamak gerektiğini çünkü bu süreç içerisinde Anayasa'mızın üç kez 
tamamen anti-demokratik usullerle değiştirildiğini; halkı kucaklayan bir anayasaya ihtiyaç 
olduğunu, devlete göre insan modelinden insana göre devlet modeline geçişin esas alınması 
gerektiğini, 
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öğretmen açığının giderilmesinde takip edilen metotların çok yanlış olduğunu vekil, 
ücretli, sözleşmeli gibi eğreti tedbirlerin uygulandığını ; bunların içerisinden vekil ve ücretli 
öğretmen uygulamasına şiddetle karşı olduklarını, pedagojik formasyonu olmayan insanların 
derse giriyor olmasının Türkiye'nin bir kaybı, ayıbı ve eksikliği olduğunu; sözleşmeli 
öğretmenlerin ise doğru kişilerden oluştuğunu; yani öğretmen yetiştiren fakültelerden mezun 
ve KPSS'yi kazanan kişilerin yerleştirildiğini ancak iş güvencesinden uzak ve sendikal 
haklardan yoksun olan bu öğretmenlerin alımında KPSS'nin de yeterli olmadığını; 

Şiddetin sonuçlarının değil sebeplerinin yok edilmesi gerektiğini yani sivrisineğin 
üremesine sebep olan bataklığı kurutmamız gerektiğini; sivil toplum örgütleri başta olmak 
üzere, Millî Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 
Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı, Diyanetten Sorumlu Devlet Bakanlığı, Sağlık 
Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından bir ekip çalışmasının yapılması gerektiğini ve 
sistemin amacının OKS.ÖSS gibi sınavlara hazırlık değil kaliteli adam yetiştirmek olması 
gerektiğini, 

Düzce'de Eğitim-Bir Sendikasının anne-baba eğitimi projesi olduğunu ve çok olumlu 
sonuçlar elde edildiğini; küçüklerin ve gençlerin madde bağımlılığı konusundaki bilinçlerinin 
gelişmesine yönelik uygulamaların arttırılması gerektiğini; birey ve öğrencilerin din eğitimi 
ve öğretimine yönelik beklentileri ve ihtiyaçlarını karşılayacak genel nitelikli uygulamaların 
hayata geçirilmesinin ve bu kapsamda farklı kaygılarla bu yöndeki eğitim süreçlerinin 
işletilmesine yönelik sınırlayıcı yaklaşımların sona erdirilmesi gerektiğini; inceledikleri Batı 
ülkelerinin hiç birinde kesintisiz 8 yıllık eğitim olmadığını, 

Bugün Türkiye'de şiddet konusunun en az olduğu iki okuldan birisinin Fen liseleri 
diğerinin ise İmam-Hatip liseleri olduğunu çünkü birincisinde okuyanların hedeflerinin ve 
ideallerinin olduğunu bu yüzden şiddete vakit ayırmadıklarını diğerinde ise yeterli din eğitimi 
verildiği için şiddetin yok denecek kadar az olduğunu ifade etti. 

11.01.2007 tarihli toplantısında; 
Nimet ÇUBUKÇU (Devlet Bakanı) 
Aile kurumunun sorunların çözümünde çok önemli bir mekanizma olduğunu ve 

devletin hiçbir kurumunun yerine geçemeyeceğini aynı zamanda bütün sorunlarında temelini 
ailenin oluşturduğunu ancak bizim şu anki aile yapımızın hala sağlam olduğunu ; bireyler 
olarak Türk toplumunun %96'sının aile çatısı altında yaşadığını, Avrupa Birliği üyesi 
ülkelerle karşılaştırdığımız zaman bu oranın oralarda %40-50'lerde olduğunu, Tüm dünyada 
olduğu gibi ülkemizde de şiddet eğiliminin kaygı uyandıran bir yükselişte olduğunu; aslmda 
çocuk ve şiddetin bir arada bulunmaması gereken iki kavram olduğunu ; kötü davranışa, 
istismara, uyuşturucuya, cinsel tacize, sömürüye maruz kalan çocuk sayısında dünya 
genelinde de ciddi bir artış gözlemlendiğini; bu kuşatmayı ortadan kaldırmak için çok uzun 
soluklu bir mücadeleyle toplumun büyük kesiminin katkısını, multisektörel ve multidisipliner 
bir iş birliğini zorunlu kıldığını; Çocuklara yönelik şiddet ve çocuklarda artan şiddet 
eğiliminin en önemli nedenleri arasında artan göç hareketinin, işsizliğin, yoksulluğun ve aile 
yapısının çözülmesi gibi birbirini tetikleyen faktörlerin öne çıktığını ve şiddeti doğuran temel 
nedenlerin ise okuldan çok aile kurumunda ve toplumsal ortamda hazırlandığını ; aile içinde 
şiddetin bir terbiye metodu olarak kullanıldığını böylece şiddetin kuşaktan kuşağa 
genişlemesine neden olduğunu, 

Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünün TÜİK'le birliği halinde yürüttüğü 
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aile yapısı anketinin sadece şiddetle ilgili değil bütün bulgularının çok iyi okunması 
gerektiğini; aile bireylerinin %34'ünün eşleriyle olan ilişkilerini çok iyi, %35'inin iyi, 
%4,6'sının orta, %0,4'ünün kötü ve %0,3'ünün çok kötü olarak tanımladığım; erkeklerin 
cevabına göre eşiyle anlaşmazlık yaşadıklarında %0,6'sının genellikle, %2,9'unun bazen, 
%3,9'unun çok nadir olarak fiziksel şiddet uyguladıklarını; bunun yanı sıra %92,7'sinin ise 
hiçbir zaman şiddet uygulamadığını; buna göre kadına karşı fiziksel şiddet oranının %7,3 
olduğunu; Türkiye'de her ne kadar aksine bir görüş olsa da şiddette azalma olduğunun 
gözlemlendiğini; ancak şiddetin görünür kılınması nedeniyle daha çok konuşulur hale 
geldiğini, 

Yapılan araştırmaların aile içi şiddetin ve disiplin biçiminin çocuk suçluluğu ile çok 
anlamlı bir ilişki içinde olduğunu; şöyle ki ağır fiziksel ve cinsel istismara uğrayan çocuğun 
sokağa, sokaktan uyuşturucuya, uyuşturucudan da çeşitli suçlara sürüklendiğini; bu nedenle 
Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü olarak 2007 yılında aile içi eğitim 
seminerlerini daha da yaygınlaştırmayı düşündüklerini; "Sağlıklı gelecek maddeye değil 
sevgiye bağlı" sloganıyla 81 ilde yürüttükleri kampanyanın hedef kitlesinin gençler ve 
anneler olduğunu; Genel Müdürlüğün medyada yer alan şiddetin aile bireyleri üzerinde ki 
etkileriyle ilgili olarak RTÜK ile iş birliği içinde olduğunu ayrıca İnternette yer alan ve ithal 
edilen şiddet içerikli bilgisayar oyunlarıyla ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı ile iş 
birliğinin neticesinde alt kurul üyelerine eğitim verilmesinin öngörüldüğünü; Genelkurmay 
Başkanlığı ile birlikte silah altındaki er ve erbaşlarımıza eğitim verildiğini; aynı zamanda, 
İçişleri Bakanlığı ile iş birliği halinde, kadına karşı şiddetin önlenmesinde polisin rolü ve 
uygulanacak prosedürlerin eğitim çalışmalarına 1 martta başlanacağını; Hükümet ve 
UNICEF'in 2001-2005 Ana Uygulama Planı Tanıtım ve Toplumsal Seferberlik Alt Projesi 
çerçevesinde her yıl kasım ayında Ulusal Çocuk Forumu düzenlendiğini; Alo 183 Aile, 
Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattının kurulduğunu ve 25.10.2005 tarih ve 
1450 sayılı olur ile yürürlüğe girdiğini ve hizmet vermeye başladığım; 38 aile danışma 
merkezi ile 22.404 kişiye, 66 toplum merkeziyle 407 bin kişiye hizmet verildiğini; ayrıca şu 
anda koruma altına alınmadan aile yanında desteklenen çocukların sayısının 12.319 olduğunu 
yani risk altındaki çocukların henüz kuruma alınmadan, ailesinin yanında desteklendiğini; 
ayni ve nakdi yardımla bazı ailelerin maddi yoksunluk ve sosyal hizmet olarak destekledikleri 
çocuk sayısının da 15.846 olduğunu, 

Benim Ailem Programıyla çocuğun psiko-sosyal ve bilişsel gelişim hakkını da 
güvence altına alan ve anne babalarının erken çocukluk konusunda bilgilerini artırmak, 
bölgeler ve cinsiyetler arasındaki eşitsizliği azaltarak etkili ana-babalık programını ulusal 
düzeyde yaygınlaştırmayı amaçladıklarını; Baba Destek Programıyla babanın çocuk 
eğitiminde daha bilgili olması ve bu bilgilerini hayata geçirmesi, çocuğuyla, eşiyle, yakın 
çevresiyle iletişimini geliştirmesi ve giderek yaşantısında daha demokratik bir tutumu 
benimsemesinin hedeflendiğini ifade etti. 

Doç. Dr. Ayşen GÜRCAN (Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürü) 
Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünün icracı bir kurum değil daha ziyade 

aileyi ilgilendiren sosyal sorunların tespiti üzerine çalışan ve bu sosyal sorunlara yönelik 
çözüm önerileri hazırlayan, bu anlamda projeler ve politikalar üretilmesinde faydalı olacak 
koordinatörlükler ya da kurumsal işbirlikleri yapmayı hedefleyen uzman bir kurum olduğunu, 

Sosyal sorunların tespiti noktasında on yıldır yapılamamış bir araştırmayı 
gerçekleştirdiklerini, 

Şiddet içeren programlara reklam vermeme temayülünde olan bütün firmalarla, 
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Bakanlığın önderliğinde bir çalışma başlatıldığını, panel düzenlendiğini ve panelin 
sonuçlarının da kitap olarak basıldığını, 

Dizi yapımcı ve senaristleriyle ortak akıl toplantısı yaptıklarını ve sonucunun 11 
Haziran 2006'da rapor olarak yayınlandığını, 

Aileyi eğitmeye yönelik programların mutlaka üretilmesi gerektiğini, Millî Eğitim 
Şûrasından da bu yönde bir karar çıktığını, ailenin eğitimine yönelik bir meslek grubunun 
olmadığını, bu anlamda aile destek hizmet uzmanlığı şeklinde bir çalışmaya girişilmesi 
gerektiğini, aile destek hizmetlerinin yaygınlaştırılması amacıyla hazırlanan projenin DPT 
tarafından onaylandığını, İfade etti 

İsmail BARIŞ (SHÇEK Genel Müdürü) 
Öncelikle çocukların kategorilere ayrılması gerektiğini; 
Birinci grupta, kimsesi olmayan, -caminin kapısına bırakılan- çocuklar, yani 

tamamen kurumda büyüyen çocuklar, 

İkinci grupta, ekonomik, sosyal sendromlar, aile parçalanması, göç vb. sorunlar 
dolayısıyla ve ailelerinin rızasıyla gelen çocuklar, 

Üçüncü grupta, şiddetin içerisinden gelen çocuklar. Babanın anneyi, annenin babayı 
dövdüğü, çocukların kardeşleri tarafından veya anne ve baba tarafından çok şiddetli bir 
şekilde cezalandırıldığı yerden gelen çocuklar. 

Dördüncü grupta, daha büyük yaşta ve kuruma hiç gelmeden, ailesinden de kaçarak 
sokakta suça bulaşmış olan çocuklar, suç mağduru olmuş çocuklar. 

Bu şekilde sınıflandırdıktan sonra Türkiye genelinde kanunla ihtilafa düşmüş olan 
çocukların sayısının 200, tedbir kararlı olarak gelen çocukların sayısının 600 civarında 
olduğunu, 

Kurumda kalan çocukların %81'inin hiç disiplin cezası almadan okullarını 
tamamladığını ve % 50'sinin de üniversiteyi kazandığını, 

Bütün Büyük şehirlerde 5-6 tane uzmandan oluşan mobil ekiplerin bulunduğunu, ve 
yirmi dört saat hizmet ürettiklerini, uçucu veya uyuşturucu madde kullanan sokaktaki 
çocukları ikna ederek koruma altına almaya çalıştıklarını, ifade etti. 

Prof. Dr. Ferhunde ÖKTEM (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh 
Sağlığı Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi) 
Ruhsal olayların birbiriyle çok ilintili olduğunu ve bu bağıntı yumağını çözmeden 

esas amaca ulaşılamayacağını, 

Ruhsal gelişimde bazı önemli kavramlar olduğunu, ait olma duygusu ve bağlanmanın 
bu kavramlar arasında olduğunu; bu bağlamda güvenilir araştırmaların; insanların ilerideki 
ruhsal sağlığının çok iyi olabilmesi , madde bağımlılığına gitmemesi veya başka ruhsal 
sorunları ortaya çıkarmaması için anneyle bebek arasındaki ilk bağın önemini gösterdiğini, 
bu bağ eğer sağlıklı kurulursa yaşamın ilk yıllarından itibaren çok önemli bir aşı görevi 
gördüğünü ve bundan sonraki ruhsal bozuklukların oluşmasını engelleyici bir faktör 
olduğunu o yüzden yeni evlenen çiftlere veya kayınvalidelere "Eğer ki gelininizle bir 
anlaşmazlığınız varsa ne olur onu buzluğa kaldırın, sonra koyarsınız, ama şu anneyle bebek 
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arasındaki ilk bağ çok keyifli kurulsun" diye tavsiyelerde bulunduklarını; yani ilk etapta 
anne-bebek ilişkisinin sağlıklılığını artıracak önlemlerin alınması gerektiğini, 

Daha sonraki günlerde bebeklerde güven duygusunun geliştiğini, güven 
duygusunun da annenin bebeğin gereksinimlerini anlayıp karşılamasıyla oluştuğunu, 
annelerle yapılan çalışmaların, yüzde 70 oranında, bebekleri ağladığı zaman, karnı açıktı mı 
ağlıyor, altı pis mi ağlıyor, gazı mı var ağlıyor, bunu ayırt edebildiklerini gösterdiğini, 
bunun da bebeğe "bunlar beni anlıyorlar" görüşünün oluşmasını sağladığını, anne ile 
bebeğin arasındaki bu bağda bebeğin yüzüne keyifle bakmanın çok önemli olduğunu, 
annelerde eğer depresyon varsa bebeklerde "kötü ben" kavramının geliştiğini, bu nedenlerle 
ilk yıllarda özellikle anne-bebeğin birbirlerine gülerek ve keyifle bakmalarını da 
sağlamamız gerektiğini, 

Bir yaşından sonra bebeklerin ayrıştığını yani bireyselleşme döneminin başladığını; 
daha sonra korkutucu günlerin başlayacağını çünkü bebeklerin 2 yaşından itibaren benlik 
gelişim dönemlerini yaşadığını; bu sürecin bütün ülkelerin çocukları için geçerli ve geçici 
olduğunu ancak Türkiye olarak bizim bunu kalıcı hale getirdiğimizi; çünkü sinirli olanların bu 
ülkede hep kazandığını ve çocukların da sinirliliğin iyi bir şey olduğunu anladığını ve 
kullanmaya başladığını; bu yüzden 2 yaşından itibaren çocuklarımıza sınır koymamız 
gerektiğini, 

Bir diğer duygunun öğrenilmiş çaresizlik olduğunu; özellikle yuva çocuklarında 
görülen bu durumda bir şeyi yapamayacağımız konusunda sürekli olarak o uyaranla karşı 
karşıya gelirsek depresyonla da koşut giden bir tablonun içerisine gireceğimizi, 

Özdeşim örneklerinin sadece çocukluk evresinde değil hayatın her döneminde 
sürekli olarak ve her yaşta devam ettiğini; özdeşim yaptığımız alanlara ve gruplara bağlı 
olarak kendi kültürümüzle yabancılaşabildiğimizi; bu yüzden çocukların önüne sağlıklı 
özdeşim figürleri çıkarmamız gerektiğini ilk önce anne-baba ile özdeşim kurulduğunu ; 
ancak bu sürecin okula başlamayla birlikte kesildiğini ve anne-babanın tahtını öğretmenin 
aldığını; bu nedenle bütün öğretmenlerin çocuklara özdeşim nesnesi olarak çok iyi örnekler 
sunması gerektiğini, çocukların yaşı ilerledikçe bu özdeşim örneklerinin değiştiğini, 

Kişisel sağlıkla şiddet arasında çok önemli bağ olduğunu, örneğin, zihinsel gelişimi 
doğru düzgün olmayan zihinsel özürlü çocukların daha fazla şiddet gösterdiklerini ve daha 
fazla şiddete maruz kaldıklarını; epileptik çocuklarda, sara rahatsızlığı olan ve tedavi 
edilmeyen çocuklarda, dürtüsel çocuklarda, dürtü kontrol bozukluğu olan çocuklarda bunları 
çok daha fazla görebildiğimizi, 

Başarının çok önemli bir şiddet önleyici faktör olduğunu, başarı arttığı zaman 
şiddetin azaldığını, cinsiyetin yine önemli bir faktör olarak çıktığını, erkeklerin çok daha 
fazla şiddet uyguladıklarını ve bunu bir norm olarak benimsediklerini, madde kullanımının 
yine çok önemli bir şiddet öğesi olduğunu, 

Özdeşim nesnesi olması açısından annenin ve babanın kişiliklerinin çok önemli 
olduğunu, çocuğun anne-baba nasıl davranıyorsa o şekilde davranacağını, eğer evde şiddet 
varsa ya şiddet gösteren güçlü figürle özdeşim kuracağını ya da şiddetin uygulandığı kişiyle 
özdeşim kuracağını ve bunun bir yazgı ve bu yazgının değişmeyeceği şeklinde baş eğici bir 
kimlik ve kişilik geliştireceğini, 

Maalesef demokrat ya da özgür çocuk yetiştirmek ile çocuğu sınırsız yetiştirmeyi 
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karıştırdığımızı bu bağlamda okullarda disiplin uygulamasının çok önemli olduğunu, çocuğa 
sınır koymanın ona güven duygusunu aşılayacağını, 

"Ne güzel kopya çektim hocaya göstermedim." , "Nasıl karşıdan karşıya geçtim 
polis görmedi.", "Tişörtün üstüne emniyet kemeri bastırılmış, onu giyiyor ve araba 
kullanırken sanki kemer takıyormuş gibi polisi aldatıyor." Bu örneklerde olduğu gibi Türk 
toplumunun zeka seviyesini disiplini ihlal etmekle, kuralları ihlal etmekle ölçtüğünü, 

Yaptığı bir çalışmaya göre ebeveynlerin çocuklarını çok az tanıdıklarını hatta bazı 
babaların çocuklarının kaçıncı sınıfta olduğunu bile karıştırdığını, 

Ülkemizdeki okullar ile ilgili yasa ve yönetmelikleri ayrıntılı olarak incelediğini ve 
hiçbir eksiklik olmadığını ancak dünyanın en iyi okullarıyla aradaki en belirgin farkın disiplin 
yönetmeliğinin çocuklar ile tartışılarak oluşturulması ve taviz verilmeden uygulanması 
olduğunu; 

Konuşmacı somut ve soyut dönem yargılamasıyla ilgili olarak çocukların 4-5 
yaşlarında somut yargılamalar yaptığını, eğitim veriliş biçimi ve tarzına göre soyut döneme 
geçiremeyebileceğini, buradaki en önemli noktanın Empati yeteneğinin kazandırılması 
olduğunu, bu nedenle bütün eğitim sistemimizin bu geçişi sağlayacak şekilde kurgulanması 
gerektiğini, matematik dersinin yanı sıra resim, sosyoloji, felsefe gibi derslere de önem 
verilmesi gerektiğini, 

Medyanın iyi kullanıldığı takdirde çocukların, anne ve babaların gelişimlerine çok 
olumlu katkısının bulunacağını, Susam Sokağı programı yayınlanmadan önce geniş bir çocuk 
kitlesine zeka testi yaptıklarını, programın bir yıl yayında kaldığını, daha sonra tekrar zeka 
testi yaptıklarında özellikle alt sosyoekonomik düzeyde olan çocukların zeka düzeylerinde 1.5 
zeka yaşlık fark oluştuğunu, bilenen ne bir ilaç nede bir ameliyatın 1.5 zeka yaşlık fark 
oluşturamayacağını, bunun eğitimin gücü olduğunu. 

Televizyonlarda gösterilen programların içerik analizleri yapıldığı zaman çocukların 
da izlediği dönemde oynayan filmlerin hem cinsel hem de fiziksel şiddet içerdiğini, Eskişehir 
Anadolu Üniversitesinin yaptığı bir çalışmaya göre; 108 saatlik bir filmin yüzde 33'ünün çok 
ciddi hem cinsel hem de fiziksel şiddet içerdiğini, 

Atalay Hocanın "Biz eskiden anaerkildik, sonra ataerkil olduk, şimdi çocukerkil 
aileler olduk" dediğini, Eve gelecek misafirden gidilecek olan yere veya kardeş gelmesine 
kadar çocukların karar verir olduğunu, aile otoritesinin ve anne-babanın saygınlığının ortadan 
kalktığı zaman, çocukların kendilerini ortada kalmış gibi hissettiğini, 

Zeka düzeyi ile suçluluk arasındaki ilişki hakkında Türkiye'de yapılan araştırmaların 
yok denecek kadar az olduğunu; ancak zihinsel engelli çocukların şiddete maruz kaldıklarına 
dair bulguların olduğunu, 

Ruh sağlığı ile suç arasında ilişki olduğunu fakat illa her şiddetin arkasında bir ruhsal 
bozukluk olması gerekmediğini, 

Din eğitiminin kalitesinin arttırılmasını ve din eğitimcilerinin çok iyi psikoloji, bilim 
ve felsefe bilmelerinin gerektiğini; 

Toplumsal olarak insan ilişkilerindeki karşılıklı saygı anlayışının yok olduğunu 
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eğitimimizin içine bireyselliğin, başkasını düşünmemenin, kendi gücünü göstermenin hakim 
olduğunu, 

Şiddetin hem medyada hem de bilgisayar oyunlarında yaygınlaştığını ve bunun 
duyarsızlığa neden olduğunu ifade etti. 

17.01.2007 tarihli toplantısında; 
Zahid AKMAN (Radyo,Televizyon Üst Kurul Başkanı) 
Radyo Televizyon Üst Kurulunun 1994 yılından buyana yapmış olduğu çalışmaların 

ve yayınlamış oldukları kitapların neredeyse yarıdan fazlasının şiddet ve şiddetin toplumumuz 
üzerinde etkileri ve bu etkilerin asgariye indirilmesi üzerine olduğunu bu bağlamda bu konuda 
TBMM'de böyle bir komisyonun kurulmasından RTÜK en fazla memnuniyet duyduğunu ve 
RTÜK'ün iki önemli faaliyetinin olduğunu; birincisinin düzenleme diğerinin ise denetleme 
olduğunu; düzenleme faaliyetleri arasında karasal kablo ve uydu yayın lisansları vermek 
olduğunu ve şu anda ülkemizde 23'ü ulusal ,16'sı bölgesel ve 213'ü yerel olmak üzere 
toplam 252 televizyon kanalının karasal yayın yaptığını; 36'sı ulusal , 102'si bölgesel ve 
952'si yerel olmak üzere toplam 1090 radyo kuruluşumuzun yayın yaptığını ve çok geniş bir 
alanı düzenlemek ve denetlemekle görevli olduklarını; 

Önceki dönemlerde Haberleşme Yüksek Kurulunda alınan kararlar çerçevesinde 
dijital yayına geçme taleplerini ilk HYK'de gündeme getirdiklerini ve 3 Şubat 2006'da başta 
İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere test yayınlarını başlattıklarını bu uygulamanın 16 yıldır 
karasal yayın yapmalarına rağmen bir türlü lisansını almamış olan yayıncı kuruluşlara 
lisanslarını alma imkanı getireceğini ve böylece daha disiplinli hareket etmek zorunda 
olacaklarını, yapılan bir diğer çalışmayla Telekomünikasyon Kurumu ile mutabakat 
çerçevesinde Milli İzleme sisteminden yararlanılacağını ve bu sayede ülkemizin herhangi bir 
yerindeki kaçak yayınları gözetleme ve takip etme imkanının söz konusu o!acağını;tüm 
yayınların RTÜK merkezine transferini,arşivlenmesini ve analizini içeren bir protokolün 
Türkiye Bilimsel Araştırma Kurumuyla imzalandığını yaklaşık 10 milyon dolarlık bir yatırım 
olduğunu; çağrı merkezinin daha aktif hale getirildiğini; kanunen görevleri olduğu halde 
bugüne kadar yapılmamış olan kamuoyu araştırmalarını yaptıklarını; Türkiye İstatistik 
Kurumu ile yapılan protokol çerçevesinde Türkiye'de ilk kez medya veri tabanı 
hazırlanmasını başlattıklarını; reyting ölçümlerinin çok önemli olduğunu Milli Güvenlik 
Kurulunda dahi ele alındığını manüpülasyona açık olduğunu, 

23 Nisan 2006'dan itibaren akıllı işaretler koruyucu sembol sisteminin uygulamaya 
geçirildiğini; medya okur-yazarlık projesi ile ilköğretim 6,7 ve 8 inci sınıftaki öğrencilerin bu 
üç yıllık süre içerisinde bir yıl medya, medya araçları,kitle iletişim araçları ve İnternetle ilgili 
nasıl kullanmaları gerektiğine dair bilinçlendirmeye yönelik bir diğer proje olduğunu; 

Üst Kurulun 01,01.2005-31.12.2006 tarihleri arasında yayın ilkeleri nedeniyle yayın 
kuruluşlarına 752 müeyyide uygulanması kararı aldığını ancak bunların 522'sine karşı dava 
açıldığını 39'unun iptal 265'inin ise reddedildiğini, göreve geldikleri günden itibaren 
ihlallerle ilgili dosyaların hızlı hazırlanması, raporlanması ve kurul gündeminde ele alınması 
noktasında çok büyük çalışmalar yapıldığını, 

İhlallerle ilgili olarak yayıncı kuruluşun idari yargıya başvurarak yürütmeyi 
durdurma karan isteğinin neredeyse yüzde yüzünün olumlu sonuçlandığını, yürütmeyi 
durdurma kararı kalkana kadar bir daha o dizide şiddet içeren görüntülere ceza vermelerinin 
mümkün olmadığını, mahkemelerin yoğunluğu nedeniyle davaların uzun sürdüğünü ve sonuç 
açıklanana kadar dizilerin süresinin tamamlandığını, 
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Sosyal sorumluluk çerçevesinde Ulu Önder Atatürk'ün bu güne kadar 
yayınlanmamış fotoğraflarını sergilediklerini ve 15-20 bin adet bastırarak sergiye gelenlere 
hediye ettiklerini, 

"Orman yangınlarının izlerini silelim" kampanyası başlattıklarını, 

Mecliste şiddet ile ilgili Araştırma Komisyonu kurulmadan önce sırf bu konu ile 
ilgili 5-6 kitap bastırdıklarını, yani bu konunun hep gündemlerin de olduğunu, 

RTÜK'ün son derece başarılı bir kanunla yayın hayatını düzenlemesinin ve sorunsuz 
hale getirmesinin mümkün olmayacağını, yayıncılara ve diğer kamu kuruluşlarına da büyük 
sorumluluklar düştüğünü, 

RTÜK ile ilgili yasanın bu üç kesimi ihmal etmeden eksikliklerinin giderilmesi ve 
izleyicilerin bilinçlendirilmesi gerektiğini, 

18.01.2007 tarihli toplantısında; 
Prof. Dr. Tülin İÇLİ (Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri 
Fakültesi Dekanı) 
Konunun çok önemli olduğunu çünkü bugünün çocuk suçlularının eğer rehabilite 

edilemezlerse geleceğin yetişkin suçluları olacaklarını, 

TÜBİTAK ile birlikte bir proje yürüttüklerini ve mart ayında sonuçlanacağını; bu 
projeyi Ankara Çocuk Şubesi ve İstanbul Çocuk Şubesinden 750'şer çocukla yürüttüklerini, 

Son aylarda basın-yayında, gazetelerde, televizyonlarda özellikle çocukların şiddet 
içeren davranışlara katıldıklarına dair haberlerde artış olduğunu, ancak Emniyet Genel 
Müdürlüğü istatistiklerinde kapkaç sayılarında azalma olduğunu; yine Emniyet Genel 
Müdürlüğünün istatistiklerine göre gelişmiş ülkelere oranla suç olaylarının Türkiye'de son 
derece az olduğunu hatta kadın-erkek eşitliğinin bile Türkiye'den geri olduğunu, 

Şiddetin güç ve baskı kullanarak başkalarının fiziksel ve ruhsal açıdan zarar 
görmelerine neden olan bir davranış olduğunu ancak tek bir tanımlama ile 
sınırlanamayacağını, 

Şiddetin öğrenilen bir davranış olduğunu ve en çok aile içerisinde gerçekleştiğini; 
çocuğa karşı şiddeti en çok annenin gerçekleştirdiğini, bu bağlamda kadının eğitilmesinin çok 
önemli olduğunu; eğitim kurumlarında da benzer şekilde şiddetin uygulandığını yüzyıllar 
öncede bu tür davranışların olduğunu ancak insanların daha bilinçli hale geldiğini kavramın 
konuşulmaya ve tartışmaya başlandığını, 

Çocuk suçluluğunda ailenin çok önemli olduğunu çocuk şubesine getirilen 
çocukların hemen hemen tamamının ailelerinde bir takım problemler olduğunu; 
çoğunluğunun boşanmış ya da ayrı yaşayan aileler olduğunu; 

Okul çevresinde birtakım önlemlerin alınması, İnternet kafelerin ve kırtasiyelerin iyi 
denetlenmesi gerektiğini, 

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre öldürülen kadın ve erkeklerin 
istatistiklerine bakınca erkeklerin çoğunlukta olduğunu; mağdurların ise %17'sinin 0-18 yaş 
grubunda olduğunu; ancak bu verilerin %100 doğru kabul edilemeyeceğini; 
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Medyanın özellikle de televizyonun ailelerin eğitiminde kullanılabileceğini; genel 
olarak toplumun eğitim düzeyinin yükseltilmesi gerektiğini; şiddetin azaltılmasında etkili 
olacağını; bütün kurumların koordineli olarak çalışması gerektiğini tek tek uygulamaların çok 
olumlu sonuçlar vermeyeceğini, 

Suçlu çocuğun olmadığını, suça itilen çocuğun olduğunu ; 

Hukukun suça bakışı ile sosyolojinin bakış açısının çok farklı olduğunu; hukukun 
suça bir norm ihlali olarak bakarken sosyolojinin bu ihlalin nedenlerini araştırdığını; şiddetin 
multidisipliner bir şey olduğunu ne bir sosyologun ne bir hukukçunun ne de bir polisin ya da 
psikologun tek başına çözebileceği bir sorun olduğunu bu nedenle ortak çalışmalar yapılması 
gerektiğini, 

Gelişmiş ülkelerdeki suç istatistiklerinin bizden çok yükseklerde bulunduğunu; 
bunun çeşitli nedenlerinin olduğunu öncelikle sosyal yapımızın ve aile yapımızın çok farklı 
olduğunu toplumu ayakta tutan unsurun sağlam aile yapısının olduğunu, komşuluk 
ilişkilerinin farklı olduğunu ; bazı kişilerin dini yanlış yorumlayarak şiddete yönetebildiğim, 

Eğitim ve öğretimin birbirinden farklı kavramlar olduğunu, yüksek öğrenim almış 
birinin dahi çocuklara nasıl davranacağını bilemeyebileceğim; birtakım değerleri öğretmemiz 
gerektiğini, 

Yeterli delilleri toplayamadığımız için Avrupa tnsan Hakları Mahkemesinde birçok 
davanın aleyhimize sonuçlandığını ve tazminat ödemeye mahkum edildiğimizi, 

Sadece kültürel konularda değil her alanda stratejik planlarımızın olması gerektiğini 
ifade etti. 

31.01.2007 tarihli toplantısında; 
Prof. Dr. Nevzat TARHAN (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı) 
Bugünkü 0-18 yaş grubundaki kitlenin daha önceki kuşaklara göre örneğin 

cinsellikle, şiddetle çeşitli sosyal olaylarla yaşına göre erken tanıştığını; hatta ergenliğin 
erken başladığına dair tespitlerin bulunduğunu ; İskandinav ülkelerinde bile ergenliğin 1-2 yaş 
daha erken başladığını; cinsel-zihinsel uyaranların artmasının ve iletişim teknolojisinin bu 
yaş grubunu riske soktuğunu; iletişim teknolojisinin zararları ile ilgili olarak bütün dünyada 
komisyonların kurulduğunu projeler geliştirilmeye çalışıldığını; eğer acil çözümler 
üretilemezse kayıp bir neslin ortaya çıkacağını; bu yaş grubunun dünyada en çok Türkiye'de 
bulunduğunu, 

Saldırganlık ve beyin arasında ilişki olduğunu ve yapılan bazı deneyler sonucunda bu 
davranışın yönetilebileceğini; hayvanlar üzerinde yapılan bir deneye göre maymunun beynine 
cihaz takılarak saldırganlıkla ilgili alan uyarıldığı halde bazı maymunlarda saldırganlık 
olduğunu bazı maymunlarda ise beyinin pasifıze olduğunu, yani aynı uyaranın bazılarında 
saldırganlık bazılarında çaresizlik yaptığını, bir kişi saldırganlığa maruz kaldığı zaman eğer o 
saldırganlığı iyi çözer, analiz eder, yorumlarsa o kişi için yapıcı, öğretici, üretken, faydalı 
olabileceğini, bu nedenle, saldırganlıktan korkmayıp, iyi yönetmemiz gerektiğini, 

Taklit etmenin saldırganlıkla ilintili olduğunu hatta evde anne-baba kavga ederken 
çocuğun bu modeli örnek aldığını; yani çocuğun taklit-tekrar yöntemi ile şiddeti öğrendiğini, 
çocuklar üzerinde yapılan bir deneyde çocuğa şiddet uygulamayla ilgili film gösterildikten 
sonra çocukta dört tane davranışın oluştuğunu: bebeği alıyor, bebeği fırlatıyor, çekiçle 
vuruyor, bebeği tekmeliyor. Yani filmde gördüklerinin aynısını yaptığını, çocuğun yetişkin 
saldırganlığını taklit ettiğini, 
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Acı ve ıstırap çeken bir kişi gördüğü zaman hiç etkilenmeyen "teflon adam" diye de 
nitelendirilen bazı kişilerin suçluluk, pişmanlık, empati duygusunu öğrenemediklerini ve 
geliştiremediklerini, bunun üzerine New York Üniversitesinde Adli Psikiyatride bir öğretim 
üyesinin Ahlaka Aykırılık Ölçeğini geliştirdiğini, 

Tüm dünyada "Şiddete ne kaynaklık ediyor?" sorusuna cevap arandığını; medya 
merkezli yaşam stilinin ön planda olmasının ve öfkenin içinde gizlenen bir özelliğin, 
duygunun olduğunu; insanın öfkelendiği zaman beyinde morfin benzeri bir maddenin 
salgılandığını ve zamanla alışkanlık haline geldiğini hatta sorun çözme yöntemi olarak 
öğrenildiğini, 

Empati olarak bilinen başkasının iyiliğini isteme, acıma, merhamet gibi değerlerin 
çocuklara öğretilmesi gerektiğini; buna erkeklerin kadınlardan biraz daha fazla ihtiyacı 
olduğunu çünkü beyinsel olarak kadınların birkaç adım önde olduğunu, 

Adaletin de aynı şekilde öğretilmesi gereken bir değer olduğunu, çocuklar üzerinde 
yapılan bir deneyde aynı masada oturan 4 çocuğa eşit sayıda çikolata verildiğini ve her hangi 
bir sorun çıkmadığını, farklı sayılarda çikolata dağıtıldığı zaman çocuklar arasında kavga 
çıktığını, bunun üzerine çocuklardaki bu paylaşımın genetik bir eğilim olduğu, yani adaletsiz 
bir paylaşıma karşı çocuklarda bile bir tepki oluştuğunu, bir başka deneyde ise " iki kafese 
maymun konuluyor. Bir kafesteki maymun kolu çektiği zaman bir muz düşüyor, öbür kolu 
çektiği zaman bir şey düşmüyor. Başka bir kafeste ise, muzu çektiğinde, bir kolda kendi 
kafesine düşüyor, diğer kolu çektiği zaman karşı kafesi düşüyor. Şimdi, maymuna muz 
koyuyorlar, günün sonunda bakıyorlar. Diyelim yirmi tane muz almış, on tanesi karşı tarafa, 
on tanesi kendisine, yani maymun kendi bencil öğrenmeyi öğrenmiyor, yani tesadüfen 
yapıyor. Ama, kendi kafesine maymunun muz düşüyor. Bir de ikinci boş kafes var, oraya da 
düşüyor. Bu deneyi de yapıyorlar, yani maymunda bencilliğin olmadı, yani kendi çıkarını 
gözetmenin olmadığı, insanda bunun olduğu görülüyor. Maymun ve şempanzenin de yüzde 
98 geni, insan geniyle aynıdır. Bunun üzerine ben merkezci olup olmaması öğretilmesi 
gerektiği, yani insan doğuştan kendi haline bırakılırsa bencil olduğu, yani bir maymun gibi 
doğal davranamadığı ve hep kendi çıkarını gözeten bir varlığı olduğu ve bu özellik nedeniyle 
insanın başkalarını düşünme ile ilgili değerin insana öğretilmesi gerektiği tarzında deneysel 
çalışmalar var. Ben merkezci olmamanın öğretilmesi gerekir." 

Üzerinde durulması gereken bir diğer kavramın da bağışlama olduğunu çünkü 
bağışlamayan bir insanın öfkesini biriktirdiğini ve sakladığını; biriken ve artan öfke 
yoğunluğunun iyi yönetilmesi gerektiğini, 

Bu amaçla pozitif psikolojide ilk adımda kişinin kendisini tanıması, ikinci adımda 
kendisini yönetmesi, üçüncü adımda karşı tarafı tanıması ve son adımda uzlaşmacı olarak 
karşı tarafı değiştirici olmasının öğretildiği, 

Demokratik değerlerin de aileden başlayarak öğretilmesi gerektiğini ve bir çok 
sorunun çözümünde anahtar rol oynayacağını; kavga etmeden sorun çözme becerisini 
geliştireceğini, 

Ergenlik döneminin çocuklarda kimlik arayış dönemleri olduğunu; eğer anne-
babalar kendi kültürlerini öğretmezler ise çocukların televizyonda izledikleri kültürü 
benimseyeceklerini; kültürel emperyalizme karşı nesillerimizi korumamız gerektiğini, 
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ABD'nin muhafazakar yerlerinden sayılan Nebraska Bölgesindeki bir üniversitenin 
yaptığı araştırmaya göre şiddetin az olduğu ailelerde üç temel özelliğin bulunduğunu; 
birincisinin birlikte zaman geçirmenin çok olduğu, ikincisi takdir,övgü ve onay sözcüklerinin 
çok kullanıldığını ve üçüncüsünün beraber kiliseye giden aileler olduğunu; bütün bu 
çalışmaların sonucunda Amerika'da suça ve şiddete karşı okullarda pozitif psikoloji 
derslerinin verildiğini, 

Amerika Ulusal Sağlık Enstitüsünün yaptığı yayından alınan bilgilere göre şiddet 
filmleri karşısında kötü dünya sendromu diye yeni bir sendrom ortaya çıktığını, bunda 
medyadaki şiddetin üç temel etkisinin olduğunu, birincisi saldırganlık, ikincisi şiddete karşı 
duyarsızlık, üçüncüsünün de korku duygusu uyandırma olduğunu, insanlarda daha çok şiddet 
olacak kendim tehlikedeyim, kendimi korumam gerekir tarzında bir korku uyandırdığını, her 
şey kötüye gidecek, dünya kötüye gidecek diye kötü dünya sendromu gibi sendrom 
oluştuğunu, 

1990 öncesinde hangi ideolojide olursa olsun kişilerin toplum için riske girebildiğini 
ve toplumsal ideallerin olduğunu şimdiki gençlerin toplum için riske girmeyi saflık gibi 
algıladığını, yani toplumculuğun yerini ben merkezciliğin aldığını, soğuk savaş bittikten sonra 
bütün dünyada ben merkezciliğin kültür haline geldiğini, kapitalist ahlakın yaygınlaştığını, bu 
nedenle insanların yalnızlaştığmı, çünkü bencil insanların başkalarıyla sıcak ilişki kurma 
yoksunluğu çektiğini, içten ve sıcak ilişki kuramadığını, kendini özel, önemli ve üstün 
gördüğü için yalnızlaştığmı ve birçok toplumsal problemlerin başladığım, bunun 
değiştirilmesi için gençlere amaç verilmesi gerektiğini, gençlerin geleceğe ait projelerinin 
olması gerektiğini, negatifi düzeltmek yerine, pozitifi artırmaya ağırlık vermemiz gerektiğini, 
burada sivil toplum kuruluşlarına büyük görev düştüğünü, 

Koruyucu ruh sağlığı değerlerinin aktarılabilmesi için okulların rehberlik bölümlerini 
güçlendirmek gerektiğini ve pozitif psikoloji dersleri tarzında verilmesi gerektiğini, 

Sanatın evrensel bir dil olduğunu, sanat dallarının bazen şiddeti üreten etkenler 
olabildiği gibi aynı zamanda şiddetin çözümünde de etkili olacaklarını, bu bağlamda müziğin 
özellikle ele alınması gerektiğini, beynimizde müthiş bir şekilde kimyasal aktiviteyi, 
elektriksel aktiviteyi, hormona! aktiviteyi artırdığını 

Sorunun diğer kısmının da anaokuluyla ilgili olduğunu, okul öncesi eğitimin çok 
önemli olduğunu, apartmanda büyüyen çocuğun arkadaşının olmadığını, televizyondan başka 
çocuğun muhatap olacağı bir kişinin bulunmadığını, hâlbuki çocuğun paylaşarak öğrenmesi 
gerektiğini, hatta küp sendromu diye bir sendromun olduğunu, burada bütün gün ucuz bakıcı 
gibi annenin çocuğu televizyonun karşısında oturttuğunu, bütün gün çocuk televizyon 
seyrettiği için konuşmadığım ve sözcük ürettirmediğini, bu nedenle beyninde konuşma 
merkezinin gelişmediğini, sosyalleşmenin engellendiğini, 

Modernleşmeyi betonlaşma yada sadece kıyafet değişikliği olarak algıladığımızı, 
yani modernleşmenin altında yatan kültürel dinamikleri, psikolojik dinamikleri, manevî 
dinamikleri ihmal ettiğimizi, Türkiye'nin son iki yüz senedir Batı karşısında 
değersizleştirildiğini, biz adam olmayız, biz kötüyüz, düşüncesinin oluşturulduğunu, bunun 
üzerine Batı'ya özentinin yaygınlaştığını, 

Amaca ulaşmak için dürüst olmak gereksizdir dendiğini, bunun gibi futbolda "Puan 
mı önemli, ahlak mı önemli; puan önemli " gibi bir düşünce kalıbının çocuğun kafasına 
yerleştirildiği zaman onun yaşam biçimi hâline geldiğini ve sorun çözme stiline dönüştüğünü, 
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Milliyetçilik duygusunu doğru tanımlamak gerektiğini, milliyetçilik duygusunu ırka 
yönelik değil de coğrafyaya, vatana, toprağa yönelik bir duygu olarak tanımlanırsa sosyal 
bağlan kuvvetlendireceğini, ortak bir kültürün oluşacağını ifade etti. 

01.02.2007 tarihli toplantısında; 
Mehmet AT ALAY (Gençlik ve Spor Genel Müdürü) 
Türkiye'de gençlikle ilgili bir çok kurumun görev yaptığını bunlardan bir tanesinin 

de Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü olduğunu; gençlikle ilgili çalışmaların reytinginin çok 
fazla olmaması ve sporun daha popüler olması nedeniyle mesailerinin büyük kısmını spora 
ayırmış olabileceklerini ancak gençlikle ilgili çalışmaların da devam ettiğini, 

Sadece 81 ilin 48 ilçesinde 130 gençlik merkeziyle hizmet verdiklerini, gençlik 
merkezlerinde kayıtlı üye sayısının 126.967; bu sayıların Türkiye'deki genç nüfus dikkate 
alındığında çok az olduğunu, 

Millî Eğitim Bakanlığıyla yapılan çalışma ile önümüzdeki yıl beden eğitimi ders 
sayısının dörde çıkarıldığını. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının uygulanabilirliği 
konusunda çalışma yaptığını, üçünün hareket, bir tanesinin de spor kültürü, fair play, 
olimpizm ve spor kurallarını öğrenme dersi olacağını ve ilkokuldan başlayacağını, 

Spora başlama yaşının aşağılara çekilmesi gerektiğini böylece erken yaşta spora 
başlayan çocukların eğer başarılı olurlar ise ülkeye madalyalar getireceğini, başarılı olamaz 
iseler kendine güvenen, devamlı spor yapan, zararlı alışkanlıklara prim vermeyen ve sporun 
verdiği terbiyeyle, tevazu psikolojisiyle topluma geri döneceklerini, 

Okul Spor Kulüpleri Federasyonunu kurduklarını, böylece Îstanbul-Şehremini 
Lisesinin basketbol da dünya şampiyonluğu, Bursa-Çınar Lisesinin yine dünya şampiyonluğu, 
Îstanbul-Oğuz Kaan Kolejinin dünya ikinciliği, Erzurum Şükrü Paşa Lisesinin atletizmde 
dünya ikinciliği, Trabzon Lisesinin futbolda dünya şampiyonluğu kazandığını, Okul spor 
kulüplerinin bugün lisanslı sporcu sayısının 405 bine ulaştığını, 

Amatör kulüplere yardım faslından yaklaşık 2 trilyonluk bir kaynağı 2006 yılı 
içerisinde engelli kulüpler ile okul spor kulüplerine ağırlıklı olarak dağıttıklarını, 

Gençlik merkezleriyle ilgili çalışmalar kapsamında 21 ili pilot olarak seçtiklerini, bu 
illerde gençlik lideri yetiştirdiklerini ve şuanda 1.500'lü sayılara ulaştıklarını, 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 2002 yılında 3,5 trilyon, 2003'de 6,5 trilyon, 
2004'te 720,5 trilyon, 2005'te 11 trilyon ödül verdiğini, 

Ufuk Sabri ATALAY (Gençlik ve Spor Gene! Müdürlüğü Uzmanı) 
Hızla gelişen teknoloji ve göç olgusunun getirdiği çarpık kentleşmenin hızlı bir 

değişim yarattığını ve bu değişimden en fazla gençlerin etkilendiğini; 

Yasayla belirlenen, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bireylerde çalışma yaşının 
12-24 olduğunu, 13-17 yaş grubunun ergenlik olarak tanımlandığını, bu bölümün özellikle 
fiziksel ve cinsel olgunlaşmanın, akran gruplarına üyeliklerin, kız-erkek ilişkilerinin, soyut 
düşünce süreçlerinin, güçlü duygularla başa çıkmanın başladığı bir dönem olduğunu, 

18-22 yaş grubu olarak tanımlanan gençlik döneminde ise daha çok bireysel kimliğe 
karşılık rol yayılması ve karmaşası ortaya çıktığını, 
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23-34 yaş grubunun ise insanların evlilik müessesesine dahil olma, çocuk sahibi 
olma gibi, iş bulma, ebeveynden bağımsız bir yaşam geliştirme gibi gelişim boyutlarını 
yaşamaya çalışırken, yakınlara karşı izolasyon gibi krizlerle karşılaşıldığını, 

Okulda şiddetin çok boyutlu geliştiğini; öğrenciler arasında, öğretmenlerden 
öğrencilere ve öğrencilerden öğretmenlere yönelik şiddet olarak görüldüğünü, gençlerimizin 
aile içinde bir birey olarak kabul edilmediğini ve saygı duyulmadığını, saygınlık 
hissetmediklerini ve öğretmenler tarafından da birey olarak kabul edilme ve saygınlık 
görmek noktasında sıkıntılarla karşı karşıya olduklarını , ayrıca arkadaşları tarafından saygı 
görmek ve varoluşun ispatı gibi kaygıların içinde olduklarını, 

Bununla beraber, sistemin getirdiği bazı sıkıntıların var olduğunu, üzerlerine 
yüklenen bazı etkenlerin olduğunu, gelir ve kültürel farklılıklarından doğan statü farkının 
kendilerini konumlandırırken gençleri çok fazla etkilediğini, sosyalleşme yetersizliğinin ve 
elemeye yönelik eğitim sisteminin gençler üzerinde büyük bir baskı yarattığını, çünkü 
ailelerin de büyük beklentilerinin olduğunu böylece okuldan kalan zamanlarının büyük bir 
çoğunluğunun dershanelerde, özel kurslarda harcayan gençlerin eğitim baskısıyla beraber 
içine kapanmaya ve diğer psikolojik sorunlar yaşamaya başladığını; 

Gençlere problem çözmeyi öğretemediğimizi, o becerileri kazandırmakta sıkıntılar 
yaşadığımızı, gençlerin de sorunlarını çözemediği için alternatif yöntemler geliştirdiğini, bu 
alternatif yöntemlerden bir tanesinin problem çözmek için gençlerin elinde olan en önemli 
örneğin şiddet olduğunu; maalesef şiddetin bir öğreti olduğunu doğuştan olan birşey 
olmadığım, ve ilk olarak bunu ailede öğrenmeye başladığımızı, okul ve arkadaş çevresiyle 
bunun desteklendiğini medya ve diğer etkenler tarafından da tetiklendiğini, 

Önemli olan bir diğer noktanın da şiddetin sadece fiziksel olmadığını, şiddetin 
birçok çeşidinin olduğunu, gençlerin çoğu zaman şiddet uyguladıklarının ya da şiddete maruz 
kaldıklarının farkında olmadıklarını çünkü; duygusal şiddet, ekonomik şiddet, cinsel ve 
izolasyona dayalı şiddetin fark edilmediğini, 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü olarak şiddeti engellemeye iki perspektiften 
baktıklarını; birincisi spor perspektifinden, sporun çok önemli bir araç olduğunu, özellikle 
gençlerin enerjisini sağlıklı bir şekilde harcamaları gerektiğini, bedensel gelişimlerini olumlu 
etkilediğini, ruhsal gelişimlerine de özellikle takım ruhu ve iletişim becerileri olarak katkı 
sağladığını, boş zamanını aktif değerlendirme imkânı verdiğini bu sayede zararlı 
alışkanlıklara ve yanlış etkileşimler kapılma ihtimalini azalttığını, 

Bu bağlamda Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü olarak, önemli projeleri faaliyete 
geçirdiklerini ve 2003-2006 yılları arasında tesisleşme yolunda çok ciddi yatırımlar 
yaptıklarını; 

Genel Müdürlük olarak üç temel prensiplerinin olduğunu; 

"Herkes için spor." Yeteneği olmasa dahi bir gencin spor yapması gerektiğini, 
sadece profesyonel bir sporcu olmak için değil, sağlıklı yaşam ve boş zamanların 
değerlendirilmesi açısından önemli olduğunu, 

"Her yerde spor." Herkesin kendi mahallesinde, sokağında spor yapabilecek 
alanların olmasının önemli olduğunu, kapıdan çıkıp beş dakika içerisinde spor alanına ulaşıp, 
sporunu yapıp, beş dakikada içerisinde geri dönebilmesi gerektiğini, 
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"Her zaman spor." Aileler açısından sporun aslında bir vakit kaybı değil önemli bir 
boş zaman aktivitesi olduğu bilincinin artırılması gerektiğini ve ailelerin çocuklarını spor 
yapmaya teşvik etmeleri gerektiğini, 

Gençleri sorun olarak değil çözümün bir parçası olarak gördüklerini, 

Gençlik merkezlerinin çok önemli olduğunu, gençlerin bireysel gelişimlerini 
sağlamaları, aktif bireyler haline gelmeleri ve yaşam becerilerini uygulayarak öğrenmeleri 
için en önemli alanlardan bir tanesi olduğunu, Buralarda, en önemli anahtar kelimenin, 
uygulayarak öğrenmek olduğunu ve teoriden ziyade yaşam becerilerini yaşama şansı 
tanındığını ifade etti. 

07.02.2007 tarihli toplantısında; 
Prof. Dr. Selahiddin ÖĞÜLMÜŞ (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri 
Fakültesi Dekan Yardımcısı) 
Şiddetin sosyal, ekonomik, politik, psikolojik gibi pek çok boyutu olan bir olgu 

olduğunu, bu olgunun geçmişte olduğu gibi günümüzde de sürekli olarak gündemimizde 
olacağını, 

Medyanın meydana gelen olayları topluma yansıtmasının en doğal görevi olduğunu 
ancak haberleri topluma sunuş tarzının tartışma konusu olduğunu, bir uzman olarak 
çocuklarla ilgili olarak ekrana yansıyan görüntülerin uygun olmadığını rahatlıkla söyleye 
bileceğini, şiddet olaylarına günlük hayatın doğal akışı içerisinde sık rastlanmadığı için 
ekranda gösterildiği zaman doğal olarak insanların dikkatini çektiğini ayrıca arka arkaya 
tekrarlarla belleklere kazınırcasına yayınlanmasının doğru olmadığını, bu nedenlerle basının 
toplumdaki şiddeti önlemede son derece önemli bir fonksiyona sahip olduğunu, 

Kendi araştırma alanının okullardaki şiddet olayları olduğunun ve yaklaşık 15 yıldır 
bu konularla ilgilendiğini, bu tecrübeler ışığında bütün dünyada şiddet olayları ile ilgilenen ilk 
meslek gurubunun basın, ikinci meslek gurubunun olayın adli boyutu varsa emniyetçiler, 
sonra sağlık ve en son olarak eğitimcilerin olduğunu, bu bağlamda ilk reaksiyonu gösteren 
meslek gurubuna büyük sorumluluk düştüğünü, 

Okulların temel olarak üç işlevinin: hayatı basitleştirerek çocuğa sunmak, 
toplumdaki istenmeyen davranışlardan arınmış bir çevre sunmak ve topluma mal olan 
dengesizlikleri olabildiğince daha dengeli hale getirerek çocuklara özel bir çevre oluşturmak 
olduğunu, 

Okulların birer eğitim kurumu olarak her şeyden önce güvenli yerler olması gerektiği 
çünkü güvenliğin temel ihtiyaçlardan hemen sonra geldiğini, şiddetin güvenli okul kavramına 
gölge düşürdüğünü, 

Saldırganlığın hem bir duygu hem de bir davranış olduğunu, saldırganlığın başkasına 
kasıtlı zarar vermeyi içeren her türlü davranış olarak adlandırıldığını, şiddetin birilerini 
yaralamak ya da bir şeye zarar vermek amacıyla fiziksel güç kullanmayı içerdiğini ya da 
gücün haksızca ve yasal olmayan bir biçimde kullanılmasını ifade ettiğini, bu bağlamda 
şiddeti saldırganlığın bir alt kümesi olarak düşünmemizin yararlı olacağını, ancak bu 
kavramın kullanımıyla ilgili olarak sadece fiziksel gücü vurgulamanın yetersiz kalabileceğini, 
çünkü, İngilizce ve Fransızca literatürde şiddet sözcüğünün farklı anlamlar içerdiğini, 
İngilizce literatürün daha çok şiddet sözcüğünde fiziksel gücü ön plana çıkardığını oysa 
İngilizce'deki "violence" sözcüğünün Fransızca'daki versiyonunda fiziksel şiddetin yanında 
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sözlü ya da duygusal rahatsız edici davranışların da şiddet tanımı içerisinde olduğunu, 

Toplum ve okul karşılıklı konmuş iki ayna gibi olduğunu bu nedenle toplumda ne 
varsa okulun onu yansıtacağını ancak sadece bizde değil bütün dünya da şiddet olgusunun 
gittikçe tırmandığını, 1940'lı yıllara bakıldığında sakız çiğneme, söz almadan konuşma, 
koridorlarda koşuşma gibi davranışların okullardaki disiplin sorunlarını oluşturduğunu oysa 
90'lı yıllara geldiğimizde ise okula silahla gelme, alkol ve uyuşturucu madde kullanma, 
Vandalizm, ergen hamileliği gibi konuların disiplin suçu olmaya başladığı, bunda 
küreselleşmenin ve medyanın etkisinin büyük olduğunu, 

Millî Eğitim Bakanlığının bir eylem planı ortaya koymasının ve bütün Türkiye'ye 
bunu uygulayabilirsiniz diye bir öneride bulunmasının olumlu bir gelişme olduğunu ve 
desteklediğini, ancak Millî Eğitim Bakanlığının Eğitim Araştırma ve Geliştirme Dairesinin 
okul zorbalığına ilişkin öğretmen tutumlarının incelenmesi konulu bir yüksek lisans 
öğrencisinin araştırma yapmasına izin vermediğini, 

Okullarda şiddet konusunu incelemek amacıyla 1998 yılında Amerika Birleşik 
Devletlerine gittiğini, orada edindiği izlenimler çerçevesinde okulda şiddeti önlemeye yönelik 
uygulamaların öğrenci, öğretmen, program, yönetici, fiziksel çevre gibi çeşitli kategorilerde 
toplandığını, bu bağlamda öğrencilere yönelik; kişiler arası sorun çözme becerilerinin 
kazandırıldığı, karakter eğitiminin verildiği, akran danışmanlığının yaygınlaştırıldığını, 

Öğretmenlere yönelik; kendini savunma eğitiminin verildiği, saldırganlık yönetimi 
ve kavgaya müdahale edebilme becerisinin kazandırıldığı, öğretmen anne-baba etkileşimi 
konusunda bilgiler verildiğini, okul yönetiminin demokratikleştirilmesi, okulda insan 
ilişkilerinin geliştirilmesi, okul güvenlik komitelerinin kurulması gibi uygulamaların 
olduğunu, 

Öğretim programlarında; hukuk, sanat ve müzik derslerinin konulduğunu, çift ana 
dal ya da yan dal uygulamalarının yapıldığını, öğrencileri iş hayatına hazırlamak için kısa 
süreli kurslar verildiğini, 

Fiziksel önlemler olarak iyi bir aydınlatma sistemi, okul ve sınıf büyüklüğünün 
azaltılması, girişlerde metal detektörler, kamera sisteminin olması gerektiğini, 

Anne-babalara yönelik; okula misafir konuşmacı olarak davet edilmesi gerektiğini, 

Toplumun geneline yönelik; okula uyum programlarının olduğunu, Vandalizm 
karşıtı uygulamalar, mesai dışı saatlerde de okulun toplum hizmetlerine açılması ve merkezi-
yerel yönetim düzeyinde bazı çalışmaların yapıldığını, 

Politik önlemler olarak öncelikle öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim ve öğretim 
yapma hakkına sahip oldukları gerçeğinin vurgulanması gerektiğini, okullarda meydana gelen 
suç niteliğindeki olaylara ilişkin kayıt tutmanın ve takip etmenin yasal bir zorunluluk haline 
getirildiğini, 

Bütün toplumlarda her türlü olumsuzluklara rağmen dimdik ayakta durmasını bilen 
bireylerin olduğunu, bu tür kişilerin "yılmazlık" kavramı ile tanımlanabileceğini, bu kişilerin 
zorluklardan ders alarak daha da güçlenen bireyler olduklarını, bireylerin; olumlu yönlerini 
ön plana çıkararak yada hayatın çeşitli zorluklarına karşı bağışıklık kazandırarak 
"yılmaz"laştınlabileceklerini, bu kavramı geliştirmek için çeşitli pilot uygulamaların devlet 
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ya da üniversiteler eliyle yapılması gerektiğini, 

Amerika'da yaşanan bir çok sorunun 10-15 yıl arayla Türkiye'de tartıştığımızı, 
örneğin Amerika'nın 60'larda Vandalizm sorunuyla karşı karşı olduğunu ancak bu konunun 
ülkemizde 80'lerde gündeme geldiğini, 1990'lara geldiğimizde Bİ11 Clinton'un ikinci 
başkanlık seçiminde okulları şiddetten arındıracağım diye söz verdiğini, seri cinayetler, 
İnternet ve bilgisayar bağımlılığı ile ilgili olarak da aynı şeylerin yıllarca sonra ülkemizde 
yaşandığını ifade etti. 

08.02.2007 tarihli toplantısında; 
Türgen SAKARYA (Ankara 6. Aile Mahkemesi Hâkimi) 
Aile mahkemesinin boşanma, velayet ve çocukları ilgilendiren tedbirlerle ilgili 

davalara baktığını yani suçlarla ve suçlularla ilgilerinin olmadığını, 

Boşanma davalarının gün geçtikçe arttığım, her gelen yılın bir önceki yıldan sayı 
olarak fazla olduğunu ve genellikle boşanma ile sonuçlandığını, ayrıca kadınların boşanma 
talebinde daha fazla artış olduğunu, kadınların açtığı boşanma davaların yüzde 80'inin 
boşanma ile sonuçlandığını, erkelerin açtığı davaların ise yarısının ret ile sonuçlandığını, 
kendi elindeki davalara göre dövmeden 2003'te 420, 2004'te 887, 2005'te 623, 2006'da 
804. şiddetli geçimsizlik nedeniyle açılan davaların konusunun sadece dayak olmadığım, 
hakaret içeren sözlerinde olduğunu, Türk toplumunda küfrün çok yaygın olduğunu, 

Türkiye'de 11 Aile Mahkemesinin olduğunu, boşanma davalarına ilişkin ayrıntılı 
istatistiki bilgilere ulaşmanın çok zor olduğunu çünkü personelin bu tür çalışmalara zamanının 
olmadığını, 

Tahsilli kişilerde genellikle anlaşmalı boşanmanın olduğunu, boşanma kararı ile 
gelenlere uzman desteği almalarını tavsiye ettiklerini ancak erkeklerin kadınların tersine 
olumsuz yaklaştığını, özellikle aile ilişkisinin dejenere olmasından, boşanma safhasına 
gelmeden önce yapılacak terapi ve benzeri müdahalelerin çok olumlu sonuçlar verebileceğini 
çünkü ilerleyen dönemlerde ilişkinin çok yıpranmış olacağını ve geri dönüşün zorlaşacağını, 

Yeni evlenenlere eğitim verilmesinin faydalı olabileceğini, çocuklara eğitimleri 
sırasında sevgi, merhamet, hoşgörü gibi değerlerin aşılanması gerektiğini, 

Şahsi kanaati olarak çocukların şahit olarak dinlenmesine karşı olduğunu ifade etti. 

Gökten KOÇOĞLU (Ankara 2. Çocuk Mahkemesi Hâkimi) 
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe girdiğini, bu yasanın 

uygulamaları ile ilgili geri dönüşümün henüz yeni başladığını, 5395 Sayılı Çocuk Koruma 
Kanunun genel amacının çocuğu suç işlemekten alıkoymak olduğunu ve bu yasa ile çocuk 
ağır ceza mahkemelerindeki dosyaların çocuk mahkemelerine devir ettiğini, 

Anne-babası ayrı olan çocukların suç işleme ihtimalinin daha yüksek olduğunu 
çünkü otorite eksikliğinin meydana geldiğini, bu bağlamda boşanan ailelere gelecek hayatın 
büyük zorluklar getireceğinin bir kitapçıkla anlatılabileceğini, 

Göç olgusunun önemli olduğunu, göçen ailelerin çocuklarının büyük sorunlar yasaya 
bileceğini, kamu görevlilerinin de bir çoğunun sürekli şehir değiştirdiğini ancak gittikleri 
illere sosyal statüleri ile taşındıklarını, 
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Dava dosyalarına yansıyan olaylarda dizilerin çocuklar üzerinde etkili olduğunun 
görüldüğünü, 

Halkın suç tanımlamaları ile yasaların tanımlamaları arasında bazen fark olduğunu 
bunun da yanlış kanaatlerin oluşmasına neden olduğunu, 

5395 Sayılı yasanın çocuk hakimine çok büyük yetkiler verdiğini önemli olanın 
hakimlerin bu yetkileri kullanma arzusunda olduğunu, 

Ankara'da belli başlı suçları işleyen, devamlı gelen çocuk sayısının 200 civarında 
olduğunu ifade etti. 

6136 Sayılı Yasadaki cezaların arttırılması gerektiğini, kurusıkı tabancanın çok 
yaygınlaştığını ve bu silahların daha sonra normal silah haline getirildiğini, 

Mahkemelerinin kuruluş tarihinin 22 Kasım 2005 ve 2 bin civarında dosyanın 
ellerinde olduğunu ifade etti. 

Nadi TÜRKASLAN (Ankara Basın Suçları Cumhuriyet Başsavcısı) 
Kolluk kuvvetlerinin suç dosyalarının sonuçları ortaya çıkmadan bilgileri 

kamuoyuyla paylaşmasının "Biz yakalıyoruz savcı bırakıyor." gibi yanlış anlamalara yol 
açtığını, 

Yeni infaz yasasında cezaevinde yatılacak süresinin yüzde 66, eski yasada ise yüzde 
44 olduğunu, 20 yıllık bir savcı olarak sıkıntının infaz yasasında olduğunu, cezaların 
verilmesinde bir sıkıntı olmadığını, mevcut yasa ile artık suç işleyen ve 100 gün ceza alan 
birisinin artık 44 gün değil 66 gün ayrıca tekerrür halinde 75 gün yatacağını, 18 yaşından 
küçüklerin ise Çocuk Koruma Kanununa göre infaz süresinin 1 gün yerine 2 gün sayıldığını, 

Basın Yasası'nda "18 yaşından küçük olan suç faili veya mağdurlarının kimliklerini 
açıklayacak yada tanınmalarına yol açacak şekilde yayın yapanlar şu kadarla cezalandırılır." 
diye ifadenin bulunduğunu ancak yayın yapan kuruluşun yönetim yerinin cumhuriyet 
savcılığının bu işlerle görevli olduğunu ifade etti. 

Sadi SARI YIL» İZ (Ankara 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı) 
Ankara'da 4 yıl önce iki tane çocuk mahkemesinin olduğunu ve her bir mahkeme 

başına 3.000 civarında dosya düştüğünü, daha sonra Çocuk Koruma Kanunu ile çocuk ağır 
ceza mahkemelerinin kurulduğunu, 

Suça sürüklenen çocukların hemen hemen yarısının sağlıklı bir aile ortamı 
olmadığını ve bunların büyük çoğunluğunun boşanmış aileler olduğunu, 5395 sayılı Çocuk 
Koruma Kanunu'nun çocukla ilgili sosyal inceleme raporu hazırlanmasını zorunlu kıldığını, 
bu raporda çocukla ilgili bir çok bilginin yer aldığmı(gelir durumu, aile durumu, öğrenim 
durumu vs.) ancak sadece avukatların ve kendilerinin bu raporları inceleyebildiğim, 

Yağma suçlarını genelde gecekonduların bulunduğu varoşların çocuklarının 
işlediğini, 

"Polis yakalıyor mahkemeler bırakıyor." kanaatinin doğru olmadığını, yaptıkları 
işin çok zor olduğunu önlerine gelen pırıl pırıl çocuklara 40 yıl ceza vermenin kendilerine çok 
zor geldiğini, ayrıca kendilerinin de çocuklarının olduğunu, 
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Mağdur çocukların sorgulanması ile ilgili olarak hem 5271 Sayılı Yasanın hem de 
5395 sayılı Yasanın çok yararlı yenilikler getirdiğini ve bu yeniliklerin toplumumuzun 
gelişimine uygun olduğunu, ilk başlarda kendilerinin de tepki gösterdiği bu değişikliklerin 
olumlu olduklarını daha sonraki uygulamalar ile gördüklerini ancak alt yapıda hala 
eksikliklerin olduğunu, 

Türkiye'nin genelinde çocuk bürosunda görevli hakim ve savcıların bu sene en az 
beş kez bir araya geldiklerini ve bu konulan ele aldıklarını, bu bağlamda vatandaşların 
kaygılarının yersiz olduğunu, hatta yargının üzerine düşen görevi bazen yetki ve 
sorumluluklarını aşarak yaptığını ifade etti. 

Ali VELİOĞLU(Ankara Çocuk Bürosu Cumhuriyet Savcısı) 
Yeni yapılan Ceza Yasasının daha demokrat ve suçların cezasını daha insani 

seviyelere indirmeye çalışan bir yapıya sahip olduğunu ve Cumhuriyet Döneminden itibaren 
uyguladığımız ceza siyasetine yeni bir bakış açısı getirdiğini, 

Toplumumuzun son 20-30 yıldır ekonomik geri kalmışlık, bölücülük faaliyetleri, 
siyasal akımlar, göçler, darbeler gibi nedenlerle büyük bir sendrom yaşadığını, 

Birçok yerlerde eski gecekondu mahallelerinin kaldırıldığını, orada oturan bir sürü 
insanların hangi adreslere gittiğinin belli olmadığını, bu insanların yuvası bozulmuş balıklar 
gibi, kuşlar gibi ortalıkta dolaştığını, polisin bunların nerede oturduğunu bilmediğini ve bu 
nedenle tebligatların yapılamadığını, 

Kimlik Bildirme Kanunun olduğunu ancak hiçbir mahalle muhtarı, kaymakam, 
valinin bunun uygulanmasına özen göstermediğini, 

Ailelerin bazılarının çocuklarını nüfusa kaydettirmediğini, T.C. Kimlik Numarası 
vermede nüfus memurlarının çekingen davrandığını, kolaylaştırılması gerektiğini, 

Her vilayette çocuk rehabilite merkezlerinin altyapısı kurulmadığı sürece bu çocuk 
yasasını uygulamanın mümkün olmadığını ve sonuç almanın mümkün olmayacağını, 

On sekiz yaşından küçük suça itilen çocuklarla ilgili Ankara genelinde yıllık 9-10 bin 
civarında dosyanın olduğunu, geçen sene 9 bin civarında kapandığını, savcı başına aşağı 
yukarı 2.500 iş düştüğünü ifade etti. 

14.02.2007 tarihli toplantısında; 
Müslüm SAYLI (Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkan 
Yardımcısı) 
Araştırma Komisyonunun Türkiye'mizi ve geleceğini ilgilendiren çocuklarımızla 

alakalı çok önemli bir konuyu ele aldığını, 

Emniyet Teşkilatının çocuklarla ilgi yapılanması ile ilgili olarak; Asayiş Dairesi 
Başkanlığı bünyesinde çocuk şube müdürlüğünün ve çocuk şube müdürlüğüne bağlı olarak 
bütün il ve ilçelerde çocukla ilgili birimlerin olduğunu, bu çocuk birimlerinde sosyal hizmet 
büro amirliği, suç önleme büro amirliği, kayıp çocuklar büro amirliği, adli işlemler büro 
amirliği şeklinde bir yapılanma olduğunu, tüm bu birimlerde toplam 2386 amir-memur polisin 
görev aldığını, 

Çocuk polisinin eğitimiyle alakalı olarak; çocuk hakları sözleşmesi, uluslararası 
mevzuat, insan hakları, çocuk yargılaması, ulusal mevzuat, gelişim psikolojisi, halkla ilişkiler, 
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toplu destek, polistik, güç koşullardaki çocuklara yardım, polis meslek etiği gibi buna benzer 
birçok dalda eğitim verildiğini, 

Polise getirilen çocukların üç temelde kategorize edilebildiğini: suça sürüklenmiş 
çocuklar, suç mağduru çocuklar, koruma ve yardıma muhtaç çocukların olduğunu, yılda 
yaklaşık 100-120 bin çocuğun polise gelmekte, getirilmekte olduğunu, getirilen bu çocukların 
yaklaşık yüzde 54'ünün suça içilmiş veya suç işlemiş, yüzde 16'sının koruma ve yardıma 
muhtaç çocuklar, yüzde 30'unun suç mağduru çocuklar olduğunu, 

Cumhuriyet savcılıklarına sevk edilen çocuk sayısının 2002'de 35675, 2003'te 
40582, 2004'te 39072, 2005'te 42739, 2006'da 46000 olduğunu, 

Çocuk ve gençlerin suçlardan korunması ve eğitim kurumlarında güvenli ortamın 
sağlanmasına yönelik Emniyet Genel Müdürlüğünce planlanan, kısmen hayata geçen, kısmen 
aşaması devam eden projeler olduğunu, 

Bu projelerden bir tanesinin Eğitim Ortamlarında Güvenliğin Sağlanmasına Yönelik 
Bilimsel Analizlerin Yapılması ve Koruyucu ve Önleyici Faktörlerin Güçlendirilmesinde 
İşbirliği Projesi olduğunu, Gazi Üniversitesi, Millî Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel 
Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğünü, amaç olarak ülkemizde yaşayan eğitim çağı çocuk ve 
gençlerimizin güvenli ortamda yetiştirilmesi, şiddet olaylarına karşı korunması ve muhtemel 
şiddet olaylarının önlenmesine yönelik olduğunu ve bilimsel analizlerinin yapılmasıyla elde 
edilecek sonuçlar doğrultusunda koruyucu, önleyici faktörlerin güçlendirilmesiyle, 
okullarımızda güvenli ortamın iyileştirilmesinin amaçlandığını, bu projenin süresinin 2 yıl 
olduğunu, maliyetin tamamen Millî Eğitim Bakanlığı kaynaklarından karşılanacağını, 

Türkiye'de henüz şiddetin boyutlarının ölçülmediğini, illere ve okullara göre 
dağılımının bilinmediğini, ancak 2004-2006 yıllarını içeren bazı verilerin normal bir periyotta 
yükseliş gösterdiğini ancak bunu bir şiddet patlaması olarak niteleyemeyeceğini, 

Hacettepe Üniversitesi, Türkiye İstatistik Kurumu ve TÜBİTAK desteğiyle birlikte 
yürütülen bir projenin daha olduğunu, bu proje ile risk altında yaşayan çocukların ulusal bilgi 
sisteminin oluşturulacağını çünkü bugün Türkiye'de risk altında yaşayan çocukların da 
potansiyelinin bilinmediğini, 

Bu kapsamda risk altındaki çocuklara yönelik risk analizlerinin yapılacağını ve 
çözüm önerilerinin getirileceğini, projenin kaynağının tamamen TÜBİTAK tarafindan 
hazırlanacağını, 

Risk altındaki çocukların: suça sürüklenen çocuklar, suç mağduru çocuklar, sokakta 
yaşayan çocuklar, sokakta çalıştırılan, istismar edilen çocuklar, uyuşturucu madde bağımlısı 
çocuklar, kayıp çocuklar, zorunlu eğitime devam etmeyen çocuklar olarak tanımlana 
bileceğini, 

Kayıp çocuklarla ilgili olarak Başbakanlık içindeki ilgili genel müdürlükle birlikte 
yürütülen bir başka projenin olduğunu, ülkemizde kaybolan çocukların bulunmasında 
etkinliğin sağlanmasının, ulusal bilgi sisteminin alt yapısının oluşturulmasının, kayıp 
çocukların bulunmasına yönelik kamu ve sivil toplum kuruluşları arasında iş birliği ve 
koordinasyonun sağlamasının, konuyla ilgili toplumsal duyarlılığı artırmak ve kayıp 
çocukların bulunması kapsamında mümkün olan tüm imkanların kullanılmasının 
amaçlandığını, 
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Ellerindeki mevcut verilere göre 1.500 civarında çocuğun kayıp olduğunu, bu 
konuda Aile ve Sosyal Araştırma Genel Müdürlüğünden çok yoğun destek aldıklarını, 

AB'ye üye olma sürecinde toplum destekli polislik projesinin geliştirildiğini, çünkü 
suç ve suçlularla mücadelede sadece polisiye tedbirlerin yeterli olmadığını toplumun tüm 
kesimlerinin katılımının sağlanması gerektiğini, toplum destekli polislik projesinin mart 
ayından itibaren 25 ilimizde fiili olarak uygulamaya geçeceğini, 

Birleşmiş Milletlerin nüfus fonu desteğiyle, Başbakanlık Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğü ile Asayiş Dairesi Başkanlığının kadına karşı şiddetin uygulanmasında polisin 
rolü ve uygulanacak prosedürler konusunda polis merkezleri ve karakollarda çalışan 40 bin 
personele mağdur kadınlara yaklaşım tarzı ve duyarlılığı artırma amaçlı eğitim verilmesinin 
planlandığını, 

Çocukların suçlara karşı korunmasına yönelik çok sık genelgeler yayımlandığını, bu 
genelgelerin yıllara göre dağılımının; 2000 yılında Çocukların Korunması Genelgesi, 2004'te 
Çocuklara Yönelik Alınacak Önlemler Genelgesi, 2006 yılında Okullar ve Çevresinde 
Alınacak Tedbirler Genelgesi, İnternet kafelerle ilgili genelge, 2004 yılında Mala Karşı 
Suçlarla Mücadele ve Çocukların Karıştığı Suçların Önlenmesi Genelgesi, Çocukların 
Karıştığı Suçların Önlenmesi Genelgesi, 2005 yılında Ailenin Korunmasına Dair Kanun'un 
Uygulanmasına Yönelik Genelgesi olduğunu, 

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'nda "Çocuklara zincir, kelepçe ve benzeri 
aletler takılmaz. Ancak, zorunlu hallerde çocuğun kaçmasını, kendisinin veya başkalarının 
hayat veya beden bütünlükleri bakımdan doğabilecek tehlikeleri önlemek için kolluk 
tarafından gerekli önlemler alınabilir." ifadesinin yer aldığını,"...gerekli önlemlerin 
alınabilmesi hususunun Kanun maddesinde geçen "...doğabilecek tehlikeleri önlemek için 
gerekli önlemler alınır." ifadesinin içeriğine nitelik kazandırılmasına ihtiyaç duyulduğunu. 

Adli hüküm giymiş (tutuklu) çocukların ve gençlerin hükümlülük süresinde ıslahı 
için gerçekçi programların uygulanması ve hükümlülük sonrası topluma kazandırılmalarına 
yönelik yakın takiplerin yapılması gerektiğini, 

Okul disiplin mevzuatının okullarda şiddeti, zorbaca davranışları ve çeteleşmeyi 
önlemeye yönelik yapılması gerektiğini, okullarla görüşüldüğünde şu anki mevcut mevzuatın, 
çeteleşmeyi ve şiddeti önlemeye yeterli olmadığını ifade ettiklerini, 

2004, 2005, 2006 yıllarında özellikle okullar bağlamında elde edilen uçucu, 
uyuşturucuyla alakalı maddenin miktarının çok yüksek olduğunu, bu konuda özellikle okullar 
çevresinde uçucu, uyuşturucu ve hap satanlarla alakalı yapılan çalışmalarda çok sayıda kişinin 
tutuklanarak adli makamlara gönderildiğini, 

Başka ülkelerle mukayese edildiğinde Türkiye'nin daha güvenli olduğunu çünkü 
Almanya'da yıllık suç oranının 6,5 milyon, İngiltere'de 4,5 milyon, Hollanda'da 1,3 milyon 
olduğunu buna karşın Türkiye'nin asayiş suçunun 2006 yılında 785 bin olduğunu ifade etti. 

15.02.2007 tarihli toplantısında; 
Hakan UYANIK (Reklam Verenler Derneği Başkanı) 
Reklam Verenler Derneğinin 1992 yılında 8 üyeyle kurulduğunu ve şu anda 8dönem 

yönetim kurulunun faaliyette olduğunu; 71 firmayı temsilen 96 üyelerinin bulunduğunu ve bu 
sayının reklam pazarının %60'ını temsil ettiğini, Reklamın önemini, etkinliğini, verimliliğini 
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anlatmak ve arttırmanın ayrıca markalaşma sürecini gerçekleştirmenin temel amaçlan 
olduğunu, bu amaçları geçekleştirmek için eğitim çalışmaları yaptıklarını bu bağlamda marka 
yöneten insanları eğittiklerini, sektörel gelişimi sağlamak amacıyla 4 tane kurul 
bulunduğunu;(Televizyon İzleme Araştırma Kurulu, Basın İzleme Araştırma Kurulu, Radyo 
İzleme Araştırma Kurulu, Radyo İzleme Araştırma Kurulu ve ABC Türkiye Tiraj Denetim 
Kurulu.) bu kurulların tamamının ortak bir özelliğinin medyanın ölçülmesini sağladığını; yani 
bir televizyon dizisinin ne kadar insan tarafından izlendiğinin ölçüldüğünü, 

Derneğin bir diğer temel amacının reklamların etkinliğini artırmak olduğunu bu 
nedenle ölçümlemenin yapılmasını sağladıklarını, reklam verme konusunda bunun son derece 
önemli olduğunu, Konu ile ilgili olarak Televizyon İzleme Araştırma Kurulunun (TİAK) 
içerisinde reklam veren yönetim kurulu üyesi reklamcı, televizyon yayıncısı olan Uluslararası 
Reklamcılık Derneğinden üye olan insanların oluşturduğu bir kurul olduğunu, bu kurulun 
televizyon yayınlarının izlenmesini bir araştırma kuruluşuna ihale etmekle görevli ve sonra 
da bu araştırmayı izlemekle görevli olduğunu, 

Kendileri için bir dizinin kimler tarafından ne kadar sıklıkla izlendiğinin önemli 
olduğunu, dizinin içeriğine veya konusuna bakmadıklarını, 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığında Reklam Özdenetim Kurulunun olduğunu, reklam 
verenler, reklamcılar ve yayıncılardan oluştuğunu, 

Haber bültenlerindeki şiddetin incelenmesiyle ilgili bir çalışma yaptırıldığını, 4 ana 
televizyon kanalından on günlük kayıt aldıklarını ve bir psikolog nezdinde incelendiğini daha 
sonra sonuçlarının bir bildiriyle yayınlanacağını, 

RTÜK'le yoğun şekilde ilişkilerinin devam ettiğini görüş alış verişinde 
bulunduklarını, ilgili diğer kuruluşlarla da iş birliğinin devam ettiğini, 

1995 yılında ölüm sahneleri, çatışma anları gibi yoğun şiddet içeren Reality 
Shovvların çok moda olduğunu, Reklam Verenler Derneğinin inisiyatif kullanarak o 
programlara reklam vermeyi kestiklerini ve yayınların kaldırıldığını, ancak rekabet hukuku 
açısından mümkün olan bu uygulamanın günümüzde çok kolay olmadığını, bu konularda 
Türkiye'de hem öz denetim olarak hem kanunlar olarak hem de devlet mekanizması olarak 
ciddi koruma sistemlerinin olduğunu, 

Reklam verenler ile yayıncıların sorumluluğunun masaya yatırılması gerektiğini 
ayrıca izleyicilerin ve ailelerin de sorumluluğunun olduğunu, karşımızda televizyonu çok 
izleyen ve eğitim seviyesi düşük bir kitlenin olduğunu dolayısıyla yayınlarda manüplasyon 
ve aşın demokrasi olmaması gerektiğini, cinsellik ve şiddet içeren yayınların çocuk ve 
gençleri etkilemeyecek şekilde şifrelenmesi ya da uygun saatlerde yayınlanması gerektiğini 
ifade etti. 

01.03.2007 tarihli toplantısında; 
Prof. Dr. Hayati HÖKELEKLİ (Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü, İlahiyat 
Fakültesi Öğretim Üyesi) 
İnsanlık tarihinin başından itibaren şiddetin olduğunu ve belli dönemlerde artış 

gösterdiğini, hangi toplumsal olayı ele alırsak alalım bunu tek bir sebeple izah 
edemeyeceğimizi, ilahiyatçı ve din psikologu olduğunu, kendi formasyonu çerçevesinde 
konunun ahlak ve değerlerle ilgili kısmını anlatacağını, bu günkü toplumsal aşamanın post 
modern toplum olarak ifade edildiğini ve bu toplumun ideolojisinin tüketim kültürü ve haz 
ahlakına dayandığını, narsist denilen karakterde insan yapılarının ortaya çıktığını, bu tür 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1413) 



- 3 8 5 -

kişilerin bireyci, kendini beğenen, kendi değerini sahip olduğu ve tükettikleriyle bir tutan, 
günlük mutluluk ve çıkarlarının peşinde koşan, vaktinin önemli bir kısmını sanal alemde 
tüketen, gerçek sevgi ve bağlılık duygusundan yoksun, gelecekle ve geçmişe ilgisi olmayan, 
mutlak doğru diye bir şeye inanmayan, her yolu mubah gören, arzularında sınır tanımayan, 
suçluluk duygusu duymayan, cinsel konularda her şeye açık olan ve sürekli içinde bir boşluk 
taşıyan bir karaktere sahip olduklarını, tasvir edilen bu insan tipinin Batı toplumlarından 
yayılmaya başlayan bir ruh taşıdığını, suç ve şiddete karışmış gençler üzerinde yapılan 
araştırmalarda, bazı uzmanların tespitlerine bakıldığı zaman, aşağı yukarı bu insan tipinin 
ortaya çıktığını,bu bağlamda pek çok uzmanın dile getirdiği gibi günümüzün temel sorununun 
ahlak ve değerler sorunu olduğu, 

Özcan Köknel Hocanın suça ve şiddete karışan gençlerin ruh yapılarıyla ilgili olarak 
"Bu gençlerde alabildiğine sınırsız bir özerklik eğilimi vardır. Her tür yetkiye karşı çıkarlar, 
tepki gösterirler. Fizik güce hayran olup bütün sorunların fizik güçle çözüleceği inancı 
içindedirler. Maddi doyum peşinde koşarlar. Cinsel yaşama ve bu yaşamın sapıklıklarına 
eğilim gösterirler. Geniş dış dünyaları içinde daima yeni ve değişik serüvenlerin peşinden 
koşarlar. Gerçekler karşısında kolay ve çabuk hırçınlaşır, kriz geçirirler, ölçüsüz, gereksiz 
tepki gösterirler. Kendi başlarına güvenli ve yeterli olamadıkları için daima ufak gruplar 
oluştururlar, onlarla birlikte yaşar, birlikte eyleme girişirler. Alkol ve uyuşturucu kullanmaya 
büyük eğilim gösterirler." tespitlerinde bulunduğunu, 

Pek çok uzmanın dile getirdiği gibi günümüzün temel sorununun ahlak ve değerler 
sorunu olduğunu, bugün bilimsel, teknik ve sosyal gelişmelere ayak uyduramayan bir ahlaki 
gerilik sorunuyla karşı karşıya olduğumuzu, ünlü psikolog Jung'un ifadesiyle, günümüz 
insanının kötülük eğilimini harekete geçirmek için eskisiyle kıyaslanamayacak kadar güçlü 
araçlara sahip olduğunu, 

Bilgi ve yaşam araçlarının çoğalmış olmasına karşın değerler alanının daralmış ya da 
zayıflamış olduğunu, bunun birey psikolojisinde yarattığı sonuçların sosyal bilimciler 
tarafından anomi, yabancılaşma, yaşamdan haz alamama, köksüzlük, değer patolojisi, varoluş 
bunalımı, manevi açlık, başarı nevrozları, amaçsızlık gibi kavramlarla dile getirildiğini, bunun 
sosyal hayata yansımalarının ise şiddet ve cinsellik kültürünün öne çıkması, bölgeler arası 
dengesizlik, yetersiz beslenme, çevre kirlenmesi, aile kurumunun zayıflaması, cinsel 
sapmalar, terör ve savaş, yüksek intihar oranları, paraya tapınma, madde bağımlılığı şeklinde 
olduğunu, 

Bir toplumu ayakta tutan güven, barış, adalet, hakkaniyet, merhamet, sorumluluk gibi 
değerlerin sarsılması ve bir kısım geleneksel değerlerin kaybolması durumunda yetişen yeni 
nesillerin sağlam bir karakter ve bütünleşmiş bir kişilik geliştiremeyeceklerini, bugün hemen 
hemen günlük dilimizde de çok kullanılan stres, bunalım, huzursuzluk, amaçsızlık gibi ruhsal 
oluşumların temelinde de bu değer yitiminin etkilerini görebileceğimizi, yaşadığımız dünyada 
pek çok genç insanın toplumda bunaldığını, acı çektiğini, kendi tanımını ve yaşamının 
anlamını, amacını üretemediğini, böylece kendisini bir boşluk ve belirsizlik içerisinde 
bulduğunu, 

Son zamanlarda yapılan bazı araştırmalara göre bizim toplumumuzun da aynı değer 
kayması içerisinde bulunduğunu, örnek olarak 1995'de yapılan ve 1997'de yayınlanan Dünya 
Değerler Araştırmasına göre "world values" -Müslüman, Hıristiyan ülkelerinde olduğu 43 
dünya ülkesini içeren- 43 dünya ülkesi içerisinde insanların birbirine güveni en düşük 
düzeyde olan toplumun yüzde 6,5 ile Türkiye toplumu olduğunu, 
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Türk toplumunun birçok kesiminde şiddetin bir sorun çözme yöntemi olduğunu ve 
son derece yaygındır bir kültür haline geldiğini, son zamanlarda yapılmış bir araştırmanın 
sonuçlarına göre -17 ilde, 1.850 öğrenci (lise 1,2,3) üzerinde yapılan bir anket- öğrencilerin 
yüzde 74'ü ailede şiddet gördüğünü, yüzde 65'i şiddeti başkalarına uyguladıklarını, anne 
babasının birbirine şiddet uyguladığını görenlerin oranının yüzde 51, yüzde 29'u babasından, 
yüzde 24'ü ağabeyinden, yüzde 17'si öğretmenlerinden şiddet gördüğünü, 

10 Avrupa ülkesinin liseli gençleri üzerinde yapılan başka bir araştırmaya göre siyasi 
şiddet eğilimi yönünden bizim çocuklarımızın Polonya'dan sonra ikinci sırada yer aldığını, 
dolayısıyla, okullarda şiddete bulaşan, şiddet uygulayan öğrencilerin ailede daha çok şiddete 
maruz kalmış olan çocuklar olduğunu söylemenin çok fazla bir genelleme yapmak 
sayılmayacağını, 

Dünya Sağlık Örgütünün şiddet tanımına göre bireyin kendisine, başkasına, belli bir 
topluluk veya gruba yönelik yaralama, ölüm, fiziksel zarar, bazı gelişim bozuklukları veya 
yoksunluk ile sonuçlanabilen tehdit ya da fiziksel zor kullanmasının "şiddet" olduğunu, bazı 
uzmanların öğrenciler tarafından gerçekleştirilen şiddet ve suç davranışlarını üç kategoride ele 
aldığını, birinci kısımda mala yönelik şiddet -gaspçılık, haraç kesme, maddi çıkar elde etmek 
için başkaları üzerinde tahakkümde bulunma, yağmacılık yapma, kapkaç- ikinci kısımda 
uyuşturucu satma, kullanma, uyuşturucunun kârını bölüşme, odaklı problemler, üçüncü 
kategoride ise herhangi bir hakarete maruz kalan güçsüz durumundaki kişilerin kendilerini 
savunmak veyahut da öç almak, intikam almak maksadıyla bir karşı tepki olarak ortaya 
koydukları şiddet olduğunu, 

Anne ve babaların kendi yetiştikleri şartların alışkanlıklarıyla çocuklarını eğitmeye 
kalktığı zaman çok büyük çatışmalarla karşı karşıya kaldıklarını, 

2004 Dünya Değerler Araştırmasına göre dünyada aileye en çok değer veren 
toplumların başında Türkiye'nin geldiğini, bunun bizim için büyük bir avantaj olduğunu, hatta 
gençler üzerinde yapılan bir araştırmada, gençlerin yanlış yapmaları durumunda ailelerinin 
kendilerini kontrol etmesine ve denetlemesine olumlu yaklaştıklarını, aileyi güçlendirici bütün 
çabaların bu sorunların üstesinden gelmede önemli olduğunu düşündüğünü, ve bu bağlamda 
aile danışmanlığı müessesesinin oluşturulması gerektiğini, 

En sağlıklı kişilik gelişiminin koşulsuz sevgi ve disiplinle mümkün olabileceğini, 
koşulsuz sevginin; iyi de yapsa kötü de yapsa çocuğumuzla ilişkiyi koparmadan, onu 
reddetmeden, "evladım, sen bu işi yanlış yaptın ama, sen benim evladımsın, çocuğumsun, 
ben seni bir yere atamam; ama, bunun cezasını çekmelisin." tarzında olması gerektiğini, 
benlik psikologlarının, ego analistlerinin önerdiği en sağlıklı disiplin modelinin de bu 
olduğunu, koşulsuz sevgi dediğimiz şeyin bizde olmadığını, eğer güzel bir şey yaparsa 
çocuğa sahip çıkıldığını, kötü bir iş yaptığı zaman çok kolayca reddedebildiğimizi, 

Ahlakta her zaman iyi örneklerin kabın önünde sunulduğunu, kötü örneklerin 
mümkün mertebe açığa vurulmadığını, çünkü kötü örneklerin henüz gelişimini 
tamamlamamış yada iyiyi doğrudan ayırma yeteneği gelişmemiş olan insanlar üzerinde yıkıcı 
etkiler yaptığını, çocukların özdeşleştikleri rol modeller içerisinde en çok olumsuz modeller 
olduğunu bu nedenle çocukların anne-babayı bile taklit ederken olumsuz yönlerini olumlu 
yönlerden daha çok aldıklarını, 

Eğitim anlayışımızın değer odaklı olarak yeniden planlanması gerektiğini, değerler 
eğitimi dediğimiz şey ya da karakter eğitimi dediğimiz şeyin bütün dünyanın gündeminde 
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olduğunu, bu tezi ilk defa kendisinin dile getirmediğini, bütün eğitimcilerin üzerinde en çok 
düşündükleri taşındıkları ve son zamanlarda üzerinde çeşitli yayınlar yaptıkları konunun 
değerler eğitimi konusu olduğunu, çünkü modern eğitimin insanın daha çok zihnini eğittiğini 
ama insanın gönlünün, duygularının ve vicdanının boş kaldığını, gelişmediğini, bunu bütün 
dünyanın fark ettiğini ve telafi etmek için geleneksel değerlere doğru bir dönüşün olduğunu, 
eğitimcilerin " Şimdi nasıl öğretebiliriz bunu? Toplumumuzu nasıl bu tahripten 
kurtarabiliriz? " sorularına çözüm arayışı içinde olduğunu, bizim de bu anlayışla eğitime 
bakmamızın gerektiğini, yani eğitimin amacının iyi insan, erdemli insan, karakterli insan 
yetiştirmek olması gerektiğini. 

Değerler eğitimiyle ilgili yapılan araştırmalara göre eğer okulda iyi bir değerler 
eğitimi yaptırılıyorsa, aynı paralelde akademik başarının da arttığını, ancak akademik başarıya 
daha çok önem vererek değerler eğitiminin çok fazla gündemimizde olmadığını, 

Millî Eğitim Bakanlığının iki senedir ilköğretimde hayat bilgisi ve sosyal bilgiler 
dersi konuları içerisinde değerler eğitimine yer ayırdığını, fakat bu eğitimi yaptıracak olan 
öğretmenlerimizin bu formasyonu almadıklarını, okul yöneticilerimizin değerler eğitimi diye 
zihinlerinde bir kavram olmadığını, öğretmen yetiştiren eğitim fakültesi ve diğer fakültelerin 
bünyesinde değerler eğitiminin ancak birkaç akademisyenin özel ilgi alanına girdiğini, şu 
anda Türkiye'de değerler eğitimiyle ilgili olarak akademik çalışma yapan on kişinin dahi 
olmadığını, 

Okullardaki şiddetin nedenlerini araştıran uzmanların bir kısmının şu konular 
üzerinde özellikle durduklarını: kız arkadaş sorunu, öğretmenlerin sert ve katı tutum ve 
davranışları, şiddeti, teşvik eden ve olumsuz rol modellerini ortaya çıkaran medyanın etkisi, 
yoksulluk, boş zaman değerlendirme imkânlarının yetersizliği, ani öfke patlaması ve gerginlik 
yaratan bazı olaylar, okul kurallarının dikkate alınmaması sonucunda ortaya çıkan bazı 
disiplin olayları, haraç tartışması, racon kesme, laf atma, özenti vs.nin olduğu, 

Bunlar içerisinde özellikle kız arkadaş veya sevgili tartışması çerçevesinde 
gerçekleşen şiddet olaylarının daha çok sayıda olduğunu, birtakım aile sorunlarının okula 
yansıdığını, 

Şiddet konusunu anlamaya çalışırken, aileden hareket etmek zorunda olduğumuzu, 
baba ve öğretmenin erkek çocuklar açısından kendisiyle özdeşleşilen modeller olduğunu, eğer 
gerçekten huzurlu bir ortamda eğitim ve öğretim yapmak isteniyorsa okullarda çocukları 
eğitirken ana-babayı da bu arada enforme etmek gerektiğini, 

Kötülüğün insan hayatından tamamen çıkarılamayacağım, insanın tabiatında, 
hamurunda biraz kötülüğün olduğunu, burada önemli olanın kötü duyguları engellemek, 
önlemek olduğunu, burada dinin çok önemli bir işlevinin olduğunu, 

Dinin adalet, barış, iyilik, sabır ve merhamet gibi tüm evrensel değerlerin 
koruyucusu ve destekçisi olduğunu, burada "Din" ile bütün ilahî dinleri kastettiğini, 
dolayısıyla kendini kontrol etme, sevgi, şefkat, saygı, sorumluluk duygusu, ilgi, uzlaşma, 
bağışlama, hoşgörü, başkalarımn haklarına saygı gibi evrensel değerleri onaylayan ve 
destekleyen olgun bir dindarlık anlayışını amaçlayan bir din eğitiminin yeterli düzeyde 
okullarımızda yer verilmesini gerekli gördüğünü ifade etti. 

Nuri ÇOLAKOĞLU (Televizyon Yayıncıları Derneği Başkanı) 
Toplum olarak bazı şeyleri çok kolayca çözme eğilimi içinde olduğumuzu ve en 

kestirme yollardan bir tanesi ile kendimizi meselenin içinden çekip konuyu dışsallaştırarak, 
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kaynağı dışarıda bularak çözüm bulduğumuzu; bunun hem bizim içimizi rahatlattığını hem de 
psikolojik olarak bize uygun bir davranış olduğunu ama ne yazık ki meselenin çözümüne 
hiçbir katkıda bulunmadığını, medyanın toplumda ciddi olarak olumsuz örnekleri ön plana 
çıkarttığını kabul etsek dahi Türkiye'de özellikle eleştirilen programlar bazında yayınların 
geçmişinin on sene öncesine dayandığını, on beş sene önce TRT'nin tek kanaldan yahut da iki 
kanaldan yaptığı yayın dışında bir şey olmadığını ancak şiddetin Türk toplumunda yaşadığını, 
çünkü toplumdaki en ufak anlaşmazlıkları, fikir anlaşmazlıklarını bile uzlaşı yoluyla yahut 
konuşma yoluyla çözmek yerine, birbirini baskı altına alarak çözme yolunda giden bir 
davranış kalıbı içinde olduğumuzu, 

însanların doğduğu günden itibaren evde maruz kaldıkları şiddetin daha sonra 
okulda öğretmen dayağı şeklinde devam ettiğini, sokakta arkadaşların bir araya gelip daha 
güçsüzü patakladığını, yakın zamana kadar alınan önlemlerle durdurmayı başardığımız 
karakoldaki işkence olaylarının bir dönem Türkiye'de çok yaygın olduğunu, kışlada dayak 
olaylarının olduğunu, bunların bizim günlük hayatımızın parçaları olduğunu ve medyanın 
hayatın içinde yaşanan bu olayları ekrana taşıdığını, 

Medyanın da toplumun bir parçası olduğunu, bileşik kaplar gibi toplum neyse 
medyanın, okulun, Meclisin de o olduğunu, bu Meclisin çatısı altına dahi şiddetin 
girebildiğini, 

Şiddetle gerçekten mücadele edilmek isteniyorsa okuldan kışlaya, camiden Meclise, 
iş yerinden sokağa, her tarafta çok geniş bir kampanyayla şiddete karşı harekete geçip 
öğretmenden devam ederek bütün kamu personeliyle sürdürmek gerektiğini; insanlara 
şiddetin çözüm olmadığını yeni sorunlar yaratan ya da daha da büyük sorunlara yol açan bir 
uygulama olduğunun anlatılması gerektiğini; 

Televizyon Yayıncıları Derneğinin yayın kuruluşlarının üyesi olduğu bir dernek 
olduğunu, televizyoncuların değil, televizyonların üye olduğu bir kuruluş olduğunu, 
Türkiye'de hem TRT'yi hem özel kanalları hem bölgeselteri hem yerelleri aynı çatı altında 
toplayan bir garip anomali olduklarını; üç değişik kategoride ulusal yayın yapan kanallar, 
bölgesel yayın yapan kanallar, yerel yayın yapan kanallardan üyelerinin olduğunu, 

Yönetim kurulunun ayda bir yaptığı toplantıya bütün genel müdürler veya genel 
müdürlerin görevlendirdiği kişilerin geldiği ve daha çok sektörün meselelerini tartıştıklarını, 

Ege'de yanan ormanları yerine koyabilmek için bütün kanalların hep birlikte 
Türkiye'nin üç GSM operatörüyle anlaştığını aşağı yukarı 20 kanalın katıldığı bir kampanya 
olmasına rağmen tepki almadığını, 1 kısa mesaj atıldığı takdirde bir orman fidanı dikildiğini 
ve 1 kısa mesajın 5 YTL olduğunu fakat şu ana kadar 25 bin adet kısa mesaj geldiğini, 

Türkiye'nin Avrupa'da televizyon zenginliği, çeşitliliği ve buna erişim açısından en 
renkli ülkelerden bir tanesi olduğunu, Türkiye'nin doğusuna, güneydoğusuna gidildikçe 
karadan yayın seyretmek için seçeneğin 8-10'a indiğini, Türkiye'nin daha gelişmiş 
bölgelerine doğru yaklaştıkça ortalama bir şehirde izlenen kanal sayısının 15'in altına 
düşmediğini hatta kabloya bağlı illerde bu sayının 40'a çıktığını, ancak kanal izleme 
tercihlerin çok düzgün yapılmadığını, 

Seçme hakkını kısıtlayarak, belli yayınları engelleyerek çok fazla yol almanın 
mümkün olmadığını, havadan yayını durdurduğunuzda uydudan, uyduyu durdurduğunuzda 
İnternetten, İnterneti durdurduğunuzda, telefondan gelmeye başlayacağını ve Türkiye'de şu 
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anda 40 milyon cep telefonun olduğunu, 

Gerçekten, televizyonların belli davranış kalıplarını, belli hayat tarzlarını özendirme 
konusunda çok etkili olabileceğini, bunu sokaktaki konuşmalardan, hitap tarzından, hatta 
1970'lerde, 80'lerde TRT'nin dublaj Türkçesinin herkesin hayatına girip Türkçenin 
kalıplarını Türkçede olmayan yan ünlülerle cümle kurma alışkanlıklarını geliştirdiğinin 
yadsınamaz bir gerçek olduğunu, 

Şu anda Türkiye'de uygulanan reyting sisteminin, dünyada ve bütün gelişmiş 
ülkelerde uygulanan sistemin aynısı olduğunu, TÜÎK verilerinin esas alındığını, Türkiye'nin 
aile tiplerinin coğrafi bölgelere göre tespit edildiğini, aşağı yukarı 2 bin ailenin esas alındığını 
ondan sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesinin Türkiye'de gayet kapsamlı bir saha 
araştırması yapıp bu TÜÎK verilerine uygun tip aileler bulduğunu, bunların A, B, C, C-l, C-2, 
D, E diye kategorilere ve sosyoekonomik statülere göre sınırlandırıldığını, sosyoekonomik 
statünün ise mal varlığı, eğitim düzeyi ve gelir düzeyine göre üçlü bir endeksten oluştuğunu, 
bu aileler belirlendikten sonra ailelerle gidilip sözleşme imzalandığını, kabul eden ailelerin 
evlerine televizyonlarının yanına bir izleme kutusu yerleştirildiğini ve bu kutunun telefon 
hattına bağlandığını, bu ailelere birer özel uzaktan kumanda cihazı verildiğini, kumanda 
cihazının üzerinde sadece kanalların numaralan değil, aynı zamanda hane fertlerini işaret 
eden A, B, C, D, E gibi harflerin var olduğunu, bu yolla, kimin hangi saatte ekran karşısında 
olduğunun tespit edildiğini ve bütün bu verilerin televizyonun üzerindeki küçük siyah kutuda 
bir ciple biriktirüdiğini, gece saat 2'den itibaren İstanbul'daki santralin bu dataları indirdiğini 
ve sabah saat 5'e kadar bu dataların proses edildiğini, ondan sonra dün akşam, dakika dakika, 
hangi saat, hangi televizyonun karşısında kaç kişi vardı, bunların ne kadarı kadındı, ne kadarı 
erkekti, kaç yaşındaydı gibi sorulara gayet ayrıntılı cevaplar verdiğini; 

Reklamın etkinliğini ölçmek için kullanılan bir şey olduğunu ve bu datayı 
reklamcıların istediğini, fakat televizyonların bunu birbirlerini dövmek için kullandığını, işin 
özünde bulabileceğimiz en iyi ölçüm metodu olduğunu, son derece sosyolojik ve bilimsel 
olduğunu, 

Televizyon ölçüm işini denetleyen kuruluşun Televizyon İzleme Araştırmaları 
Kurulu (TİAK) diye, hiçbir hükmi şahsiyeti olmayan fiili bir kuruluş olduğunu ve içinde 4 
reklam veren, 4 reklam ajansı, 4 tane de televizyon kuruluşunun temsilcisinin olduğunu, 

4 saat 55 dakikalık ortalama televizyon izleme alışkanlığıyla şu anda dünyanın 
birinci sırasında yer alan ülkelerden bir tanesi olduğumuzu ifade etti. 

5.2. Komisyonun İnceleme Yaptığı İllerdeki Tespitler 
24 Ocak 2007 - 30 Mart 2007 tarihler arasında oluşturulan komisyon ve alt 

komisyonlarla; Ankara dışında, Tunceli, Trabzon, Antalya, Diyarbakır, İzmir, Mersin, 
Erzurum, Ağrı, Gaziantep, Konya, Kayseri ve İstanbul İllerinde yapılan çalışmaları yerinde 
incelemek ve gözlemlemek amacıyla coğrafi ve genç nüfus yoğunluklarına göre seçilen 12 İle 
ziyaretler yapılmıştır. 

Ziyaret edilen illerin valilik toplantı salonlarında, Cumhuriyet Başsavcısı, İl Emniyet 
Müdürü, İl Milli Eğitim Müdürü, İl Kültür ve Turizm Müdürü, İl Müftüsü, Gençlik ve Spor ti 
Müdürü, Sosyal Hizmetler İl Müdürü, Sivil Toplum Kuruluşları ve Akademisyenlerle 
görüşmeler yapılarak, sunulan brifingler de ilgili kurumların mevcut yapıları ve işleyişleri 
hakkında bilgiler alındı. 
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Sunumlarda ilgili kurum yöneticilerinin iyi niyetli ve gayretli oldukları ve gayretli 
çalışmaların artarak sürdürüldüğü fakat yapılan çalışmalarda şehrin nüfus dağılımı ve riskli 
bölge analizlerinin yapılmadığı, kurum yöneticilerinin (il ve ilçe düzeyinde) konulara aynı 
derece ve duyarlılıkta vakıf olmadıkları gözlenmiştir. 

Çoğunlukla vali ve kaymakamların alanda yapılan çalışmalara çok vakıf olmadıkları, 
bu nedenle de etkinliğin tam olmadığı gözlemlenmiştir. 

Toplantıların ardından kurumların uygulamalarını yerinde görmek amacıyla Okul 
ziyaretleri yapılarak öğrencilerle karşılıklı görüşmeler gerçekleştirilip, sorunları, beklentileri 
ve özellikle şiddet hakkındaki düşünceleri, kendilerini tehlikede hissettiklerinde ilk olarak 
nereye müracaat edileceğini bilip bilmedikleri gibi konularda bilgi alış verişinde bulunuldu. 
Ayrıca okulların öğretmen odalarında idareciler ve öğretmenlerle görüşmeler yapılarak şiddet 
ve sebepleri konularındaki görüş ve önerileri alındı. 

Sosyal Hizmetler ti Müdürlüğüne bağlı yurtlar ziyaret edilerek, yöneticiler ve 
yurtlarda barınan çocuklarla görüşmeler yapılarak, mevcut yapıdan kaynaklanan problemler 
ve çözüm önerileri tartışıldı. Ziyaret edilen illerde varolan cezaevi ve tutukevlerinin çocuk 
koğuşları ziyaret edilerek söz konusu yerlerde bulunan çocuk hükümlü ve tutuklular ile 
sözkonusu kurumların yöneticilerinden bilgiler alındı. 

Son yıllarda genç ve çocuklarımız için kontrolsüz kullanımdan dolayı tehlike arz 
etmeye başlayan ve ciddi tedbirler alınmasına ihtiyaç duyulan ınternet kafeler kolluk birimleri 
refakatinde ziyaret edilerek birtakım tespitlerde bulunuldu. 

Bahse konu çalışmalar ve ziyaretler sonrasındaki gözlem ve değerlendirmeler 
aşağıda özet olarak sunulmuştur: 

Okul Ziyaretlerinde Tespit Edilen Hususlar 
• Veli-okul ilişkisinin zayıf olduğu ve öğrenci devamsızlığının yoğun olduğu okullarda 

şiddet eğilimin daha fazla yaşandığı, 
• Sınıflarda ziyaret edilen çocuklara; aile veya sokakta şiddete maruz kaldıklarında 

nereye veya kime müracaat edecekleri sorulduğunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları, 
• Okul kantinlerinde çocuğun doğru beslenmesine uygun olmayan gıda maddelerinin 

satışı yapıldığı, fiyatların normal fiyatların çok üzerinde olduğu, bu nedenle 
çocukların alış-verişlerini yapmak için sokağa çıkmak zorunda kaldıkları, 

• İnternete bağlı olan ödevlerin çocuğun imkanları ve okulun bilgisayar yeterliliği göz 
önüne alınmayarak verildiğinde, çocukların kendileri için olumsuz şartlar içeren 
internet kafelere gitmek zorunda kaldıkları, 

• Yatılı İlköğretim Bölge Okullan'nda özellikle ilköğretim yaşındaki öğrencilerin 
kendilerini sıcak ev ortamında hissedebilecekleri oturma ve oyun odalarının olmadığı, 

• Okul etrafındaki güvenlik tedbirlerinin yeterli olmayışı neticesinde çete oluşumunun 
engellenemediği, bu yüzden de öğrenci ve öğretmenlerin kendilerini tehdit altında 
hissettikleri, 

• Yatılı İlköğretim Bölge Okulları başta olmak üzere nüfus yoğunluğu çok olan ve 
yoksulluk oranı yüksek olan riskli bölgelerde tecrübeli öğretmenlere ihtiyaç olduğu 
halde bu hassasiyetin gözden kaçırıldığı, 

• Okul-öğretmen-veli ilişkisinde yardım konularının (yardım alma, yardım dağıtma) 
öğretmen-veli ilişkisini zayıflattığı, 

• Okul yöneticilerinin, imkanlar bakımından eşit olmalarına rağmen, tecrübeli ve ekip 
ruhuna sahip olan yöneticilerin, problemleri çözmede daha başarılı oldukları, 
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• Okullarda temizlik vb. hizmetlerde, hizmetli sıkıntısı yaşanmasından dolayı sorunlar 
yaşandığı, 

• Çocuklara davranış biçimleri ve özgüvenle ilgili dersler verilmesi sonucunda şiddet 
olaylarının azalacağı, 

• Rehber öğretmen atamalarında öğrenci başına düşecek rehber öğretmen sayısının 
gözden kaçırıldığı, görevlendirilen rehber öğretmenlerin de rapor ya da izin alma 
zamanlarında okulların boş kaldığı, 

• Rehber öğretmen eksiklikleriyle karşılaşıldığı durumlarda bir rehber öğretmenin iki 
okula baktığı, 

• Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda faaliyetler yapabilmeleri, enerjilerini 
olumlu alanlarda kullanabilmeleri ve okulu sahiplenmeleri gibi konularda okul sosyal 
kulüplerinin önemi büyüktür. Ancak ayrılan zamanın yaklaşık iki haftada bir saat 
olması ve yönetimin kulüpleri etkin kullanmadığı, 

• Bakanlık tarafından düzenlenen hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlerde, Öfke 
Yönetimi, Çatışma Çözme, Problem Çözme, Empati Geliştirme (kendini 
karşısındakinin yerine koyma), Stres Yönetimi, Akran İlişkileri Geliştirme, Etkili 
İletişim Becerileri, Karar verme ve Sorumluluk almaya yönelik eğitimler ile özgüven 
ve Aile Danışmanlığı konularını içeren eğitimlere ağırlık verilmelidir. Yapılan 
görüşmelerde Öğretmen ve idarecilerin bu konularda kendilerini yetersiz hissettikleri, 

• Geçmişte, kamuoyunda af olarak algılanan ve başarısız öğrencilere ikinci bir sınav 
hakkının verilmesinin başarılı öğrencilerde adalete güven duygusunu zayıflattığı, 

• Ziyaret kapsamındaki il istatistikleri incelendiğinde; Öğrencilerin başarı düzeyleri ile 
yaşanan disiplin olayları arasında ters orantı olduğu, yani başarı düzeyi arttıkça vaka 
sayılarında azalma olduğu, 

• Ortaöğretimin sadece bakanlık müfettişleri tarafından denetlenmesi ve müfettişlerin 
sayılarının yetersiz olması, okulların ancak üç-döıt senede bir denetlenebilmesine 
sebep olmaktadır. Öğrencilerin ergenlik dönemi olan ve davranış biçimlerinin 
değiştiği bu dönemde, öğretmenlerin bu tür öğrencilere nasıl davranacaklarına ilişkin 
büyük desteği müfettişlerden almaları gerekirken, buna karşılık mevcut teftiş sistemi 
ve sayısının bu ihtiyacı karşılayamadığı, 

• Yatılı Bölge İlköğretim Okullarında okuyan bazı öğrencilerin şehir ve okul yaşamına 
adaptasyon problemlerinin olduğu, dil, yemek, tuvalet ve genel bakım konularında bir 
takım eksikliklerin yaşandığı, bu yüzden özellikle yaz aylarında tatil kapsamında 
şehir merkezlerindeki okullarda söz konusu öğrencilere uyum eğitimlerinin 
verilmesinin sağlanması gerektiği, 

• Özellikle bazı bölgelerde eğitim veren okullarımızın öğretmen kadrolarının 
çoğunlukla aynı bölge insanlarından oluşmasından dolayı, genel sorunların sağlıklı ve 
tarafsız bir gözle bakılabilmesinde istenilen düzeyde farkındalıklar 
oluşturulamadığından, diğer bölgelerden öğretmen takviyeleri yapılarak eğitim-
öğretim mozaiğinin genişletilmesi gerektiği, 

• Yatılı Bölge İlköğretim okullarında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna 
bağlı kuruluşlarda olduğu gibi bakıcı anne uygulamasına geçilmesi gerektiği, 

• Okullardaki olayların çoğunun kız arkadaş meselesinden çıktığını ve erkek 
öğrencilerin kendilerini kız arkadaşlarını korumakla sorumlu hissettikleri, 

Ceza ve İnfaz Kurumları (Cezaevleri) 
• Cezaevlerinde suça itilmiş çocukların sayısının artış hızına paralel olarak çocuk 

cezaevlerinin kapasitesinin aynı hızda artmadığı, mevcut cezaevlerinin içinde çocuk 
bölümlerinin ayrılmamış olduğu, yöneticilerin bu konuda yeterli eğitime sahip 
olmadıkları, 

• Cezaevi yöneticileri çocukların eğitimleri, sanat-kültür faaliyetleri ve spor konusunda 
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çocuklara imkan sundukları, ancak cezaevlerinde tecrübeli psikolog ve sosyal hizmet 
uzmanlarına ihtiyaç duyulduğu, 

• Cezaevlerinden tahliye olan çocukların tahliye sonrası da gerekli olan rehabilite ve 
takip çalışmaları yapılamadığı için tekrar aynı veya farklı suçlan işlemeye devam 

ettikleri, 
• Mekan darlığı olan yerlerde, koğuşlarda kalan çocuk tutukluların birbirlerini olumsuz 

yönde etkiledikleri, 
• Çocukların cezaevinde okudukları kitapların, çocukların sosyo-psikolojik durumlarına 

ve gelecekle ilgili gelişimlerine uygun olup olmadığının incelenmediği, 
• Çocukların tutukluluk dönemlerinde aileleriyle açık görüşlerinin hükümlü olanlara 

göre daha sınırlı olduğu, 
• Çocukların bir kısmını ailelerinin hiç ziyarete gelmedikleri, 
• Cezaevine giren bazı çocukların, çıktıklarında prestij kazanmış olduklarının 

düşündükleri, 

SHÇEK 
• Bu kurumda kalan çocuklara 18 yaşından sonra iş imkanı sağlanması, çocuklarım 

kuruma vermek fikrini evde bakım desteğine tercih etmelerine sebep olduğu, 
• îş garantisi düşüncesinin, üniversiteye girme isteklerini ve buna bağlı olarak 

okullardaki başarılarını olumsuz etkilediği, 
• Tedbir kararıyla gelen suça itilmiş çocukların, kurumda devamlı kalan çocukların 

davranışlarını olumsuz etkiledikleri, 
• Suça yöneldikleri tespit edilen çocukların davranış bozukluklarını gidermek amacıyla 

rehabilitasyon süreci tamamlanıncaya kadar geçici süre bakım ve korumalarının 
sağlandığı bu süre içerisinde aile, yakın çevre ve toplum ile ilişkilerinin 
düzenlenmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğü, kız ve erkek çocuklara yönelik ayrı 
ayrı yapılandırılan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarının ihtiyaca oranla artırılmadığı, 

• Mevcut birimlerde bulunan çocuk sayısı ile istihdam edilen meslek elemanı sayısının 
yetersiz olduğu, 

İnternet Kafeler 
• Yapılan incelemelerde ticari bir kazanç elde etmek amacıyla açılan internet kafelerin 

çoğunda fiziki şartların yetersiz ve sağlıksız olduğu; bahse konu yerler, İşyeri Açma 
ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ekinde düzenlenen hususlar dikkate 
alınarak ve sıhhi müesseseler için sınıflarına ve özelliklerine göre aranacak nitelikler 
ile işyerinde olması gereken asgari standartlar göz önünde bulundurularak yerel 
yönetimler ve kolluk birimlerince etkin ve sürekli bir şekilde denetlenmediği, 

• İnternet kafelerde genel ahlaka aykırı içeriklere sahip kumar, bahis ve pornografik 
içerikli, kötü alışkanlıklara özendirici ve şiddet içerikli, şiddeti Özendirici sitelere 
çocukların rahatlıkla ulaşabildikleri, internet kafe yöneticilerinin filtre programlarını 
sadece teftiş aşamasında kullanıma açtıkları, 

• Yapılan incelemelerde; genel güvenlik, suç unsurlarının tespiti ve asayişin sağlanması 
amacıyla kolluk birimlerinin yaptığı denetimler ile internet kafelerin işletilmesi 
açısından sorumlu olan belediye veya bölgesine göre il özel idarelerince yapılan 
denetimlerde koordinasyon eksikliği olduğu, mevcut paylaşım eksikliğinin internet 
kafelerdeki suça yönelik olumsuzlukları arttırdığı ve bir zafiyetin oluşmasına neden 
olduğu ve bu kapsamda denetimin etkinliğinin artırılması gerektiği, 

• Denetimlerin, ilgili birimlerin işbirliğinde yapılması, kapatılması gereken işyerleri 
diğer internet kafelere örnek teşkil etmesi açısından hemen kapatılması, suç unsuru 
tespit edilmesi durumunda kolluk birimleri tarafından gerekli tutanaklar hazırlanarak 
ivedilikle yargıya intikalinin sağlanması ve böylelikle devletin denetimler yoluyla 
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caydırıcılık gücünün artırılması gerektiği, 
• İnternet kafelerin şekil ve içerik yönünden ülke genelinde ortak bir model 

oluşturularak denetlenmeleri gerektiği, yeknesaklık sağlanması ve söz konusu açılması 
izne bağlı yerlerin sürekli kontrol altında tutulmalarının gerektiği, 

• Kafelerde çocuklar ile yetişkinlerin aynı ortamlarda bulundukları, 

İl Çocuk Şube Müdürlükleri (Emniyet) 
• Çoğunlukla, şube müdürlüklerinin amaçlarına uygun bir şekilde organize olduğu, 
• Yeni yasal düzenlemeyle ilgili eğitim almayan görevlilerin, sokaktaki müdahalede 

çekimser kaldıkları, 
• SHÇEK Gençlik Merkezleri'nin, Gençlik Spor Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik 

Merkezleri'nin yaygın ve etkin olmaması nedeniyle şube müdürlüklerinin, bu 
merkezlerin yapmaları gerekenleri yapmak zorunda kaldıkları, 

• Sokak ve okul çevresi güvenliğinde etkin olması gereken polisin, okul içinde girmek 
zorunda kaldığı, sosyal faaliyetlere zaman ayırmak zorunda kaldığı, 

• Polisin ulusal projelerinin, diğer kurumlara nazaran daha etkin çalıştıkları, 
• Çeteleşme ve uyuşturucu satıcıları konusunda çok etkin organize olamadıkları, 
• Suç henüz işlenmeden, suçu önlemeye yönelik çalışmaların yapılması gerektiği, suç 

işlendikten sonra ihlal edilen kamu düzeninin sağlanmasının çok daha zor olduğu göz 
önüne alındığında; şiddeti önleme konusunda, önleyici kolluk hizmetlerini yeterince 
kullanmadıkları, çocuklar için suç işleme konusunda ve çocukları suça iten riskli 
bölgelerin yeterince denetlenmediği, buna ilişkin bilgilerin değerlendirilerek suçu 
önlemeye yönelik çalışmaların yapılmadığı, ancak suç işlendikten sonra ihlal edilen 
kamu düzenini sağlamaya çalıştıkları, bunun da suçla mücadele değil de suçluyla 
mücadeleye yönelik çalışmalar olarak algılandığı, bu durumun da toplumdaki suçun 
önlenmesinde yetersiz kaldığı, 

• Suça itilen çocukların karakola geldikleri andan itibaren kurumların organize 
olamamaları nedeniyle emniyetin çocuktan sürekli sorumlu halde olması, 

ti Gençlik ve Spor Müdürlükleri 
• Gençlik merkez sayıları ve bu merkezlerde çalışan eleman sayılarının yeterli olmadığı, 
• Fiziki ortamlarının amaçlan doğrultusunda kullanmaya elverişli olmadığı, 
• Şehirdeki genç nüfusun ihtiyacını gidermeye yönelik ellerinde ne merkezi ne de yerel 

bir planlamanın olmadığı, 
• Okullarla gerekli koordinasyon sağlanarak, gençlerin merkeze gelmelerini 

yönlendirecek bir projelerinin olmadığı, 
• Lisanslı sporcuların sayılan konusunda verilen rakamların gerçekle bağdaşmadığı, 
• Kültür Bakanlığı, SHÇEK, Milli Eğitim ve yerel yönetimler ile organize olarak 

çalışmaya, gereken önemi vermedikleri, eğer bu çalışmaları yapabilseler, Kültür 
Bakanlığı'ndan eleman desteği ve okullardan da spor salonu ve okul bahçelerini 
kullanma imkanlarını rahatlıkla kullanabilecekleri, 

• Kültür faaliyetlerinin yetersiz olduğu, fakat mazeretlerininse çok olduğu, 
• Sporun, şiddeti önleyen en büyük etkenlerden birisi olduğu göz önüne alındığında, bu 

merkezlerin, konunun önemini henüz kavramadıkları, 

İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri 
• Şehir kültürü oluşturmakla ilgili hiçbir çalışmalarının olmadığı, gençliğe yönelik 

çalışmaların yetersiz olduğu, 
• Devlet tiyatrolarının il müdürlükleriyle olan diyaloglarının zayıf olduğu, 
• Genelde etkin, yaygın, diğer müdürlüklerle organize olmuş bir çalışmalarının alanda 
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hissedilmediği, 
• Kültür faaliyetlerinin, turizm faaliyetlerinin gölgesinde kaldığı, 

İl Müftülükleri 
• Cuma hutbelerinde ve vaazlarda gençlik, şiddet ve aile ile ilgili konuların işlendiği, 

fakat devamlı ve etkin olmadığı, 
• Mahalli televizyon ve radyolarda müftülükler tarafından bu konuları işleyen 

programların yapılmadığı, 
• Gençliği hedef alan programlı, gençliğin iletişi dilini kullanan günlük konularla ilgili 

bir çalışmanın yapılmadığı, 
• Gençlere ulaşmak için araçların iyi kullanılmadığı, 
• Gençlerin toplumsal değerlerini ve duyarlılıklarını artıran etkinliklerinin olmadığı, 
• Diyanet çocuk dergisinin çocuklara ulaşımında yetersizlikler olduğu, 
• Kendilerinin ulaşması yerine kişilerin kendilerine ulaşmalarını bekledikleri, halkınsa, 

müftülüğün birçok hizmetinden haberi olmadığı, 

Sivil Toplum Kuruluşları 
• Genel olarak ülkemizde "sivil toplum örgütü" kavramının istenilen düzeyde 

anlaşılmadığı, yapılan görüşmelerde birçok sivil toplum kuruluşunun etkinlik 
düzenleyebilmek için bağış toplama yöntemi yerine devletten yardım talep ettikleri, 

• Şehirlerindeki gençlerin şiddet eğilimlerini azaltacak kültürel, sanatsal ve spor 
faaliyeti alanlarında ihtisaslaşıp etkin ve yaygın çalışma yapmadıkları, 

• Kuruluşların faaliyetlerinin genellikle, sosyal yardım seviyesinde kaldığı, 
• Kaynakların verimliliği açısından aynı konuda faaliyet yapan sivil toplum 

kuruluşlarının iş birliği yapmadıkları, 

Cumhuriyet Savcılığı 
• Çocuk savcılanyla çocuk mahkemelerinin sayılannın, çocuk suçlarının artmasına 

paralel olarak artmadığı, 
• Suç artışıyla artan dosya sayısının, yargılama süresini uzattığı ve tedbir kararlarının 

çocuğun lehine hayata geçmesini geciktirdiği, 
• Adalet komisyonunun bulunduğu yerlerde cumhuriyet başsavcısının veya 

görevlendireceği Cumhuriyet başsavcı vekili ya da Cumhuriyet savcısının 
başkanlığında; baro temsilcisi, belediye başkanı veya görevlendireceği yardımcısı, 
Cumhuriyet başsavcısı tarafından belirlenecek bir ceza infaz kurumu müdürü, 
denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürü, milli eğitim müdürü, sosyal 
hizmetler müdürü, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı temsilcisi, teşkilâtı bulunan 
yerlerde Türkiye İş Kurumu müdürü, Ziraat ve Halk Bankası müdürleri, varsa ticaret 
ve sanayi odaları, ziraat odaları, borsalar, esnaf ve sanatkârlar birliği yöneticileri ile; 
varsa kamuya ait fabrikalar ile istekleri hâlinde o yerde şubesi bulunan kamuya yararlı 
demek veya vakıflar ve özel bankaların yönetici seviyesindeki temsilcilerinden 
Cumhuriyet başsavcısı tarafından uygun görülenlerin katılımı ile oluşan koruma 
kurulu, 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 isteyenlere 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 olmakla kanunen 
görevlendirilmelerine rağmen, bunun şehirlerdeki uygulamalarının etkin bir şekilde 
hissedilmediği, 
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Belediyeler (Yerel Yönetimler) 
• Gençlere yönelik gençlik merkezleri ve kültür merkezleri noktasında yetersiz 

kaldıkları 
• Kültürel faaliyetler noktasında öğrencilere ve gençlere yönelik daha etkin faaliyetler 

yapmaları gerekirken, daha çok sosyal yardım faaliyetlerine yöneldikleri, 
• İnternet kafelerin ruhsatlandırma ve denetimlerinde en etkin kurumun kendileri 

olmasına rağmen, denetim faaliyetleri noktasında ve ruhsat verme hususunda gerekli 
hassasiyeti göstermeyerek gençlerin ve çocukların buralardan olumsuz anlamda 
etkilenmelerine dolaylı olarak sebep oldukları, açma izni verilen internet kafelerin 
denetimlerinin Belediyeler tarafından düzenli olarak yerine getirilmemesi, 

• Yapılan araştırmalarda spor yapan çocukların ve gençlerin şiddetten daha uzak 
oldukları göz önüne alındığında, gençlerin spor yapacakları yeterli alanlara sahip 
olmaları konusunda yeterli çalışmalarının olmadığı, 

• Gençler ve çocuklarla ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliğinin yetersiz olduğu, 

Vali ve Kaymakamlar 
• Çoğunlukla şehirlerindeki çocuk ve genç nüfus, onların problemleri ve şiddet 

eğilimleriyle ilgili detaylı bilgilere sahip olmadıkları, 
• İl düzeyinde şiddete karşı mücadelede etkin çalışma ve kurumlar arası ilişkiyi 

sağlayabilecek birden fazla kurulun olmasına rağmen aralarında etkin bir 
koordinasyon sağlayamadıkları, 

• Görev yaptıkları il ve ilçelerde uygulanan proje ve programlarla ilgili yeterli bilgiye 
sahip olmadıkları, bu nedenle de sonuçlarıyla ilgili etkin kontrol yapamadıkları, 

• Şehirlerdeki göç eden ailelerin, şiddete karışan çocukların ve buna benzer çoğu 
konularda şehirlerini tanımaları amacıyla üniversiteler, belediyeler, sivil toplum 
örgütleri ve meslek odaları ile iş birliği halinde çalışmaların yapılmadığı, 

• Emniyet, güvenlik, eğitim, sosyal yardım gibi gençliği doğrudan ilgilendiren 
sektörlerin etkin iş birliğini sağlayarak insan, zaman ve kaynak yetersizliğini 
önleyemedikleri, 

• İş birliğini sağlayan kaymakam ve valilerin, kurullarını etkin kullanan, çocuk ve genç 
nüfusu ve onların problemlerini bilen ve bu konularda çalışmalar yapan yöneticilerin 
şehir ve ilçelerinde ise suçluluk oranlarının daha az olduğu, 

• Şehirlerde ve ilçelerde kısmi sektörel başarıların olmasına rağmen (bazen güvenlik, 
bazen eğitim, bazen SHÇEK çalışmalarının daha öne geçmesi gibi) bunlarının 
tümünün aynı halde etkin olamadığı, bu eksikliğin de vali ve kaymakamlardan 
kaynaklandığı, 

• Bazı iller ve ilçeler çocuk ve genç nüfus ve bunlarla ilgili şiddet analizlerini iyi 
incelemiş, farklı müdürlüklerdeki farklı kaynakları (personel, psikolog, spor sahaları 
vb.) bir araya getirerek maksimum faydayı sağlayıp çalışmaları etkin kıldıkları, 

• Görüşmelerde bazı yöneticilerin sadece mazeretleri anlattıkları, çözüm üretmedikleri; 
bazılarının da mazeret yerine kıt ve mevcut imkanlarıyla maksimum faydayı nasıl 
sağlayacaklarını düşündükleri ve böylece şiddetin sonuç ve sebeplerini çalışmalarıyla 
azalttıkları, 

• Uygulamada, başarılı olan il ve ilçelerin valilik ve kaymakamhklarca takip ve taklit 
edilemediği, İç İşleri Bakanlığı'nın, sosyal içerikli ve şiddeti önlemeye yönelik 
başarılı çalışmaları olan il ve ilçelerin çalışmalarını örnek göstererek bunların gelişip 
yaygınlaşmasını sağlamasının gerektiği, 

• Büyük şehirlerdeki ilçelerin nüfuslarının Anadolu'daki birçok büyük ilin nüfusundan 
daha fazla olduğu dikkate alındığında; çocukların ve gençlerin şiddet eğilimlerinin 
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azaltılmasına yönelik sosyal içerikli projeleri gerçekleştirmek konusunda hassasiyetle 
durmalar» gerektiği, 

5.3. Saha Araştırmaları 
5.3.1. Türkiye'de Ortaöğretim Kurumlarına Devam Eden Öğrencilerde Şiddet 
ve Şiddeti Etkileyen Etkenlerin Saptanması 

I. Giriş ve Gerekçe 
Bugün dünyada ve ülkemizde şiddet olaylarının arttığına ilişkin pek çok kanıt 

bulunmaktadır. Toplumdaki bir sağlık sorununun sık görülmesi, çok öldürmesi, sakat 
bırakması ve iş gücü kaybına neden olması Önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu 
göstermektedir. Bugün dünyada her yıl yaklaşık 1,6 milyon insan şiddet olayları sonucu 
hayatını kaybetmektedir. Şiddete bağlı olan ölümlerin %91,1'i ise nüfusları daha fazla olan 
düşük ve orta gelirli ülkelerde meydana gelmektedir. 

Şiddet geniş kapsamlı bir kavramdır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) şiddetin tanımını şu 
şekilde yapmaktadır: Şiddet; bir bireyin yaralanma ve ölümüne neden olan ya da gelişmesini 
engelleyen fiziksel, psikososyal ve cinsel olarak uygulanan kasıtlı davranışlardır. Fiziksel, 
psikososyal ve cinsel şiddet uygulaması bir grup ya da topluma yönelik olabilmektedir. Bu 
tanıma göre bir bireye yönelik kasıtlı (istemli) olarak yapılan, bireyin fiziksel, psikososyal ve 
cinsel olarak incinmesine neden olan her türlü olay şiddettir. 

Halk sağlığı açısından önemli hastalık olma kriterleri değerlendirildiğinde şiddette 
halk sağlığı açısından önemli bir sorun olarak tanımlanmaktadır. Bütün dünyadaki şiddette 
istatistiklere göre etkilenen dezavantajlı grupların başında "gençler" yer almaktadır. 
Yapılan halk sağlığı araştırma ve çalışmaları da göstermektedir ki, gençlerde şiddet devam 
eden ve boyutları giderek artan bir sorundur. 

Çalışmalarda, gençlerde şiddet nedenli ölümlerin yanı sıra şiddet nedenli yaralanma ve 
sakatlıkların sık olarak görüldüğü belirtilmektedir. Gençler arasında ölümle sonuçlanan her 
bir şiddet olayına karşılık 20-40 gencin şiddet uygulanması nedeniyle yaralanarak sağlık 
kuruluşlarına başvurduğu ve tedavi olduğu; birçok gencin de sağlık kuruluşlarına 
başvurmaksızın fiziksel, cinsel, üreme ve ruh sağlığı sorunları ile yaşadığı bilinmektedir. 
Gençler arasında, özellikle 14-15'li yaşlardan sonra, ölümcül olmayan şiddet olaylarının 
arttığı bilinmektedir. Gençlere uygulanan şiddet sadece gençlerin sağlık düzeylerini değil 
onların ailelerini ve arkadaşlarının fiziksel ve psikososyal sağlığını ve genel olarak toplumun 
sağlığım da olumsuz olarak etkilemektedir. 

Toplum içinde gençler arasındaki şiddetin bildirilen sayıların çok daha üstünde olduğu 
tahmin edilmektedir. Ankara'da farklı sosyoekonomik düzeyde olan üç lisenin birinci 
sınıflarında yapılan bir çalışmaya göre öğrencilerin %45,8'i son üç ay içinde şiddete maruz 
kalmış ve/veya şiddet uygulamıştır. Maruz kalınan ve uygulanan şiddet fiziksel, psikososyal 
ve cinsel şiddet türlerinin hepsini kapsamaktadır. Yapılan çalışmalar erkeklerin kızlara göre 
daha fazla şiddet uyguladığı şeklindedir. Ancak, şiddet davranışlarına maruz kalma açısından 
erkekler de kızlar kadar risk altındadırlar. 

Dünya Sağlık Örgütünün "Şiddet ve Sağlık Raporu"na göre; şiddetin altında yatan 
etmenler kişisel, yakın çevre ile olan ilişkiler, toplum ve sosyal yapıya ilişkin olarak 
tanımlanmaktadır. 

Şiddet davranışlarına neden olan kişisel etmenler biyolojik, psikolojik ve davranışsal 
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özellikler olarak tanımlanabilir. Biyolojik faktörler içinde yaş, cinsiyet, genetik yapı, doğum 
travmaları nedeniyle olan nörolojik hasarlar sayılabilir. Psikolojik ve davranışsal özellikler 
olarak ise hiperaktivite, davranışların kontrol edilememesi, dikkat sorunları sayılmaktadır. 

Kişinin ailesi ve arkadaşları ile birlikte olduğu ortam ve ilişkileri olumsuz ise şiddet 
davranışları daha fazla ortaya çıkmaktadır. Şiddet uygulanan ortamlarda yaşayan bireylerin 
daha fazla şiddet uyguladıkları bilinmektedir. Çocukluğunda şiddet ortamında bulunan 
erişkinlerin de daha fazla şiddet uyguladıkları bilinmektedir. Bu, gençler arasında şiddet 
görülmesi açısından önemli bir bulgudur. Liselerde yapılan çalışmalarda gençler, ailelerindeki 
bireylerden şiddet gördüklerini ve kendilerinin de aile bireylerine şiddet uyguladıklarını 
belirtmektedirler. Hatta üniversite gençleri arasında yapılan çalışmalarda, gençler ailelerinden 
fiziksel, psikososyal ve cinsel şiddet gördüklerine ilişkin yanıtlar vermektedirler. Şiddet gören 
genç bir nesil şiddet davranışlarını benimseyerek uygulamaktadır. 

Ailenin sosyoekonomik yapısı ve kültürel örüntüsü de şiddet davranışlarının görülme 
sıklığını etkilemektedir. Düşük sosyoekonomik düzeye sahip olan ailelerde şiddet davranışları 
daha sık olarak görülmektedir. Aile ortamında alkol ve madde kullanımı, stres ve sosyal 
yalnızlık gibi faktörlerin olması da şiddetin görülmesini artırmaktadır. Ailenin bulunduğu 
psikososyal yapı, ailede sorunu olan bir birey olması, aile içi şiddetin yaşanmasına neden 
olmaktadır. 

II. Amaçlar ve Yöntem 
Türkiye'de ortaöğretime devam eden öğrenciler arasında şiddetin türlerine göre 

(fiziksel, sözel, duygusal, cinsel şiddet) boyutunun belirlenmesi ve ilişkili bireysel, ailesel ve 
çevresel (arkadaş, okul ve sosyal çevre) faktörlerin saptanması amaçlanmaktadır. 

Bu amaçla Türkiye'de ortaöğretim, hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıflara devam eden 
öğrencilerin bazı sosyodemografık özellikleri, yaşam tarzları, yaşadıkları ortamın özellikleri 
ve bazı aile özelliklerinin, kişisel ilişkilerde sergiledikleri tutum ve davranışların özeliklerinin 
saptanması, kendi ifadelerine göre, son 3 ay ve son 1 ay içinde farklı türde "şiddet ile 
karşılaşma" ve "uygulama" durumu, boyutu ve ilişkili faktörlerin saptanması, "Şiddet" içeren 
davranışlar ile ilgili "algılarının" saptanması, şiddet karşısında uyguladıkları tutum ve 
davranışların saptanması, şiddet ile mücadeleye yönelik görüş ve tutumlarının belirlenmesi ve 
"şiddet ile karşılaşma" ve "şiddet uygulama durumları" ile ilişkili faktörlerin belirlenmesi 
amaçlanmam ıştır. 

Bu araştırmanın uzun dönemde amacı ise şiddetin farklı türlerine göre, hangi 
faktörlerin öğrencilerin şiddet ile karşılaşma ve/veya şiddet uygulama durumları ile ilişkili 
olduğunu saptamak ve bu faktörlerin "değiştirilebilir" olma durumlarına göre tanımlanarak, 
ileriye dönük çalışmalarda: I) Öncelikli "risk gruplarının" belirlenmesi ve 2) "Uygun 
müdahalelerin" planlanabilmesi için kaynak teşkil etmek amaçlanmaktadır. 

Çalışmanın amacına uygun olarak Türkiye'de ortaöğrenime devam eden öğrencileri 
temsil eder tarzda, kesitsel bir saha araştırması planlanmış ve uygulanmıştır 

Millî Eğitim Bakanlığından alınan 2006-2007 öğretim yılı bilgilerine göre 
Türkiye'de araştırma kapsamı dâhilinde toplam 6294 okulda 3 028 092 öğrenci 
bulunmaktadır. Okullardaki toplam smıf ve öğrenci sayıları esas alınarak resmî okullarda 
ortalama sınıf büyüklüğü 30 öğrenci, özel okullarda ise 15 öğrenci bulunmuştur. Ortalama 
sınıf büyüklükleri dikkate alınarak resmî ve özel okul ayrımında toplam 261 okul seçilmiş, 
seçilen okullarda var olan smıf sayılarına göre yaklaşık 29 000 Öğrenciye ulaşılacağı 
hesaplanmıştır. 
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Çalışmada, ülke çapında, okul tipi (devlet okulları ve öze! okullar) ve cinsiyet (erkek 
ve kız) için özel hızlar belirlenebilmesi için yeterli büyüklükte ve temsili özellikte bir 
örneklem seçilmiştir. Çalışmada seçilen örnek büyüklüğü il ve/veya okul bazında tahmin 
yapmak için uygun değildir. 

Örneklem seçiminde beklenen en düşük şiddet prevalansı %10, mutlak duyarlık 
miktarı (d) 0.007, alfa hata payı 0.05, desen etkisi 2 olarak alınmış ve MEB okul ve sınıf 
listelerindeki olası güncellenme farklılıkları ve sınıf mevcutlarındaki heterojenlik göz önünde 
tutularak, toplam 29 162 öğrenciye gidilmesi planlanmıştır. 

Türkiye tahmini üretmek için 2 aşamalı, tabakalı (resmi/özel), küme (okul ve sınıf) 
örneklemesi tekniği kurulmuştur. Tabakalar ağırlığa orantılı olarak seçilmiş ve toplam 261 
okula gidilmesi planlanmıştır. Tabakalar içinde küme örneklemesi seçilmesinde birinci 
aşamada (okul seçimi), eşit olasılıklı, sistematik rastgele; ikinci aşamada (sınıf seçimi) basit 
rastgele örneklem seçimi tekniği uygulanmıştır. 

Çalışma için seçilen her okulda: hazırlık, 9. Sınıf (lise 1), 10. Sınıf (lise 2), 11. Sınıf 
(lise 3) ve 12. Sınıf (lise 4) olmak üzere mevcut her sınıftan ikişer şube seçilmesi 
hedeflenmiştir. Örnek hacmi hesabında sınıf mevcutları devlet okulları için 30 ve özel okullar 
için 15 olarak standardize edilmiştir. 

Veri toplamada standardizasyon ve objektifliğin sağlanabilmesi için standart, 
çalışmaya özel hazırlanmış ve bir anket formu kullanılmıştır. Çalışma verileri, Ankara'da 1,5 
gün standart eğitim almış ve daha sonra illere giderek, ilde çalışacak araştırma ekibinin 
eğitimini yapan, çalışmayı ilde denetleyen bir merkez ekip ile millî eğitim il müdürlükleri 
tarafından çalışma için seçilmiş öğretmenler tarafından toplanmıştır. Veriler anketi dolduran 
öğrenciler tarafından bizzat doldurulan cevap anahtarları yardımı ile toplanmış ve optik 
okuyucu ile okutulmuştur. Seçilen okullarda sınıflarda anket uygulanırken gözetmenlik yapan 
öğretmenin ilgili okul ve sınıfın öğretmeni olmaması sağlanmış ve bu şekilde öğrencilerin 
sorulara yanıt verirken kendilerini daha rahat hissetmelerine çalışılmıştır. 

Anketin hazırlanması sonrasında sorular millî eğitim müdürlüğü tarafından 
incelenmiş, gerekli değişiklikler yapılmış, soruların öğrencilere, uygulanmasında sakınca 
görülmediği onayı alınmıştır. Ayrıca, çalışmanın yapılması için İl millî eğitim müdürlükleri, 
valilik, okul müdürleri ve sınıf sorumlusu öğretmenlerin onayları alınmıştır. 

Öğrencilerin ankete yanıt vermeden önce sorulan duyması onların vereceği, özellikle 
tutumla ilişkili, yanıtları etkileyebileceği için çalışmaya katkı sağlayan tüm personelin eğitimi 
sırasında soruların gizli tutulması sağlanmıştır. Anketin ön denemesi, illerde anket 
uygulaması, cevap formlarının taşınması, değerlendirilmesinden analizler ve rapor yazımına 
kadar geçen tüm sürede öğrencilerin mahremiyetinin sağlanmasına azami önem gösterilmiştir. 
Anket uygulaması öncesi sınıflarda anketin neden yapıldığı, sonuçlarının ne amaçla 
değerlendirileceği hakkında standart bilgi verilmiş, ankete katılımda gönüllülük esas alınmış, 
öğrencilerin sözlü onamı alındıktan sonra anket uygulanmıştır Sınıflarda anket uygulamasını 
yapan öğretmenin o okulda çalışmayan bir öğretmen olması sağlanmış ve bu şekilde, 
öğrencilerin anketleri doldururken rahat olmaları, sorulara verecekleri cevapların 
bilinmesinden kuşku duymamaları sağlanmaya çalışılmıştır. Öğrenciler ankete isimlerini 
yazmamış, kişisel (okul numarası, adres vb.) bilgiler alınmamıştır. Çalışmanın tüm 
aşamalarında öğrencilerin mahremiyeti sağlanmış olup çalışmada toplanan bilgiler TBMM 

güvencesinde saklanmıştır. 
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Çalışmada örnek seçiminde 2 aşamalı, tabakalı küme örneklemi yöntemi ile ve 
çalışmaya katılan kişilerin seçiminde farklı ağırlıklar kullanılmıştır. Olasılıklı örnekleme 
yöntemleri doğrultusunda veriler, seçim olasılıkları dikkate alınarak ağırhklandırılmış; resmî-
okul, özel okul ve öğrencilerin cinsiyet ayrımındaki sayıları dışsal bilgi olarak kullanılarak 
raking ratio yöntemi ile nihai ağırlıklara ulaşılmıştır. Kişilere özel ağırlıklar TÜIK tarafından 
tespit edilmiş olup tüm istatistiksel analizler bu ağırlıklara göre yapılmıştır. 

Çalışmada frekans ve yüzde dağılımları; orantı ve hız hesapları ile ilgili standart hata 
ve %95 güven aralığı hesaplamaları yapılmış; çalışmada okul tipi (resmi/özel) ve cinsiyet 
(erkek/kız) önemli bir etki değişimi faktörü olarak bulunduğu için raporda tüm basit ve ileri 
analizlere ait tablolar okul tipi ve cinsiyete özel olarak sunulmuştur. Çalışmada ayrıca, şiddet 
ile karşılaşma ve uygulama durumları için şiddetin 4 alt tipine göre; ve "kendi algılarına göre" 
ve "tanımlar verildikten sonraki ifadelerine göre" son 1 ayda şiddet ile karşılaşma durumları 
için özel çok değişkenli analizler yapılmıştır. İlgili tablolarda bu analizlere ilişkin lojistik 
regresyon modelleri, Wald test, odds ratio ve %95 güven aralığı değerleri sunulmuştur. 

Tüm istatistiksel analizler veri özelliğine uygun olarak, SPSS ver. 15 istatistik paket 
programı altında, "Complex Samples" modülü kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmanın Zaman Çizelgesi 

Araştırma Komisyonu Kurulması 
Saha Araştırması Yapılması Kararı 
Okul Listelerinin Temini 
Türkiye İstatistik Kurumu Örneklem Seçimi 
Anket Sorularının Oluşturulması 
Ön Deneme 
Soruların Revizyonu-Anketlerin Son Hâline Getirilmesi 
Ankara TBMM İl Eğiticilerinin Eğitimi Toplantısı 
Anket ve Cevap Anahtarlarının Basımı 
Anketlerin İllerde Gönderilmesi, Saha Çalışması Hazırlıkları 
Saha Uygulamaları 
Anketlerin İllerden Ankara'ya Gönderilmesi 
Anketlere İlişkin Cevap Anahtarlarının Okunması 
Türkiye İstatistik Kurumu Ağırlık Hesaplamaları 
İstatistiksel Analizler 
Rapor Yazımı 
İstanbul (Dolmabahçe Sarayı) Basın Açıklaması 
Ankara (Bilkent Oteli) Açıklaması ve Çalıştay Çalışmaları 

14 Aralık 2006 
07 Şubat 2007 
08-09 Şubat 200 
12-13 Şubat 2007 
08-14 Şubat 2007 
14 Şubat 2007 
15 Şubat 2007 
16-21 Şubat 2007 
06-19 Şubat 2007 
20-23 Şubat 2007 
04 Şub-4 Mart 2007 
04-06 Mart 2007 
07-14 Mart 2007 
15-16 Mart 2007 
17-25 Mart 2007 
26 Mart-13 Nisan 2007 
29 Mart 2007 
5-6 Nisan 2007 
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İÜ. Bulgular 
Çalışmanın sonuçları, sosyodemografik özellikler, yaşam tarzı ve alışkanlıklar, sağlık 

ve ruhsal sağlık algısı, kişilerarası ilişkiler ve yaşanılan çevre ile ilgili düşünceleri, şiddet 
algısı, son üç ayda şiddetle karşılaşma ve uygulama algısı, son üç ayda şiddetle karşılaşma, 
son üç ayda şiddetle karşılaşmayı etkileyen etmenler, son üç ayda şiddet davranışlarının 
olması, son üç ayda şiddet davranışlarının olmasını etkileyen etmenler,aile ve okulun 
yaklaşımı ve gencin yaşam becerileri ve şiddetle mücadelede kullandığı bireysel yöntemleri, 
şiddetin nedenleri ve önlenmesi konusundaki görüşleri şeklinde 11 bölüm şeklinde 
sunulmuştur. 

A. Sosyodemografik Özellikler 
Türkiye'de ortaöğretim kurumlarına devam eden öğrencilerin %78,2'si 15-17 yaş 

grubunda yer almaktadır. Erkeklerde 15-17 yaş grubu arası öğrenci yüzdesi %78,8 ve kızlarda 
%77,3'tür. 

1. Ortaöğretim kurumlarına devam eden öğrencilerin %38,0'ı lise bir, %28,0'ı lise iki ve 
%33,3'ü ise lise üçüncü sınıfa devam etmektedir. 

2. Ortaöğretim kurumlarına devam eden öğrencilerin %2'sinin sadece annesi ve 
%3,9'unun sadece babası hayatta değildir. Her ikisini de kaybetmiş olan öğrencilerin 
yüzdesi 0,4'tür. 

3. Öğrencilerin annelerinin öğrenim durumları babalara göre daha düşük olduğu 
görülmektedir. Babalarda lise ve üzeri eğitim kurumlarına devam etme %34,8 iken, 
annelerde bu %19,5'dir. Okuryazar olmama yüzdesinde de anne ve babalar arasında 
fark bulunmaktadır. Annelerde okuryazar olmama %13,4 iken babalarda %2,7'dir. 

4. Devlet okulları ile özel okullara devam eden öğrencilerde anne ve babanın çalışma 
durumu incelendiğinde, çalışmama ve iş arama durumları devlet okullarına devam 
eden öğrencilerin aileleri arasında daha fazladır. 

5. Ortaöğretim kurumlarına devam eden öğrencilerin %84,4'ü çekirdek aile yapısındadır. 
Geniş aile sahibi olma durumu %8,9'dur. Öğrencilerin aile tipinin okul tipine göre 
farklılık göstermemesine rağmen, hanelerde yaşayan kişi sayısı devlet okulu 
öğrencilerinde daha fazladır. Devlet okullarındaki öğrencilerin aileleri daha fazla 
çocuk sahibidirler. Çok kardeş olma durumu devlet okullarında daha sık bulunmuştur: 
5 ve üzeri kardeş olma yüzdeleri devlet okullarında ve özel okullarda sırasıyla %16,4 
ve %7,2'dir. 

6. Ortaöğretim kurumlarına devam eden öğrencilerin %41,8'i anket uygulanan yere göç 
geldiklerini belirtmişlerdir. Göç etmiş öğrencilerin neredeyse yarısında (%46,4) göç 
gelme süresi 11 yıl ve üzeridir. Öğrencilerin ifadelerine göre, anketi cevapladıkları ile 
göç gelenlerin %7,9'u son bir yıl içinde, %16,6'sı 2-4 yıl arasında, %29, Ti 5-10 yıl 
arasında bir süre önce gelmişlerdir. 

Göç eden öğrenciler sık olarak (%41,6) daha önce de bir ilde yaşamışlardır: bu durum 
devlet okullarında okuyan ve göç hikâyesi olan öğrenciler arasında %4l,3 iken özel 
okullarda biraz daha yüksektir %52,2'dir. 

Göç nedenlerini sıklık sırasına göre şu şekilde yanıtlamışlardır: Anne ve/veya babanın 
çalışmak için gelmeleri (%55,9), çocukların okuması için (%24,1), akrabalarının 
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burada olması ve onların yanına gelmeleri (%9,8), daha güvenli olması (%7,5) ve 
sağlık sorunlarının çözümü için (%2,8). 

Gençlerin yaşadıkları yerdeki ruhsal durumları değerlendirildiğinde, öğrencilerin 
yarısından fazlası (%54,9) yeni yaşam yerlerine uyum sağladıklarını ve mutlu 
olduklarını belirtmişlerdir. Yanıtlar arasında ikinci yanıt olan "yaşadığı yerin 
olanakları daha iyi olarak tanımlanmış ve mutlu olma" yine pozitif bir duyguyu 
belirtmektedir (%21,4). 

7. Ekonomik durum değerlendirmesi bazı göstergeler ve öğrencinin kendi algısı 
üzerinden incelenmiştir. Öğrencilerin ailelerinin gelir düzeylerinin değerlendirmeleri 
arasında devam ettikleri okulun tipine göre anlamlı farklılıklar saptanmıştır: Devlet 
okullarına devam eden öğrencilerin %40,8'i ailelerinin ekonomik durumunu iyi olarak 
değerlendirirken, bu yüzde özel okullarda %56,9'dur. Benzer şekilde, ailelerinin 
ekonomik durumunu "çok iyi" olarak belirtme sıklığı, özel okul öğrencilerinde 4,5 kat 
fazladır (%4,9'a kıyasla %22,2). 

B. Yasam Tarzı ve Alışkanlıklar 
8. Ortaöğretim kurumlarında okuyan gençlerin hâlen sigara kullanma %15,6 (Erkeklerde 

%21,8 ve kızlarda %7,5), son bir ayda en az bir defa alkollü içki içme %16,5 
(erkeklerde %31,5 ve kızlarda %10,6) ve son üç ay içinde uyuşturucu/uyarıcı madde 
kullanma %2,9 (erkeklerde %4,3 ve kızlarda %1,0) olarak bulunmuştur. 

9. Gençlerin %9,2'si delici-kesici alet taşımakta (erkeklerin %13,1 ve kızların %4,3), 
ateşli silah taşıma %5,9 (erkeklerde %8,5 ve kızlarda 2,6) ve çete üyesi olma %7,7 
(erkeklerde %10,6 ve kızlarda %4,1), şeklinde bulunmuştur. 

10. Gençler arasında kumar oynama %6,2 (erkeklerde %8,9 ve kızlarda %2,6) ve şans 
oyunu oynama %22,4 (erkeklerde %31,9 ve kızlarda %9,8) şeklinde bulunmuştur. 

11. Gençler arasında her gün televizyon seyretme %92,6'dır. Gençlerin en fazla 
seyrettikleri programlar sırasıyla diziler (%40,7), filmler (%23,3), spor programları 
(%14,0), belgesel (%11,8), yarışma programları (%8,2) ve magazin programları 
(%2,1) şeklindedir. 

12. Ortaöğretim kurumlarına devam eden gençlerin okul dışı etkinlikleri şu şekildedir: 
%63,3'ü kitap okumakta, %61,8'i gazete/dergi okumakta, %58,8'i kültürel etkinliklere 
katılmakta, %56,4'ü İnternet kafeye gitmekte, %55,6'sı spor yapmakta, %45,6'sı 
sokakta arkadaşları ile oynamakta ve %17,5'i oyun salonları/bilardo/kahvehanelere 
gitmektedir. 

C. Sağlık ve Ruhsal Sağlık Algısı, Kişilerarası İlişkiler ve Yaşanılan Çevre ile 
İlgili Düşünceleri 

13. Türkiye'de ortaöğretime devam eden öğrencilerin %33,1'i genel sağlık durumunu 
"çok iyi" olarak tanımlarken, %49,0'ı "iyi" olarak tanımlamaktadır. "Orta" tanımı 
%14,2, kötü %2,6 ve çok kötü %1,1 olarak bulunmuştur. 

14. Türkiye'de ortaöğretime devam eden öğrencilerin ruh sağlığı durumları konusundaki 
düşüncelerinin yüzde dağılımı incelendiğinde, tüm öğrencilerin %32,9'u ruh sağlığı 
durumunu "çok iyi" olarak tanımlarken, %40,2'si "iyi" olarak tanımlamaktadır. "Orta" 
tanımı %17,4, kötü %6,2 ve çok kötü %3,2 olarak bulunmuştur. 
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15. Türkiye'de ortaöğretim kurumlarına devam eden öğrencilerin %64,4'ünün son bir yıl 
içinde üzücü olarak tanımlanabilecek bir olay yaşadıklarını belirttikleri görülmüştür. 
Özel okullardaki öğrenciler devlet okullarındaki öğrencilere göre; kızlar, erkeklere 
göre daha fazla üzücü olayla karşılaştıklarını belirtmişlerdir. 

16. Türkiye'de ortaöğretim kurumlarına devam eden öğrencilerin dikkatsizlik, 
hiperaktivite ve dürtüsellik davranışlarına ilişkin bazı yanıtlarının yüzde dağılımı 
incelendiğinde, öğrencilerin yaklaşık %15-20'sinin ödevlerini tamamlamakta zorluk 
çektiği, sık olarak kontrolünü kaybettiği ve sabırsızlık sergiledikleri görülmektedir. 

17. Erkek ve kız öğrenciler karşılaştırıldığında ise dikkatsizlik ifadelerinin kız öğrenciler 
tarafından daha fazla belirtildiği görülmüştür. Hiperaktivite ve dürtüsellik ifadelerinde 
ise erkek öğrencilerin kız öğrencilerden yüksek oranlar gösterdikleri tespit edilmiştir. 

18. Türkiye'de ortaöğretim kurumlarına devam eden öğrencilerin %10,2'sinin 
kendilerinin, %15,3'ünün ailelerinin psikiyatrik tedavi gördükleri belirtilmiştir. 

19. Öğrencilerin %10'u kendisine zarar vermeyi denemiş, %27,4'ü ise düşünmüştür. Bu 
yüzdeler erkeklerde %10,2 ve %24,1 iken kızlarda %9,7 ve %31,7'dir. 

20. Türkiye'de ortaöğretime devam eden öğrencilerin %89,9'u anneleri ile, %83,1'i 
babalan ile ve %82,6'sı kardeşleri ile olan ilişkilerini "iyi" ya da "çok iyi" olarak 
tanımlamaktadırlar. Diğer taraftan, öğrencilerin öğretmenlerle olan ilişkilerini 
aileleriyle olan ilişkilerinden daha olumsuz algıladıkları saptanmıştır (%70,8). 

21. Türkiye'de ortaöğretim kurumlarına devam eden öğrencilerin %30, Tinin yaşadıkları 
çevrede paranın en önemli değer kabul edildiğini, %20,2'sinin yaşadıkları çevrede iyi 
niyetli değil kurnaz olmanın daha önemli olduğunu belirttikleri, %14,3'ünün 
yaşadıkları çevrede tehdit baskı ile sonuç almak normal kabul edildiği, %13,Tinin 
yaşadıkları çevrede yaları söylemenin açıkgözlülük olarak görüldüğü, %11,5'inin 
yaşadıkları çevrede mecbur kalınırsa hırsızlık dâhil birçok suç işlenebildiği, 
%10,2'sinin yaşadıkları çevrede sarhoş oluncaya kadar içki içmenin delikanlılık olarak 
görüldüğü ve %5,6'sının yaşadığı çevrede bağımlılık yapıcı (uyuşturucu) madde 
kullanmanın doğru bulunduğu görülmüştür. 

22. Gençlerin %65,6'sı gelecekte her şeyin daha iyi olacağını ve %17,2'si ise biraz daha 
iyi olacağını düşünürken, %8,8'i daha kötü olacağını düşünmektedir. 

23. Ortaöğretim kurumlarına devam eden öğrencilerin %24,3'ü kimseden etkilenmediğini 
belirtmiştir. Öğrencilerin %29'u ailelerinden, %15,9'u arkadaşlarından, %14'ü yazılı 
ve görsel basından, %8,4'ü dinî görevlilerden ve %8,4'ü öğretmenlerden 
etkilendiklerini belirtmişlerdir. 

24. Ortaöğretim kurumlarına devam eden öğrencilerin %34,4'ü aile büyüklerinden, 
%27,3'ü basından, %14,3'ü öğretmenlerden, %13,8'i din görevlilerinden, %7,3'ü 
tanınmış kişilerden ve %2,9'u arkadaşlarından gelen bilginin daha güvenilir olduğunu 
belirtmektedirler. 

D. Şiddet Algısı 
25. Ortaöğretim kurumlarına devam eden gençlere şiddet içeren davranışları şiddet olarak 

algılama durumları sorulmuştur. Gençler arasında "şiddet" içeren davranışlar 
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konusundaki algı farklılık göstermektedir. Bazı şiddet içeren davranışları gençlerin bir 
kısmının şiddet olarak algılamadıkları bulunmuştur. Örneğin, el şakası gençlerin 
%65,2 (±0,6)'sı, kaba söz ve davranışlar %70,3 (±0,6) ve eksiklerin yüze vurulması 
%3 1,2 (±0,6) şeklindedir. 

26. Ortaöğretim kurumlarına devam eden öğrenciler şiddetin en sık sokakta (%39) okul ve 
çevresinde (%34) görüldüğünü düşünmektedirler. Gençlerin şiddet olduğunu 
düşündükleri diğer yerler arasında yurt (%10,2), arkadaş çevresi (%9,4), aile ortamı 
(%4,8) ve trafik ortamı (%2,5) belirtilmiştir. 

27. Ortaöğretim kurumlarına devam eden öğrencilerin %23,9'u ailelerinde şiddet 
olduğunu belirtmiştir. Devlet okulu öğrencilerinde ailede şiddet olma yüzdesi %24,1 
iken özel okullarda %19,1'dir. Kız öğrenciler (%28,1) erkek öğrencilere göre (%20,7) 
ailelerinde şiddet varlığını daha fazla olarak beyan etmişlerdir 

E. Şiddet ile Karşılaşma ve Uygulama: 
28. Gençlere şiddet tanımı verilmeden şiddet ile karşılaşma durumları sorulmuştur. 

Gençlerin %18,9 (%95, Güven aralığı 17,9-19,9) ve son bir ayda şiddetle karşılaşma 
%14,4 (%95, Güven aralığı 13,6-15,2) olarak bulunmuştur. Şiddet uygulama yüzdeleri 
ise son üç ay içinde %29,3 (%95, Güven aralığı 27,7-30,9) ve son bir ay içinde %25, 
(%95, Güven aralığı 23,6-26,4) olarak bulunmuştur. 

29. Gençlere fiziksel, duygusal, sözel ve cinsel şiddet tanımları verildikten sonra son üç ay 
içinde şiddetle karşılaşma durumları sorulmuştur. 

Gençlerin %22'si (%95, Güven aralığı 21,5-22,5) fiziksel şiddet ile karşılaştığını, 
%35,5'i (%95, Güven aralığı 34,9-36,1) ise fiziksel şiddet uyguladığını, 

Gençlerin %53'ü (%95, Güven aralığı 52,3-53,7) sözel şiddet ile karşılaştığını, 
%48,7'si (%95, Güven aralığı 47,9-49,5) ise sözel şiddet uyguladığını, 

Gençlerin %36,3'ü (%95, Güven aralığı 27,7-36,9) duygusal şiddet ile karşılaştığını, 
%27,6'sı (%95, Güven aralığı 27,1-28,1) ise duygusal şiddet uyguladığını, 

Gençlerin %15,8'i (%95, Güven aralığı 15,3-16,3) cinsel şiddet ile karşılaştığım, 
%11,7'si (%95, Güven aralığı 11,3-12,1) ise cinsel şiddet uyguladığını belirtmiştir. 

F. Son Üç Ayda Şiddetle Karşılaşma Epidemiyolojisi 
Son Üç Ay İçinde Fiziksel Şiddet ile Karşılaşma 

30. Devlet okullarında son üç ay içinde fiziksel şiddet ile karşılaşma %22,1 (±0,5), özel 
okullarda %20,8 (±0,5) ve genel toplamda %22 (±0,5)'dir. Devlet okullarında ve özel 
okullarda öğrenim gören öğrenciler arasında fiziksel şiddet ile karşılaşma sıklığı 
açısından bir fark bulunmamaktadır. 

Erkeklerde son üç ay içinde fiziksel şiddet ile karşılaşma %22,5 (±0,7) iken, kızlarda 
%21,4 (±0,6) tür. Son üç ay içinde şiddetle karşılaşma erkek ve kız öğrenciler arasında 
benzer yüzdelerde olup aralarında önemli farklılık bulunmamaktadır. Devlet 
okullarında ve özel okullarda öğrenim gören erkek ve kız öğrenciler arasında da 
farklılık bulunmamaktadır. 

Ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin %5,8 (±0,6), erkeklerin %6,6 
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(±0,7) ve kızların %4,3 (±0,7)'ü her gün şiddetle karşılaştığını belirtmektedir. Devlet 
okulları ve özel okullar arasında fark bulunmamaktadır. 

Son üç ay içinde fiziksel şiddet ile karşılaşılan yerlerin başında %49,4 (±1,3) ile okul 
ve çevresi, %27,3 (±1,1) ile ev, %14,7 ile sokak (±0,7), %3,1 (±0,4) ile yurt ve %5,5 
(±0,5) ile diğer seçeneği içinde yer alan yerler gelmektedir. 

Son üç ay içinde fiziksel şiddet ile karşılaşma erkek ve kızlarda farklı sıralar takip 
etmektedir. Erkeklerde sıralama okul, sokak, ev, diğer yerler ve yurt şeklinde iken 
kızlarda ev, okul, sokak, diğer ve yurt şeklindedir. Erkek ve kızlarda sıralamanın 
farklı olması istatistiksel olarak da farklıdır. 

Son üç ay içinde devlet okullarında ve özel okullarda fiziksel şiddet ile karşılaşılan 
yerlerin sıralaması da farklılık göstermektedir. Devlet okullarında okul, ev, sokak, 
diğer ve yurt sıralaması alınırken, özel okullarda okul, sokak, ev, diğer ve yurt 
şeklindedir. Devlet okulları ve özel okullar da okulda şiddet görülme sıklığı yüzdeleri 
benzer iken, diğer yerlerin yüzdeleri arasında istatistiksel olarak da farklılık vardır. 
Devlet okullarında evde ve özel okullarda sokakta şiddetle karşılaşma istatistiksel 
olarak daha fazla bulunmuştur. 

Son üç ay içinde fiziksel şiddet uygulayan kişiler sırasıyla arkadaş %30,8 (±1,2), diğer 
kişiler %29,4 (±1,1), öğretmen %17,1 (±1,3), baba % 13,5 (±0,8) ve anne %9,3 (±0,6) 
şeklinde sıralanmaktadır. Devlet okulları ve özel okullar da, erkek ve kızlar arasındaki 
yanıtların yüzdeleri arasında farklılık bulunmamaktadır. 

Şiddet karşısında verilen tepkiler ise "hiçbir şey yapmama ve saklama" %35,4 (±1,3) 
ile ilk sırada yer alırken, ikinci sırada %35,6 (±1,3) "şiddet ile karşılık verme" 
gelmektedir. Devlet okullarında bir şey yapmama ve saklama şeklinde şiddete karşılık 
verme özel okullara göre daha yüksek iken, özel okullarda ise şiddet ile karşılık verme 
belirgin olarak daha yüksektir. Yine erkek öğrenciler kızlara göre şiddete şiddet ile 
daha fazla karşılık vermektedirler. 

Son Üç Ay İçinde Sözel Şiddet ile Karşılaşma 
31. Devlet okullarında son üç ay içinde sözel şiddet ile karşılaşma %53,0 (±0,7), özel 

okullarda %50,8 (±0,6) ve genel toplamda %53 (±0,7)'tür. Devlet okulları ve özel 
okullarda öğrenim gören öğrenciler arasında sözel şiddet ile karşılaşma sıklığı 
açısından bir fark bulunmamaktadır. 

Erkeklerde son üç ay içinde sözel şiddet uygulama %52,9 (±1,0) iken, kızlarda %53,1 
(±0,9)'dir. Son üç ay içinde şiddetle karşılaşma erkek ve kız öğrenciler arasında 
benzer yüzdelerde olup aralarında önemli farklılık bulunmamaktadır. Devlet okulları 
ve özel okullarda öğrenim gören erkek ve kız öğrenciler arasında da farklılık 
bulunmamaktadır. 

Son üç ay içinde her gün sözel şiddetle karşılaştığını düşünen öğrenci yüzdesi %11,1 
(±0,6), erkeklerde %12,9 (±0,8) ve kızlarda %8,9 (±0,7)'dur. 

Son üç ay içinde sözel şiddet ile karşılaşılan yerlerin başında %60,3 (±0,9) ile okul ve 
çevresi, %18,1 (±0,6) ile ev, %13,5 ile sokak (±0,5), %5,2 (±0,4) ile diğer ve %2,9 
(±0,3) ile yurt gelmektedir. 
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Son üç ay içinde sözel şiddet ile karşılaşma erkek ve kızlarda aym sırada olmakla 
beraber sıklıkları arasında farklılık göstermektedir. Erkeklerde, okulda sözel şiddet ile 
karşılaşma; kızlarda ise evde sözel şiddetle karşılaşma çok yüksektir. Devlet 
okullarında ve özel okullarda erkek ve kızlarda farklılıklar benzerdir. 

Son üç ay içinde devlet okulları ve özel okullarda sözel şiddet ile karşılaşılan yerlerin 
sıralaması benzerdir. Devlet okullarında evde sözel şiddet ile karşılaşma özel okullara 
göre daha yüksektir. 

Son üç ay içinde fiziksel şiddet uygulayan kişiler sırasıyla arkadaş %47,1 (±0,9), diğer 
kişiler %20,6 (±0,7), anne/baba/diğer aile bireyleri %14 (±0,5), öğretmen %12,2 
(±0,7) ve kardeş %6,1 (±0,4) şeklinde sıralanmaktadır. Devlet okulları ve özel okullar, 
erkek ve kızlar arasında yanıtların yüzdeleri arasında farklılık bulunmamaktadır. 

Şiddet karşısında verilen tepkiler ise "şiddet ile karşılık verme" %36,0 (±0,8) ile ilk 
sırada yer alırken, ikinci sırada %32,3 (±0,9) "hiçbir şey yapmama ve saklama" 
gelmektedir. Devlet okullarında bir şey yapmama ve saklama şeklinde şiddete karşılık 
verme özel okullara göre daha yüksek iken, özel okullarda ise şiddet ile karşılık verme 
belirgin olarak daha yüksektir. Yine erkek öğrenciler kızlara göre şiddete şiddet ile 
daha fazla karşılık verdiklerini ve hiçbir şey yapmamayı daha fazla uygulamaktadırlar. 
Kızlarda çözüm olarak paylaşım yeterli düzeyde olmamakla beraber erkeklere göre 
daha fazla kullanılmaktadır. 

Son Üç Ay İçinde Duygusal Şiddet ile Karşılaşma 
32. Devlet okullarında son üç ay içinde duygusal şiddet ile karşılaşma %36,3 (±0,6), özel 

okullarda %36,1 (±0,7) ve genel toplamda %36,3 (±0,6)'tür. Devlet okulları ve özel 
okullarda öğrenim gören öğrenciler arasında duygusal şiddet ile karşılaşma sıklığı 
açısından bir fark bulunmamaktadır. 

Erkeklerde son üç ay içinde duygusal şiddet ile karşılaşma %38,4 (±0,8) iken, kızlarda 
%33,7 (±0,7)'dir. Son üç ay içinde duygusal şiddetle karşılaşma erkek öğrencilerde 
daha fazla olup devlet okullarında erkek öğrencilerde olan fazlalık bu farkı 
yaratmaktadır. 

Son üç ay içinde her gün duygusal şiddetle karşılaştığını düşünen öğrenci yüzdesi 
%6,8 (±0,5), erkeklerde %7,3 (±0,7) ve kızlarda %6,2 (±0,5)'dir. 

Son üç ay içinde duygusal şiddet ile karşılaşılan yerlerin başında %59,8 (±1,2) ile okul 
ve çevresi, %19,l (±0,9) ile ev, %10,2 (±0,7) ile diğer yerler, %6,7 ile sokak (±0,7) ve 
%4,2 (±0,4) ile yurt gelmektedir. Erkek ve kızlarda aynı sıralama olmasına karşılık 
kızlar okul ve çevresinde ve evde erkeklere göre daha fazla; erkekler ise sokak ve 
yurtta daha fazla şiddetle karşılaştıklarını belirtmektedirler. 

Son üç ay içinde duygusal şiddet uygulayan kişiler sırasıyla arkadaş %55,7 (±1,3), 
anne/baba/diğer bireyler %15 (±0,8), diğer kişiler %13,9 (±0,8), öğretmen %10,7 
(±0,6) ve kardeş %4,8 (±0,4) şeklinde sıralanmaktadır. Devlet okulları ve özel 
okullarda yüzdeler birbirine benzerdir. Erkeklerde öğretmenden duygusal şiddet göre 
kızlara göre, kızlarda ise arkadaşlardan şiddet görme erkeklere göre çok daha fazladır. 

Şiddet karşısında verilen tepkiler ise "hiçbir şey yapmama ve saklama" %42,6 (±0,8) 
ile ilk sırada yer alırken, üçüncü sırada %21,1 (±0,7) "şiddet ile karşılık verme" 
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gelmektedir. Olumlu yaklaşım olarak tanımlanan birisi ile bu şiddetin olduğunu 
arkadaşlarla paylaşma ise %27,7 (±0.8) ile ikinci sırada yer almaktadır. Devlet 
okullarında bir şey yapmama ve saklama şeklinde şiddete karşılık verme özel okullara 
göre daha yüksektir. Yine erkek öğrenciler kızlara göre şiddete şiddet ile daha fazla 
karşılık vermekte ve daha fazla saklamaktadırlar Kızlar ise erkeklere göre arkadaşları 
ile daha fazla paylaşmaktadırlar 

Son Üç Ay İçinde Cinsel Şiddet ile Karşılaşma 
33. Devlet okullarında son üç ay içinde cinsel şiddet ile karşılaşma %15,8 (±0,5), özel 

okullarda % 14,9 (±0,5) ve genel toplamda %15,8 (±0,5)'dir. Devlet okullarında ve 
özel okullarda öğrenim gören öğrenciler arasında cinsel şiddet ile karşılaşma sıklığı 
açısından bir fark bulunmamaktadır. 

Erkeklerde son üç ay içinde fiziksel şiddet ile karşılaşma %15.5 (±0,6) iken, kızlarda 
% 15.5 (i-0,6)'tir. Son üç ay içinde cinsel şiddetle karşılaşma erkek ve kız öğrenciler 
arasında benzer yüzdelerde olup aralarında önemli farklılık bulunmamaktadır. Devlet 
okullarında ve özel okullarda öğrenim gören erkek ve kız öğrenciler arasında da 
farklılık bulunmamaktadır 

Son üç ay içinde cinsel şiddet ile karşılaşılan yerlerin başında %44,8 (±1,4) ile okul ve 
çevresi, %36,7 (±1,6) ile ev, %10,4 (±0,7) ile diğer yerler, %4,3 (±0,6) ile ev ve %3,8 
(±0,6) ile yun gelmektedir. 

Son üç ay içinde cinsel şiddet ile karşılaşma erkek ve kızlarda aynı sırayı takip 
etmektedir. Ancak, erkeklerde okul ve çevresine verilen yanıt yüzdesi kızlardan 
belirgin bir şekilde yüksek iken, kızlarda ise sokak yanıtı erkeklere göre daha 
yüksektir. Devlet okullarında ve özel okullarda verilen yanıtlar birbirine çok 
benzemektedir. 

Son üç ay içinde cinsel şiddet uygulayan kişiler sırasıyla arkadaş %46,7 (i 1,9), diğer 
kişiler %42,4 (=1,9), öğretmen %5,6 (=0,6), aile bireyleri °/o3 (±0,4) ve yakın 
akrabalar %2,3 (±0,3) şeklinde sıralanmaktadır. Gençler kendilerine cinsel şiddet 
uygulayan kişileri belirtmek istemeyerek önemli bir kısmı diğer kişiler seçeneğini 
işaretlemiştir. Devlet okulları ve özel okullar, erkek ve kızlar arasında yanıtların 
yüzdeleri arasında farklılık bulunmamaktadır. 

Şiddet karşısında verilen tepkiler ise "arkadaşlar ile paylaşma" %42,4 (< 1,3) ile ilk 
sırada yer alırken, ikinci sırada %39,2 (±1,2) ';hiç bir şey yapmama ve saklama" 
gelmektedir. Devlet okuliarı ve özel okullarda benzer yanıtlar alınmıştır. 

G. Son Üç Ay içinde Şiddet ile Karşılaşmayı Etkileyen Etmenler 
Şiddetle karşılaşmayı etkileyen etmenlere yönelik istatistiksel analizler temel değişken 
olan cinsiyete göre yapılmıştır. Erkek ve kızların analizlerinde devlet okulları ve özel 
okullar için ayrı sonuçlar alınmıştır. Erkeklerde ve kızlarda şiddetle karşılaşmayı 
etkilediği düşünülen etmenlerin hepsi beraber analizi yapılmıştır. Önemli çıkan 
sonuçlar aşağıda sunulmuştur. 

Son Üç Ay İçinde Fiziksel Şidder ile Karşılaşmayı Etkileyen Etmenler 
34. Erkeklerde son üç ay içinde fiziksel şiddet ile karşılaşmaya ilişkin analizde hem devlet 

okullarında hem de özel okullarda diğer tür şiddete maruz kalan duygusal, sözel, 
cinsel ve ekonomik durumu kötü olarak algılayanlarda şiddet ile karşılaşma daha sık 
olarak bulunmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1413) 



— 407 — 

Devlet okullarında ailesinin arabası olmayan (daha fakir olan) ve spor yapmayan 
gençler şiddete daha fazla maruz kalmaktadırlar. 

Özel okullarda ise yaşadığı sosyal çevresindeki olaylar hakkında yorum yapamayan 
yani duyarsız olan gençler, anne ya da babası hayatta olan gençlerde, ve ateşli silah 
taşıyan gençlerin daha fazla şiddete maruz kaldıkları bulunmuştur. 

35. Kızlarda son üç ay içinde fiziksel şiddet ile karşılaşmaya ilişkin analizlerde hem devlet 
okullarında hem de özel okullarda diğer şiddetlerle karşılaşan, aile ortamlarında şiddet 
olduğunu belirten, okul başarı notlan düşük olan ve spor yapmayan gençler daha fazla 
fiziksel şiddet ile karşılaşmakladırlar. 

Devlet okullarında öğrenim gören kız öğrencilerden sosyal çevresindeki olaylar 
hakkında yorum yapamayanlar, sokakta arkadaşları ile beraber vakit geçirmeyen ve 
madde kullanan gençleri daha fazla fiziksel şiddete maraz kalmaktadırlar. 

Özel okullarda öğrenim gören kız öğrencilerden alt sınıflarda olanlar, yaşadıkları 
sosyal ortamın olumsuz olduğunu belirten, alkollü içki içen, gelir düzeyi düşük 
olduğunu düşünen gençler daha fazla fiziksel şiddete maruz kalmaktadırlar. 

Son Üç Ay İçinde Duygusal Şiddet ile Karşılaşmayı Etkileyen Etmenler 
36. Erkeklerde son üç ay içinde duygusal şiddet ile karşılaşmaya ilişkin analizde hem 

devlet okullarında hem de özel okullarda herhangi bir farklı türde (fiziksel, sözel, 
cinsel) şiddete maruz kalan, ailelerinde şiddet olan ve ruhsal olarak kendini kötü 
hisseden ve alt sınıflardaki gençlerin daha fazla duygusal şiddete maruz kaldıkları 
bulunmuştur. 

Devlet okullarında kumar oynayan, ekonomik durumlarını kötü olarak algılayan ve 
günde 4 saatten fazla televizyon seyreden gençler daha fazla duygusal şiddete maruz 
kalmaktadırlar. 

Özel okullarda öğrenim gören erkek Öğrencilerin babaları düşük öğrenim düzeylerinde 
olan, dikkat eksikliği belirtileri olan ve olumsuz sosyal çevrede yaşadığını düşünen 
gençler daha fazla duygusal şiddete manız kaldıklarını belirtmekledirler. 

37. Kızlarda son üç ay içinde duygusal şiddet ile karşılaşmaya ilişkin analizlerde hem 
devlet okullarında hem de özel okullarda diğer tür (fiziksel, sö/cl ve cinsel) şiddetlerle 
karşılaşan ve aile ortamlarında şiddet olduğunu belirten gençler daha fazla duygusal 
şiddet ile karşılaşmaktadırlar. 

Devlet okullarında öğrenim gören kız öğrencilerden ruhsal olarak kendini kötü 
hisseden ve sigara kullanan gençlerin daha fazla duygusal şiddete maruz kaldıkları 
bulunmuştur. 

Özel okullarda öğrenim gören kız öğrencilerden tek çocuk olma ve oyun salonlarına 
gitme fazla duygusal şiddete maruz kalmaya neden olmaktadır. 
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Son Üç Ay İçinde Sözel Şiddet ile Karşılaşmayı Etkileyen Etmenler 

38. Erkeklerde son üç ay içinde sözel şiddet ile karşılaşmaya ilişkin analizde hem devlet 
okullarında hem de özel okullarda herhangi bir farklı lürde (fiziksel, duygusal, cinsel) 
şiddete maruz kalan, ailelerinde şiddet olan ve ruhsal olarak kendim kötü hisseden 
gençlerin daha fazla sözel şiddete maruz kaldıkları bulunmuştur. 

Devlet okullarında sokakta arkadaşları ile vakit geçiren ve spor yapmayan gençler 
şiddete daha fazla maruz kalmaktadırlar, 

Özel okullarda ise üst sınıflarda olan, sigara kullanan ve olumsuz sosyal çevrede 
yaşadığını düşünen gençler daha fazla sözel şiddete maruz kaldıklarını 
belirtmektedirler. 

39. Kızlarda son üç ay içinde sözel şiddet ile karşılaşmaya ilişkin analizlerde hem devlet 
okullarında hem de özel okullarda diğer tür (fiziksel, duygusal ve cinsel) şiddetlerle 
karşılaşan, aile ortamlarında şiddet olduğunu belirten ve ruhsal olarak kendini kötü 
hisseden gençler daha fazla sözel şiddet ile karşılaşmaktadırlar. 

Devlet okullarında öğrenim gören kız öğrencilerden hiperaktivite/dürtüsellik eğilimi 
olan, okula devamsızlığı fazla olan, kültürel etkinliklere katılmayan ve gazete okuyan 
gençlerin daha fazla sözel şiddete maruz kaldıkları bulunmuştur. 

Özel okullarda öğrenim gören kız öğrencilerden sokakta arkadaşları ile beraber 
olmayan, yaşadıkları ortamı olumsuz olarak tanımlayan, ekonomik durumlarını kötü 
olarak algılayan gençler daha fazla sözel şiddete maruz kalmaktadırlar. 

Son Üç Ay İçinde Cinsel Şiddet ile Karşılaşmayı Etkileyen Etmenler: 
40. Erkeklerde son üç ay içinde cinsel şiddet ile karşılaşmaya ilişkin analizde hem devlet 

okullarında hem de özel okullarda herhangi bir farklı türde (fiziksel, sözel, duygusal) 
şiddete maruz kalma cinsel şiddet ile beraber bulunmuştur. 

Devlet okullarında okul devamsızlığı olan, karne not ortalaması orta düzeyde olan, 
televizyon seyretmeyen ve oyun salonuna giden gençler daha fazla cinsel şiddete 
maruz kalmaktadırlar. 

Özel okullarda öğrenim gören erkek öğrencilerden okul devamsızlığı olan ve olumsuz 
sosyal çevrede yaşadığını düşünen gençler daha fazla cinsel şiddete maruz kaldıklarını 
belirtmektedirler. 

41. Kızlarda son üç ay içinde cinsel şiddet ile karşılaşmaya ilişkin analizlerde hem devlet 
okullarında hem de özel okullarda diğer tür (fiziksel, sözel ve duygusal) şiddet ile 
karşılaşma, ailede şiddet olduğunu belirten, ruhsal olarak kendini kötü hisseden ve 
delici alet taşıyan gençler de cinsel şiddet ile karşılaşmayı etkilemektedir. 

Devlet okullarında öğrenim gören kız öğrencilerden ekonomik durumunu daha yüksek 
olarak algılayan ve hiperaktivite/dürtüsellik belirtileri olan gençler daha fazla cinsel 
şiddete maruz kaldıklarını belirtmişlerdir. 

Özel okullarda öğrenim gören kız öğrencilerden madde kullanan, kumar oynayan ve 
sokakta arkadaşları ile beraber vakit geçirmeyen gençler daha fazla cinsel şiddete 
maruz kaldıklarını belirtmektedirler 
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H. Son Üç Ayda Şiddet Uygulama Davranışları Epidemiyolojisi 
Son Üç Ay İçinde Fiziksel Şiddet Davranışlarının Olması 

42. Devlet okullarında son üç ay içinde fiziksel şiddet ile davranışlarının olması %35,5 
(±0,6), özel okullarda %35,6 (1-0,7) ve genel toplamda %35,5 (=0,6)'tir. Devlet 
okullarında ve özel okullarda öğrenim gören öğrenciler arasında fiziksel şiddet 
uygulama davranışları benzerdir 

Erkeklerde son üç ay içinde fiziksel şiddet davranışlarının olması %34 (=0,9) iken, 
kızlarda %37,4 (±0,9)'tür. Son üç ay içinde şiddetle karşılaşma erkek ve kız öğrenciler 
arasında benzer yüzdelerde olup, aralarında önemli farklılık bulunmamaktadır Özel 
okullarda öğrenim gören kız öğrenciler, erkek öğrencilere göre daha fazla fiziksel 
şiddet uyguladıklarını düşünmektedirler Kızların şiddet algılarının farklılığı bunun 
nedeni olabilir. 

Ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin %7 (±0,5), erkeklerin %8,1 
(±0,7) ve kızların %4,8 (=0,6)'i her gün şiddet uyguladığını belirtmektedir. Devlet 
okulları ve özel okullar arasında fark bulunmamaktadır. Erkekler daha sık olarak 
fiziksel şiddet uyguladıklarını düşünmektedirler. 

Son üç ay içinde fiziksel şiddet uygulanan kişiler sırasıyla arkadaş %49,9 {±1,1), diğer 
kişiler %27 (±0,9), aile %I8,2 (=0,8) ve öğretmen %3 (=0,5) şeklinde sıralanmaktadır. 
Devlet okullarında aile bireylerine şiddet uygulama daha fazla iken, özel okullarda 
arkadaşlara uygulama daha fazladır. Yine erkeklerde arkadaşlara ve diğer kişilere 
fiziksel şiddet uygulama kızlara göre daha fazla iken, kızlarda aile bireylerine şiddet 
uygulama daha sık olarak belirtilmiştir. 

Şiddet davranışları karşısında aldıkları tepkiler ise "şiddet ile karşılık verme" %45,9 
(±1,1) ile ilk sırada yer alırken, ikinci sırada %39,6 (±0,9) "hiç bir tepki almama" 
gelmektedir. Diğer yanıtlar aileden ceza alma, okul idaresinden ceza alma ve karakola 
şikâyet edilme şeklindedir. Devlet okulları ve özel okullar ile kız ve erkekler arasında 
fark bulunmamaktadır. 

Fiziksel şiddet uygulama nedeni olarak ise gençlerin %48,7 (±0,9) si 'kendini/hakkını 
korumak" olarak yanıtlarken, %22,2 (±0,8)'si "şaka olsun diye" ve %13,6 (±0,6)'sı 
"cezalandırma" amacıyla uyguladığını belirtmiştir. Diğer yanıtlar öç alma (10,3 ±0,7) 
ve bu sorunu başka şekilde çözememe (5,3 I0,5)'dir. Erkekler hakkını korumak için, 
kızlar ise şaka olsun diye uyguladıklarını belirtmektedirler. Devlet okullarında ve özel 
okullarda nedenler benzerdir. 

"Hakkı korunsaydı" fiziksel şiddet uygulamayacağım söyleyen öğrenci %38,5 (±0,9) 
ve "pişman olacağını bilseydi" diyen %32,4 (±0,8)'tür. Diğer yanıtlar sırasıyla 
"cezalandırılacağını bilseydi" (%10,9±0,7), "arkadaşlarının kınayacağını bilseydi" 
(%10,0±0,6) ve "ailesinin onu kınayacağını bilseydi" (%8.1=0,5) şeklindedir. Erkekler 
daha fazla haklan korunsaydı, kızlar ise daha fazla pişman olacaklarını bilselerdi 
şiddet uygulamazdı şeklinde düşünmektedirler 

Son Üç Ay İçinde Sözel Şiddet Davranışlarının Olması 
43. Devlet okullarında son üç ay içinde sözel şiddet uygulama %48,7 (±0,8), özel 

okullarda %48 (±0,7) ve genel toplamda %48.7 (±0,8)rdir. Devlet okulları ve özel 
okullarda öğrenim gören öğrenciler arasında sözel şiddet uygulama davranışları 

benzerdir. 
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Erkeklerde son üç ay içinde sözel şiddet uygulama %47,1 (±1.1) iken, kızlarda ?'o50,6 
(±0,9)'dır. Son üç ay içinde erkek ve kız öğrenciler arasında sözel şiddet uygulama 
benzer yüzdelerde olup aralarında önemli farklılık bulunmamaktadır Özel okullarda 
öğrenim gören kız öğrenciler erkeklere göre daha fazla sözel şiddet uyguladıklarını 
belirtmektedirler. 

Ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin %1Ü,3 (J 0,6), erkeklerin %12,9 
(±0,7) ve kızların %6,8 (±0,8)'i her gün sözel şiddet uyguladığını belirtmektedir. Özel 
okullarda sözel şiddet uygulama daha fazla belirtilmiştir. Erkekler daha sık olarak 
sözel şiddet uyguladıklarını düşünmektedirler. 

Son üç ay içinde sözel şiddet uygulanan kişiler; arkadaş %7!,1 (±0,8), diğer kişiler 
%I4,8 (±0,6), aile %1 1,8 (^0,4) Ve öğretmen %3,2 (±0,3) şeklinde sıralanmaktadır. 
Devlet okullarıve özel okullar arasında farklılık bulunmamaktadır Ayrıca erkek ve 
kızlar arasında da fark bulunmamaktadır. 

Şiddet davranışları karşısında aldıkları tepkiler ise %54,8 (±0,8) "hiç bir tepki almama 
ile ilk sırada yer alırken, ikinci sırada "şiddet ile karşılık verme"1 %36,5 (±0,8) 
gelmektedir. Diğer yanıtlar arkadaşları tarafından kınanma, aileden ceza alma ve oku! 
idaresinden ceza alma şeklindedir. Devlet okulları ve özel okullar arasında fark 
bulunmamaktadır. Ayrıca kız ve erkekler arasında da fark bulunmamaktadır. 

Sözel şiddet uygulama nedeni olarak ise gençlerin %40 (±0,8):ı "kendini/hakkını 
korumak" olarak yanıtlarken, %29,1 (J0.6)'i "hayal kırıklığı yaşayıp öfkelenmek" ve 
%13,5 (=0,6)'i "kendini iyi hissetmek için" uyguladığını belirtmiştir. Diğer yanıtlar 
"öç alma/cezalandırma" %10,6 (±0,4) ve "istediği bir şeyi yaptırmak için" %6,7 
(±0,4)'dir. Devlet okulları ve özel okullar arasında fark bulunmamaktadır Ayrıca kız 
ve erkekler arasında da fark bulunmamaktadır 

"Pişman olacağını bilseydi" sözel şiddet uygulamayacağını söyleyen öğrenci yüzdesi 
%35,9 (±0,7) ve "hakkının yenmesi önlenseydi" diyen %25,8 (±0,7) dir. Diğer yanıtlar 
sırasıyla "hakkı korunsaydf %18,7 (*0,6), "kmacağını bilseydi" %ll ,5 (±0.5) ve 
"cezalandırılacağını bilseydi" %8, l (^0,4) şeklindedir Kızlar daha fazla hakları 
korunsaydı, erkekler ise daha fazla pişman olacaklarını bilselerdi şiddet uygulamazdı 
şeklinde düşünmektedirler. Devlet okulları ve özel okullar arasında fark 
bulunmamaktadır. 

Son Üç Ay İçinde Duygusal Şiddet Davranışlarının Olması 
44. Devlet okullarında son üç ay içinde duygusal şiddet uygulama %27,6 (±0,5), özel 

okullarda %26,7 (=0,7) ve genel toplamda %27,6 (±0,5)'dir. Devlet okulları ve özel 
okullarda öğrenim gören öğrenciler arasında duygusal şiddet uygulama davranış 
sıklıkları benzerdir. 

Erkeklerde son uç ay içinde sözel şiddet uygulama %27,0 (=0,8) iken, kızlarda %28,3 
(ı.0,7)'tür. Son üç ay içinde erkek ve kız öğrenciler arasında duygusal şiddet uygulama 
benzer yüzdelerde olup aralarında önemli farklılık bulunmamaktadır Özel okullarda 
öğrenim gören kız öğrenciler, erkeklere göre daha fazla duygusal şiddet 
uyguladıklarını belirtmektedirler. 
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Ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin %6,2 (±0,6)'sı, erkeklerin 
%7,8'i (±0,9) ve kızların %4 (±0,6)'ü her gün duygusal şiddet uyguladığını 
belirtmektedir. Kızlar daha sık olarak duygusal şiddet uyguladıklarını 
düşünmektedirler. 

Son üç ay içinde duygusal şiddet uygulanan kişiler sırasıyla arkadaş %63,6 (±1,6), aile 
%18,1 (±1,1), diğer bireyler %12,9 (±0,9) ve öğretmen %5,4 (=0,6) şeklinde 
sıralanmaktadır. Devlet okullarında ki gençler, özel okul öğrencilerine göre ailelerine 
daha fazla duygusal şiddet uyguladıklarını düşünürken, özel okullardaki öğrenciler 
devlet okullarına göre arkadaşlarına daha fazla duygusal şiddet uygularını 
belirtmektedirler. Ayrıca erkek ve kızlar arasında da fark bulunmamaktadır. 

Şiddet davranışları karşısında aldıkları tepkiler ise %52,1 (±1,5) "hiç bir tepki almama 
ile ilk sırada yer alırken, ikinci sırada "şiddet ile karşılık verme" %33,6 (±1,2) 
gelmektedir. Diğer yanıtlar arkadaşları tarafından kınanma, okul idaresinden ceza alma 
ve aileden ceza alma şeklindedir. Özel okullarda "hiç bir tepki göstermeme" devlet 
okullarına göre daha fazladır. Ayrıca kız ve erkekler arasında da fark 
bulunmamaktadır. 

Duygusal şiddet uygulama nedeni olarak ise gençlerin %36,8 (±0,9)'i "hayal kırıklığı 
yaşayıp, öfkelenmek", %35 (±l,0)'i "kendini/hakkını korumak" ve %13,7 (±0,8)'i "öç 
alma/cezalandırmak için" uyguladığını belirtmiştir. Diğer yanıtlar ''kendini iyi 
hissetmek için" %7,8 (±0,5) ve "istediği bir şeyi yaptırmak için" %6,8 (±0,5)'dir. 
Devlet okulları ve özel okullar arasında fark bulunmamaktadır. Ayrıca kız ve erkekler 
arasında da fark bulunmamaktadır. 

"Pişman olacağını bilseydi" duygusal şiddet uygulamayacağını söyleyen öğrenci 
yüzdesi %31,5 (±1,3) ve "hakkının yenmesi önlenseydi" diyen %25 (= 1,0)'dir. Diğer 
yanıtlar sırasıyla "hakkı korunsaydı" %23,4 (~0,9), "cezalandırılacağını bilseydi" 
%10,3 (±1,0) ve "kınanacağını bilseydi" %9,8 (±0,6) şeklindedir Kızlar daha fazla 
pişman olacaklarım bilselerdi şiddet uygulamazdı şeklinde düşünmektedirler. Devlet 
okulları ve özel okullar arasında fark bulunmamaktadır. 

Son IJç Ay İçinde Cinsel Şiddet Davranışlarının Olması 
45. Devlet okullarında son üç ay içinde duygusal şiddet uygulama %11,7 (±0,4), özel 

okullarda % 12,2 (±0,5) ve genel toplamda %1 1,7 (±0,4)'dir. Devlet okulları ve özel 
okullarda öğrenim gören öğrenciler arasında cinsel şiddet uygulama davranış sıklıkları 
benzerdir. 

Erkeklerde son üç ay içinde cinsel şiddet uygulama %] 1,5 (±0,6) iken, kızlarda %12 
(±0,5)'dir. Son uç ay içinde erkek ve kız öğrenciler arasında cinsel şiddet uygulama 
benzer yüzdelerde olup aralarında önemli farklılık bulunmamaktadır. 

Ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören ve cinsel şiddet uyguladığını belirten 
öğrencilerin %13,1 (±1,3), erkeklerin %13,6 (±l,5),sı ve kızların %10 (±l,9)'u her 
gün cinsel şiddet uyguladığını belirtmektedir. 

Son üç ay içinde cinsel şiddet uygulanan kişiler, sırasıyla arkadaş %61,5 (±2,3), diğer 
kişiler % 18 0=l,3)'i, aile bireyleri %12,3 (±1,4) ve yakın akraba %8,2 (±1,0) şeklinde 
sıralanmaktadır. Devlet okulları ve özel okullarda farklılık yoktur. Ayrıca erkek ve 
kızlar arasında da fark bulunmamaktadır. 
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Şiddet davranışları karşısında aldıkları tepkiler ise %60,2 (±K9) :>hiç bir tepki almama 
ile ilk sırada yer alırken, ikinci sırada "şiddet ile karşılık verme" %27,1 (±1,7) 
gelmektedir. Diğer yanıtlar okul idaresinden ceza alma ve aileden ceza alma 
şeklindedir. Devlet okulları ve özel okullarda farklılık yoktur. Ayrıca erkek ve kızlar 
arasında da fark bulunmamaktadır. 

I. Son Üç Ay İçinde Şiddet Uygulama Davranışlarını Belirleyen Etmenler 
Şiddet davranışlarını belirleyen etmenlere yönelik istatistiksel analizler temel değişken 
olan cinsiyete göre yapılmıştır. Frkek ve kızların analizlerinde devlet okulları ve özel 
okullar için ayrı sonuçlar alınmıştır. Erkeklerde ve kızlarda şiddet davranışlarını 
etkilediği varsayılan etmenlerin hep beraber analizi yapılmıştır. Önemli çıkan sonuçlar 
aşağıda sunulmuştur. 

Son Üç Ay İçinde Fiziksel Şiddet Davranışlarım Etkileyen Etmenler: 
46 Erkeklerde son üç ay içinde fiziksel şiddet davranışlarını belirleyen etmenlerden 

bazıları hem devlet hem de özel okullarda oıtak olarak bulunmuştur. Şiddet ile 
karşılaşmış olma. hiperaktivite/dürtüsellık eğiliminin olması, günde 4 saat ve üzerinde 
televizyon seyretme ve çete üyesi olma fiziksel şiddet uygulamayı artırmaktadır. 

Devlet okullarında, kumar oynayan, ekonomik durumlarını iyi olarak algılayan, kumar 
oynayan, delici-kesici alet taşıyan ve günden 4 saatten fazla televizyon seyreden 
gençler ateşli silah taşıyan daha fazla fiziksel şiddet uygulamaktadırlar. 

Özel okullarda öğrenim gören erkek öğrencilerden küçük sınıflarda olanlar, kardeş 
sayısı fazla olanlar, okul devamsızlığı fazla olanlar, oyun salonlarına giden, sigara 
kullanan, kültürel etkinliklere katılmayan ve kitap okumayan gençler daha fazla 
fiziksel şiddet uygulamaktadırlar. 

47. Kızlarda son üç ay içinde fiziksel şiddet davranışlarının olmasını etkileyen analizlerde 
hem devlet okulları hem de özel okullarda şiddet ile karşılaşan, ruhsal olarak kendini 
kötü hisseden, hiperaktivite/dürtüsellik eğilimi olan, madde kullanan ve delici/kesici 
alet taşıyan gençler daha fazla fiziksel şiddet uygulamaktadırlar. 

Devlet okullarında öğrenim gören kız öğrencilerin anneleri çalışmıyorsa ailelerinde 
şiddet varsa, çele üyesiyseler, gazete okumuyorlarsa, kültürel etkinliklere 
katılmıyorlarsa oyun salonlarına gidenlerde ve karne not ortalamaları düşük ise daha 
fazla fiziksel şiddet uygulamaktadırlar. 

Özel okullarda öğrenim gören kız öğrencilerin sınıfları küçüldükçe, arabası 
olmayanlarda, tek çocuklarda sosyal çevrelerindeki olaylar hakkında yorum 
yapamadıkça ve sokakta arkadaşlar ile vakit geçirme arttıkça fiziksel şiddet uygulama 
davranışları da artmaktadır. 

Son Üç Ay İçinde Sözel Şiddet Davranışlarını Etkileyen Etmenler: 
48. Erkeklerde son üç ay içinde sözel şiddet davranışlarını belirleyen etmenlerden bazıları 

hem devlet okulları hem de özel okullarda ortak olarak bulunmuştur. Şiddet ile 
karşılaşmış olma, ailede şiddet olması ve kumar oynama sözel şiddet uygulamayı hem 
devlet okulları hem de özel okulların belirleyicileri arasında yer almaktadır 

Devlet okullarında öğrenim gören erkek öğrencilerden yaşadığı çevreyi olumsuz 
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olarak tanımlayanlar, kitap okumayanlar, sigara kullananlar, delici alet taşıyanlar, 
günde 4 saat ve daha fazla televizyon seyredenler, sokakta arkadaşları ile beraber 
olmayanlar ve ekonomik durumunu iyi olarak algılayan öğrencilerde sözel şiddet 
uygulama daha fazla bulunmuştur. 

Özel okullarda öğrenim gören erkek öğrencilerden annelerinin öğrenim düzeyi düşük 
olanların, çete üyesi olanların, oyun salonuna gidenlerin, hiperaktivite/dürtüsellik 
eğilimi olanların daha fazla sözel şiddet uyguladıkları saptanmıştır 

4'J Kızlarda son üç ay içinde sözel şiddet davranışlarının olmasını etkileyen analizlerde 
hem devlet okulları hem de özel okullarda şiddet ile karşılaşan, ruhsal olarak kendini 
kötü hisseden, ailede şiddet öyküsü olan, hiperaktivite/dürtüsellik eğilimi olan ve 
kumar oynayan gençler daha fazla sözel şiddet uygulamaktadırlar. 

Devlet okullarında öğrenim gören kız öğrenciler çete üyesiyseler, sigara 
kullanıyorlarsa ve spor yapmıyorlarsa, çevrelerini olumsuz algılıyorlarsa ve İnternet 
kullanmıyorsa daha fazla sözel şiddet uygulamaktadırlar. 

Özel okullarda öğrenim gören kız öğrenciler günde dört saatten fazla televizyon 
seyrediyorlarsa ve oyun salonuna gidiyorlarsa daha fazla sözel şiddet 
u y gu 1 am akt ad ı r 1 ar. 

Son Üç Ay İçinde Cinsel Şiddet Davranışlarını Etkileyen Etmenler: 
50. Erkeklerde son üç ay içinde cinsel şiddet davranışlarını belirleyen etmenlerden bazıları 

hem devlet okulları hem de özel okullarda ortak olarak bulunmuştur. Şiddet ile 
karşılaşmış olma, ailede şiddet olması, delici/kesici alet taşıma ve mazeretsiz 21 gün 
ve üzeri devamsızlığı olma hem devlet okulları hem de özel okullarda cinsel şiddetin 
belirleyicileri arasında yer almaktadır 

Devlet okullarında öğrenim gören erkek öğrencilerden anneleri çalışmayanlar, 
yaşadıkları çevreyi olumsuz olarak tanımlayanlar, kumar oynayanlar, ateşli silah 
taşıyanlar ve günde dört saatten fazla televizyon seyredenler daha fazla cinsel şiddet 
uygulamaktadırlar. 

Özel okullarında öğrenim gören erkek öğrencilerden ruh sağlıklarını kötü hissedenler, 
çete üyesi olanlar, madde kullananlar, İnternet kullananlar,kitap okumayanlar kültürel 
etkinliklere katılmayanlar, ekonomik durumunu kötü olarak algılayanlar, karne not 
ortalamaları düşük olanlar daha fazla cinsel şiddet uygulamaktadırlar. 

51. Kızlarda son üç ay içinde cinsel şiddet davranışlarının olmasını etkileyen analizlerde 
hem devlet okulları hem de özel okullarda şiddet ile karşılaşanlarda daha fazla cinsel 
şiddet uygulamaktadırlar. 

Devlet okullarında öğrenim gören kız öğrencilerin ekonomik durumlarını daha yüksek 
algılıyorlarsa ve hiperaktivite/dürtüsellik eğilimleri varsa daha fazla cinsel şiddet 
uygulamaktadırlar. 

Özel okullarda öğrenim gören kız öğrenciler madde kullanıyorlarsa, kumar 
oynuyorlarsa ve sokakta arkadaşları ile olmuyorlarsa daha fazla cinsel şiddet 
uygulamaktadırlar. 
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K. Aile ve Okulun Yaklaşımı ile Gencin Yaşam Becerileri ve Şiddetle 
Mücadelede Kullandığı Bireysel Yöntemler 

52. Öğrenciler ailelerinin istemediği bir davranışları olduğunda ailelerinin en fazla 
bağırma / kızma (%68,4) ve istenilen şeyin yapılmasına izin vermeme şeklinde (%64) 
yaklaştıklarını belirtmişlerdir. En az verilen ceza ise aşağılanma / hor görme (%19,6) 
ve dövme (%14,4) şeklindedir. 

53. Öğrenciler, ailelerin daha çok olumlu yaklaşımları tercih ettiklerini belirtmişlerdir. 
Nasihat verme / öğüt vermeye çalışma %94.7 ve konuşarak çözmeye çalışma %84,8 
şeklindedir. Kızlar erkeklere göre ve özel okullarda görüşülen öğrenciler devlet okulu 
öğrencilerine göre ailelerinin olumlu yaklaşımlarını daha fazla vurgulamışlardır. 

54. Ortaöğretim kurumlarına devam eden öğrenciler, okulda istenmeyen bir davranış 
yapıldığı zaman, ilk yanıtlar "nasihat verme" ve "konuşarak çözme" şeklindedir 
(%87,2 ve %77,5). Okulda eğiticilerin bağırma/kızma şeklinde tepkileri %50, 
aşağılanma/hor görme %23,8 ve dövme %14,6 öğrenci tarafından belirtilmiştir. 
"Bağırma/kızma" ve "aşağılanma/hor görme" yaklaşımları devlet okulları ve Özel 
okullarda görüşülen öğrenciler tarafından benzer yüzdeler ile belirtilirken "dövme" 
yanıtı devlet okullarındaki öğrenciler (%14,8) tarafından, özel okul öğrencilerine 
(%9,7) göre çok daha fazla belirtilmiştir. 

55. Ortaöğretim kurumlarına devam eden öğrencilerin %54,3'ü zor dunjmlarda sorunlarını 
arkadaşları ile paylaşmaktadırlar. Aile bireyleri ile paylaşma ise arkadaşların hemen 
arkasından gelmektedir (%39,4). Daha sonra çok az yüzdelerle öğretmen/rehber 
öğretmen (%2,1), din adamları (%1,2), psikolog/psikiyatrist (%0,6) ve diğer kişiler 
(%2,4) gelmektedir. 

56. Öğrencilerin istenilmeyen bir davranış yaptırılmak istendiğinde "hayır deme ve 
yapmama" şeklindeki yanıtları %45,5"tir. "İstemediği hâlde sessizce yapma" yanıtı 
%I5,9, "istemediği hâlde söylenerek yapma" %20,4, "hayır deme ve yapma" %12,2 
olarak alınmıştır. 

57. Öğrencilerin %27,3'ü "baba"larma, daha sonra %15,8 ile "anne"lerine kesinlikle hayır 
diyemediklerini belirtmektedirler. Herkese hayır diyebilen öğrenci yüzdesi %21,6 
olup, Öğretmen %8,9 ve arkadaş %3,6'dır. 

58. Ortaöğretim kurumlarına devam eden öğrencilere "birisi istemedikleri bir konu 
hakkında onun yerine karar verdiğindeki yaklaşımları" sorulmuştur. Bu soruya her 10 
öğrenciden dördü "herkesin kendi haklarını vermesini savunma" şeklinde 
yanıtlamıştır. İkinci yanıt ise %37 ile "konuşarak kararların değişmesini sağlama" 
şeklindedir. "Kavga ederek kararları değiştirmeye çalışma" %11,9 ile üçüncü yanıttır. 

59. Ortaöğretim kurumlarına devanı eden her iki öğrenciden biri "zor bir durum karşısında 
aileden yardım alma"yı bir çözüm yolu olarak görmektedir (%50,1). İkinci çözüm 
yolu %19,5 ile "kendi karar vermesi" şeklindedir. Üçüncü yol öğretmenden yardım 
alma şeklindedir (% 18,8). 

60. Zor bir durum olarak "çok dersi varken arkadaşları gezmeye çağırmaları durumunda" 
karar verme mekanizmaları irdelenmek istenmiştir. Kendini gergin hissetme, kararsız 
kalma ve arkadaşları ile kavga etme gibi sorunlu çözüm yolları ise Öğrencilerin 
yaklaşık %22,8'i tarafından işaretlenmiştir. 
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61 Ortaöğretim kurumlarına devam eden öğrencilerden "birisi size istemediği hâlde 
dokunarak rahatsız ettiğinde" verecekleri tepkileri irdelemeleri istenmiştir. 
Öğrencilerin %56,9'u bu durumdan rahatsız olduklarını belirterek dokunmaya izin 
vermeyeceklerini belirtmişlerdir. Ancak, bu sorunu kavga ederek çözeceklerini 
söyleyen öğrenci yüzdesi %3 1,4'tür. 

62 Öğrencilerin %58,2'si arkadaşları ile bir sorun yaşadıkları zaman bu soaınu konuşarak 
çözebileceklerini söylemektedirler. İkinci seçenek içine atma (%18,1), kavga etme 
(%8,8) ve arkadaşına sorun yaratma (%8,7) şeklindedir 

63. Ortaöğretim kurumlarına devam eden öğrencilerin bir şiddete şahit olduklarında 
öğrencilerin %384 önlemeye çalıştıklarını, %22,8'i bu kişiye yardım edeceklerini, 
%14'ü emniyete ve %12,7'si öğretmen/büyüklere haber vereceklerini belirtmişlerdir. 
Bu şiddet olayına duyarsız kalacağını söyleyen %6,8 ve şiddete katılan %5,6 öğrenci 
bulunmaktadır. 

L. Şiddet Nedenleri ve Önlenmesi Konusundaki Görüşler 
64. Öğrencilerin %66, Ti yaşanılan ortamın yeterli güvenli olmadığını düşünmektedirler. 

Topluma yönelik diğer sorunlar ise öğrencilerin %60,9'u ahlaki değerlerin 
önemsenmemesi, %56,6'sı toplumdaki insanlardan acımasız olanlara daha çok saygı 
gösterildiğine inanılması, %57,3'ü dinî değerlerin ihmal edilmesi olarak sıralanmıştır. 

Öğrencilerin %61,9'u aile içi eğitimin yetersiz olduğunu, %57,4'ü anne ve babaların 
öfkeli davranışlar sergilemesi, %57'si ailenin maddi durumunun kötü olması ve 
%45,1'i ise ailelerin çocuklarını sevmemesi olarak bildirilmiştir. 

Öğrencilerin %57,8'i okuldaki eğitimin yetersiz olmasını ve %50,4'ü okulda örnek 
alınan kişilerin şiddet içeren davranışlarının sorun yarattığını düşünmektedir 
Öğrencilerin %45,9'u televizyon film kahramanları gibi güçlü olma isteğinin şiddet 
nedeni olduğu belirtilmekledir. 

65. Ortaöğretim kurumlarına devam eden gençlerin şiddetin önlenmesi ve kontrolü 
konusunda hazırlanan önermeleri %94,6!sı "adalet duygusunun güçlendirilmesi", 
%94,4;ü "şiddete maruz kalmanın engellenmesi", %94'ü "devlet büyüklerinin, 
yöneticilerin ve önemli kişilerin iyi örnek olması" ve %94,1 'i "Allah korkusu, vicdan 
ve insaf gibi duyguların güçlendirilmesi,"ni ilk üç önerme olarak belirlemişlerdir. 

Toplumsal değerlerle ilgili konulardan "Allah korkusu, vicdan ve insaf gibi duyguların 
güçlendirilmesi", acıma, şevkat ve merhamet duygularının güçlendirilmesi, 
yardımseverlik ve fedakârlığın teşvik edilmesi, dürüstlüğün ve sözünde durmanın 
özendirilmesi, topluma karşı utanma duygusunun güçlendirilmesi, gençlerin %69,7-
%91,4'ü tarafından kabul edilen önermelerdir 

Diğer taraftan toplumsal anlayışın yerleştirilmesine ilişkin oluşturulan önermeler ise 
başkalarının haklarına saygı göstermek, kısa yoldan köşe dönme anlayışından 
uzaklaşma, toplumsal çıkarları önemsemek, amaca ulaşmak için her yolun denenmesi 
anlayışından vazgeçilmesi, başkasının durumundan etkilenmemeyi öneren 
yaklaşımlardan vazgeçmek şeklinde sıralanmaktadır. Bu önermelere, gençlerin 
yaklaşık 10 gençten dokuzu katılmaktadır. 

Diğer taraftan gençlerin adam yerine konması önermesine, gençlerin %93,3'ü, sigara, 
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alkol ve madde kullanımından kaçınılması %92,3 ve medyada şiddet sahnelerinin 
kaldırılmasına %82,0;ı katılmıştır. 

IV. Sonuçlar 

Şiddetin Görülme Sıklığı 
Gençlerin %22'si fiziksel şiddet, %53'ü sözel şiddet, %36,3'ü duygusal şiddet ve 
%15,8'i cinsel şiddet ile karşılaştığını belirtmiştir. 

Gençlerin %35,5'i fiziksel şiddet, %48,7'si sözel şiddet, %27,6'sı duygusal şiddet ve 
%l 1,7'si ise cinsel şiddet uyguladığını belirtmiştir. 

Şiddetin Epidemiolojisi 
Devlet okulları ve özel okullar arasında şiddetin görtilme sıklıkları benzer 
bulunmuştur. 

Erkek ve kızların şiddete maruz kalma ve uygulama davranışları oldukça benzerdir. 
Gençler şiddet ile okulda, evde ve sokakta karşılaşmaktadırlar. Erkekler sokakta 
şiddetle kızlara göre daha fazla, kızlar ise evde şiddetle erkeklere göre daha fazla 
karşılaşmaktadırlar. 

Şiddet olaylarını en fazla arkadaşları ile yaşamaktadırlar. 

Şiddet Algısı 
Gençlere şiddet tanımı vermeden şiddetle karşılaşma durumları sorulduğunda 
verdikleri yanıt yüzdesi çok düşüktür. Oysa şiddet tanımları verildikten sonra şiddetle 
karşılaştığını söyleyen öğrenci yüzdesi artmaktadır. 

Gençlere bazı şiddet davranışları sıralandığında bu davranışları şiddet olarak 
algılamadıkları tespit edilmiştir. 

Gençler arasında "şiddet" algısı farklılaşmış, erişkinler tarafından "şiddet" olarak 
tanımlanan pek çok davranış gençler tarafından şiddet olarak algılanmamaktadır. 

Şiddetin Nedenleri 
Ortaöğretim kurumlarına devam eden öğrencilerin şiddetle karşılaşma ve şiddet 
davranışlarını belirleyen etmenlerin analizi sonucunda özetle şunlar bulunmuştur: 

Bireysel Etmenler 
• Psikolojik ve davranışsal özelliklerden hiperaktivite/dürrüsellik eğilimi 
• Dikkat eksiklikleri 
• Daha önce şiddete maruz kalma 
• Ruh sağlığını kötü olarak değerlendirme 
• Küçük sınıflar 

Kişilerarast İlişkiler 
• Aile içi şiddetin olması 
• Annenin ve babanın öğrenim düzeyinin düşük olması (Bazı tür şiddetler için 

önemli bulunmuştur.) 
• Arkadaşların şiddete katılması 
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Toplumsal Etmenler 
• Ekonomik durumun kötüleşmesi 
• Sigara, alkol ve madde kullanımı 
• Baba ve annenin gelir getiren işinin olmaması (yoksulluk) 
• Çeteleşme 
• Kumar oynama 
• TV seyretme (bazı tür şiddetler için 4 saatten fazla seyretme) 

Sosyal Etmenler (Bu konu ile ilgili öğrencilerin düşünceleri ve beklentileri 
öğrenilmeye çalışılmıştır. Bu düşünceler sıralanmıştır.) 

• Yaşanılan çevrenin güvensiz olarak algılanması 
• Yaşadığı çevre konusunda duyarsız olma 
• Şiddeti destekleyen değerler 
• Zayıf güvenlik/adalet sistemi 

Gençlerin Yaşam Becerileri Konusundaki Yeterlilikleri 
Gençlerin zor durumlarda karar verebilme, hayır diyebilme, stresle başa çıkabilme, 
istemediği bir şey yapılınca tepkisi, sorun yaşandığında tepkisi gibi pek çok konuda 
bilgisi alınmıştır. Gençlerin şiddet davranışları yerine iletişim tekniklerini kullanarak 
sorun çözme kapasitelerinin çok da yeterli olmadığı tespit edilmiştir 

Şiddet davranışları ile karşılaştıkları zaman verdikleri tepkiler ise "şiddetle karşılık 
verme" ve "kabullenme" şeklindedir. 

Şiddet uygulayanlara ne olsaydı şiddet uygulamazdınız diye sorulduğu zaman ise 
pişmanlık duygusu, ceza almaktan utandığı, hakları korunsaydı şeklinde yanıtlar 
alınmıştır. 

Gençlerin Şiddetin Nedenleri Konusundaki Görüşleri 
Öğrenciler, yaşanılan ortamın yeteri kadar güvenli olmadığını, ahlaki değerlerin 
önemsenmemesini, toplumdaki insanlardan acımasız olanlara daha çok saygı 
gösterildiğine inanıldığını ve dinî değerlerin ihmal edilmesi olarak sıralanmıştır. 

Öğrenciler, aile içi eğitimin yetersiz olması, anne ve babaların öfkeli davranışlar 
sergilemesi, ailenin maddi durumunun kötü olması ve ailelerin çocuklarını sevmemesi 
olarak bildirmişlerdir. 

Okuldaki eğitimin yetersiz olması ve okulda örnek alınan kişilerin şiddet içeren 
davranışlarının sorun yarattığını düşünmektedirler 

Öğrenciler, televizyon ve film kahramanları gibi güçlü olma isteğinin şiddet nedeni 
olduğunu belirtmektedirler 

Gençlerin Şiddetin Çözümü Konusundaki Görüşleri 
Gençler, "adalet duygusunun güçlendirilmesi'', "şiddete maruz kalmanın 
engellenmesi/' "devlet büyüklerinin, yöneticilerin ve önemli kişilerin iyi örnek 
olması" ve "Allah korkusu, vicdan ve insaf gibi duyguların güçlendirilmesini1' ilk üç 
önerme olarak belirlemişlerdir. Bu ilk üç yanıt temel önlem, kontrol önlemleri olarak 
düşünülebilir. 

Toplumsal değerlerle ilgili konulardan "acıma, şefkat ve merhamet duygularının 
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güçlendirilmesi", ''yardımseverlik ve fedakârlığın teşvik edilmesi", "dürüstlüğün ve 
sözünde durmanın özendirilmesi" ve "topluma karşı utanma duygusunun 
güçlendirilmesi" gençlerin %94-59,7'si tarafından kabul edilen önermelerdir. 

Diğer taraftan toplumsal anlayışın yerleştirilmesine ilişkin oluşturulan önermeler ise 
başkalarının haklarına saygı göstermek, kısa yoldan köşe dönme anlayışından 
uzaklaşmak, toplumsal çıkarları önemsemek, amaca ulaşmak için her yolun denenmesi 
anlayışından vazgeçmek. başkasının durumundan etkilenmemeyi öneren 
yaklaşımlardan uzak durmak şeklinde sıralanmaktadır. Bu önermelere, gençlerin 
%92,9-%81,5'i katılmaktadır. 

V. Öneriler 

Gençlerde araştırmanın bulgularına göre şiddeti önlemeye ilişkin öneriler aşağıda 
sunulmuştur: 

1. Okul Öncesi Döneme İlişkin Öneriler 
Gençlerin zor durumda karar verme, stresle başa çıkma, kişılerarası ilişkilerinde 
zorlandıkları görülmektedir. Bu nedenle öncelikle bu konularda yapılandırılmaları 
gerekmektedir. Bu davranışları erken çocukluk döneminden (0-8 yaş) itibaren 
öğretilmeye başlanmalıdır. Çocukların sağlık izlemeleri yapılırken hekim ve 
hemşirenin anneye; çocuğun gereksinimleri, çocuk ile nasıl iletişim kurması gerektiği, 
çocuğun arkadaşları ile çatışmalarını çözmesine nasıl yardımcı olacağı konusunda 
bilgilendirmesi gerekir. Bu şekilde çocukların erken dönemden itibaren stresle başa 
çıkma, zor durumlarda karar verebilme ve sorun çözebilme kapasiteleri geliştirilebilir. 

Bu uygulamanın yapılabilmesi için; 
• Anne-baba eğitimlerinin yapılması, 
• Sağlık personeli tarafından çocuk izlemelerinin yapılması, 
• Çocuk izlemeleri içine yaşam becerileri eğitiminin yerleştirilmesi, 
• Sağlık personelinin bu konularda bilgi ve beceri kazanmaları gerekmektedir. 

2. Okul Dönemine İlişkin Öneriler 
Yaşam becerileri eğitiminin ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında da devam 
ettirilmesi gerekmektedir. 

• Bu uygulamanın yapılabilmesi için; 
• Okul eğitiminin interaklif olması, 
• Okul eğitim programında "yaşam becerileri konusuna" vakit ayrılması, 
• Öğretmen ve okul yöneticilerinin bu konularda bilgi ve beceri kazanmaları 

gerekmektedir. 

Risk Altında Olan Çocukların Belirlenmesi 
Risk altında olan çocukların tanılarının erken dönemde konulması ve tedavi edilmesi 
gerekmektedir Araştırmada önemli bulunan hiperakitive, dürtüsellik ve dikkat 
eksiklikleri sorunlarının okul öncesi dönemde konularak tedavi edilmesi 
gerekmektedir. Bu sorunlar okul dönemine kadar tanı almadıysa, öğretmen şüpheli 
gördüğü vakaların tanı almasını sağlamalıdır. 

Bu uygulamanın yapılabilmesi için; 
• Sağlık personelinin ve öğretmenlerin bu konuda bilgili olması ve 
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• erken tanı için çocukları sevk etmeleri, 
• Sağlık kuruluşlarında bu çocukların tanı ve tedavisinin yapılması gerekmektedir. 

Ailelerinde şiddet olan ve daha önce şiddete maruz kalan gençlerin daha fazla şiddete 
maruz kaldıkları ve şiddet uyguladıkları görülmektedir. Bu nedenle ailede ve gençte 
daha önce şiddet öyküsü varsa erken tanı ile gencin psikososyal yönden desteklenmesi 
gerekir. 

Bu uygulamanın yapılabilmesi için yine sağlık, eğitim ve sosyal hizmet kurumlarının 
beraber çalışmaları gerekmektedir 

Gençler arasında şiddet en fazla arkadaşlar arasında olmaktadır. Bu nedenle şiddet 
davranışları içinde olan gençleri belirlenerek hep beraber yardımcı olunması 
gerekmektedir. Gençlerin spor yapmaları ve kültürel etkinliklere katılmaları şiddeti 
azaltan davranışlar olarak bulunmuştur. Risk alma davranışlarıyla da şiddetin arttığı 
gözlenmiştir . 

Okul Dışı Zamanların Geçirilmesi 
Gençler arasında her gün televizyon seyretme %92,6'dır. Gençlerin en fazla 
seyrettikleri programlar sırasıyla; diziler (%40,7), filmler (%23,3), spor programları 
(%I4,0), belgesel (%1 1.8), yarışma programları (%8,2) ve magazin programlan 
8%2,1) şeklindedir. 

Gençlerin televizyon programlarını yoğun olarak izledikleri görülmektedir. 
Televizyonun çok seyredilmesi ile bazı şiddet türleri arasında ilişki bulunmuştur. 

• Gençlerin seyrettikleri programların, dolaylı olarak olumlu değerleri ve davranışları 
kapsayan mesajlar içermesine dikkat edilmesi gerekmektedir 

• Gençlerin seyrettikleri programlar içinde, "şiddet", "riskli davranışlar", "silah taşıma," 
"çeteleşme'' gibi olayların olmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir. 

Ortaöğrenim kurumlarına devam eden gençlerin okul dışı etkinlikleri aşağıda 
şekildedir: %63,3'ü kitap okumakta, %61,8'i gazete/dergi okumakta, %58,8'i kültürel 
etkinliklere katılmakta, %56,l'i İnternet kafeye gitmekte, %55,6'sı spor yapmakta, 
%45.6'sı sokakta arkadaşları ile oynamakla ve %17,5'i oyun 
salonları/bilaıdo/kahvehanelere gitmektedir. 

Her 10 gençten 6'sı kitap/gazete/dergi okumakta, kültürel etkinliklere katılmakta, spor 
yapmaktadır. Yine her 10 gençten yaklaşık 6'sı İnternet kafeye gitmekte, 5'i sokakla 
arkadaşları ile oynamakta ve 2'si oyun salonlarına gitmektedir Her 10 gençten altısı 
kendisini geliştirecek etkinliklere yer verirken, ikisi oyun salonlarına gitmektedir. Bu 
gençlerden bazılarının okul dışı etkinliklerinin kendilerini geliştirecek yönde olmadığı 
görülmektedir. 

• Gençlerin kendini geliştirecek etkinliklere daha fazla vakit ayırmaları için olanakların 
ve yapılması gerekenlerin irdelenmesi, bir an önce uygulamaya konulması 
gerekmektedir 

• Desteklenecek etkinlikler; kültürel etkinliklerin yaygınlaştırılması ve gençlerin daha 
fazla katılımlarının sağlanması, spor olanaklarının artırılması ve gençlerin bu 
olanaklardan daha fazla yararlanmaları, oyun salonlarına gençlerin girmelerinin 
engellenmesi ve okullarda İnternet kullanım olanaklarının artırılarak kontrolü daha 
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güç olan İnternet kafelere gitme davranışlarının azaltılması şeklinde olabilir. 
• Gençlerin yaşam tarzlarına ilişkin bakış açılarının geliştirilmesi gerekmektedir. Spor 

yapmanın, kültürel etkinlere katılmanın kişiliklerini geliştirecek ve güçlendirecek 
etkinlikler olduğu konusunda bilgilendirilmelidirler. 

• Ancak bilgilendirmeden daha da önemlisi, gençlerin bu etkinliklere katılmaları yaşam 
tarzı hâline getirilmeleri sağlanmalıdır. Bu şekilde gençler olumlu etkinliklerin 
kendilerini geliştirdiklerini görerek ve yaşayarak kabul edilmiş davranışlar hâline 
getirebilirler 

Sigara, Alkol ve Madde Kullanımı 
Gençler arasında sigara kullanımı, alkollü içki içme ve madde kullanımı vardır. Bu 
maddelerin kullanımı gençlerin yaşamlarında pek çok sağlık sorunu ile 
karşılaşmalarına neden olabilecektir. Şiddet, davranışlarında önemli bir etmen olarak 
bulunmuştur. 

• Bu nedenle gençler arasında bu maddelere ulaşımın engellenmesine ilişkin 
çalışmaların yoğunlaştırılmasına gereksinim vardır Ulaşımın engellenmesi 
çalışmalarının özellikle sigara ve alkol satışı yapılan yerlerde "IX yaş" sınırına dikkat 
edilmesi şeklinde olması sağlanmalıdır. 

• Madde kullanımının engellenmesi, temelde zaten var olan Emniyet Genel 
Müdürlüğünün çalışmalarına bağlıdır. 

• Sigara, alkol ve madde kullanımının sağlık üzerine olan etkileri konusunda gençlerin 
bilgilendirilmelerine devam edilmesi gerekmektedir. 

• Tütün ve tütün mamulleri konusunda TBMM'de bekleyen yasa tasarısının bir an önce 
hayata geçirilmesi ve uygulanması gençlerin sigara kullanmalarını da azaltacaktır. 

• Sigara, alkol ve madde kullandığı tespit edilen gençlere sağlık kuruluşlarında ve 
okullarda danışmanlık hizmetleri sunularak bu maddeleri kullanmayı bırakmaları 
sağlanmalıdır Bu hizmetin yürütülmesi için sağlık personelinin ve rehberlik 
öğretmenlerinin bilgi ve beceri yönünden değerlendirilmesi ve gerekirse 
desteklenmesi sağlanmalıdır. 

Silah Taşıma ve Çete Üyesi Olma 
Gençlerin %9,2'si delici-kesici alet taşımakta (erkeklerin %13,1 ve kızların %4,3). 
ateşli silah taşıma °/o5,9 (erkeklerde %8,5 ve kızlarda %2,6) ve çete üyesi olma %7,7 
(erkeklerde "M>10,6 ve kızlarda %4,1), şeklinde bulunmuştur. Şiddet davranışlarında 
önemli bir etmen olarak tespit edilmiştir. 

Gençier arasında yaralanma ve şiddet davranışları açısından riskli davranışlar oldukça 
yaygındır. Her 10 gençten biri delici-kesici alet, her 20 gençten biri ateşli silah 
taşımakta ve her 12 gençten biri de çete üyesidir. Bu tablo gençlerin şiddet ile ilgili 
ortamlarda bulunduklarını göstermektedir 

• Gençlerin silaha ulaşmalarının engellenmesi, toplumda genel olarak silaha ulaşma ile 
ilgili yasal durumun güçleştirilmesi ile sağlanabilir Toplumdaki bireylerin ilah 
sahibi olmalarının azaltılması gençlerin silaha ulaşmasını sınırlandıracaktır. Bu 
konu ile ilgili değerlendirmelerin yapılması ve önlemlerin ivedilikle alınması 
gerekmektedir. 

• Gençlerin silah ve şiddet arasındaki ilişki konusunda bilgilendirilmesi gerek 'nekredir. 
• Toplumda silaha bakış açısının değerlendirilerek, 'silah" taşıma ve bulundurmanın 

"şiddet" nedenleri arasında yer aldığının vurgulanması gerekmektedir. 
• Evlerinde silah bulunduran ebeveynlerin, silahların evden çıkmasını sağlamaları 
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gerekmektedir. Ebeveynler, evden silahı uzaklaştırmıyorlarsa çocuklarının silah 
bulundurdukları konusunda bilgi sahibi olmamalarını ya da ulaşmalarını 
engelleyici tedbirleri almaları gerekmektedir. 

• Okullarda silah taşıma ve çete etkinliklerinin olma durumunun izlenmesi 
gerekmektedir. 

• Çeşitli kurumlar (eğitim, emniyet, SHÇEK, sağlık, vb.) tarafından silah taşıdığı ve 
çete etkinliklerine katıldığı tespit edilen gençlerin mutlaka psikososyal yönden 
değerlendirilmesi ve desteklenmesi gerekmektedir. 

Kumar ve Şans Oyunu Oynama: 
Gençler arasında kumar oynama %6,2 (erkeklerde %8,9 ve kızlarda %2,5) ve şans 
oyunu oynama %22,4 (erkeklerde %31,9 ve kızlarda %10,1) şeklinde bulunmuştur. 

Yasal olarak gençler arasında olmaması gereken kumar ve şans oyunu oynama 
davranışları tespit edilmiştir. 

• Kumar oynama ile ilgili yasal önlemlerin uygulamalarının yoğunlaştırılması 
gerekmektedir. 

• Şans oyunu oynatan kurumların mutlaka "18" yaş sınırına dikkat etmeleri 
gerekmektedir. 

• Başta ebeveynler olmak üzere toplumun gençlerin kumar ve şans oyunu ovnamanıalan 
konusunda duyarlılıklarının artırılması gerekmektedir. 

3. Toplumsal Etmenler 
Araştırmanın sonuçlarına göre ekonomik durumun kötüleşmesi, baba ve annenin gelir 
getiren işinin olmaması (yoksulluk), anne ve babanın öğrenim duaımunun düşük 
olması bazı analizlerde önemli çıkmıştır. Toplumsal eşitsizliği azaltmaya yönelik 
politika ve uygulamalara gereksinim vardır. 

Gençler yaşadıkları çevreyi güvensiz olarak algılamakta, yaşadığı çevre konusunda 
duyarsız olması ile şiddet davranışları arasında ilişki bulunmuştur. Gençler şiddetin 
nedenleri arasında toplumsal değerlerin yitirilmesini, zayıf güvenlik/adalet sistemini 
vurgulamışlardır. Gençlerin olumlu çevrelerde yaşamasına ilişkin yapıcı müdahalelere 
gereksinim vardır. Bu müdahaleler sonucunda güven duyguları pekiştirilebilir. 

4. Hizmet Önerisi 
Çocuk ve gençler, başta sağlık olmak üzere pek çok kurum ve kuruluşla işbirliği 
halindedirler. Bu kurum ve kuruluşların ortak bir çalışma ile gençlere erişmeye 
çalışması gerekmektedir. Yaşam becerilerinin geliştirilmesi, sorunlu olan gençlerin 
saptanması ve tedavisi, riskli davranışlardan korunması ve sağlıklı davranışları 
edinmesi, güven duygusunun oluşturulabilmesi için gerçek bir sektörler ara sı 
işbirliğine gereksinim vardır. Başta sağlık ve eğitim kurumları olmak üzere, spor, 
kültür, adalet, sosyal hizmetler, diyanet, emniyet, belediyeler, medya, özel sektör, sivil 
toplum kuruluşlarını vb. pek çok kuruluşu içine alan bir mekanizmanın kurulması 
gerekmektedir. 

Sağlık Bakanlığının önderliğinde kurulacak olan bu kuruluşlararası işbirliğinde 
öncelikle ortak bir gençlik politikası belirlenmelidir. Daha sonra politika 
doğrultusunda amaç ve hedeflere yönelik stratejiler ve eylemler hep beraber 
belirlenmelidir. Tabandan tavana kadar kurumlararası eşgüdüm ile etkinlikler 
yürütülmelidir. 
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Gençlik programların en önemli konusu olan "gençlerin kendileri konusundaki 
kararlara katılımının" ise her aşamada sağlanması gerekmektedir. 

5.3.2. Ceza İnfaz Kurumlarında Bulunan Tutuklu ve Hükümlü Çocuklarda 
Şiddet ve Şiddeti Etkileyen Etkenlerin Saptanması 

Çalışına Grubu 
Anketlerin Hazırlanması 
Nev/at Tarhan, Prof. Dr., Psikiyatrist 
Adem Solak, Öğr. Gör., Sosyolog 
Şükrü Pamukçu, Uzman, Psikolog 
Özden Yalçınkaya Alkar, Dr., Klinik Psikolog 
Hicran Çetin, Uzman, Psikolojik Danışman 
Toker F.rgüder, Dr., Halk Sağlığı Uzmanı 
Özgür Öner, üı\, Psikiyatrist 
Uğur Ergün, Dr., Psikiyatrist 
Nimet Okan, Sosyolog, Bilim Uzmanı 

Anketlerin Ceza İnfaz Kurumlarında Uygulanması 
Zeki Yıldırım, Hâkim, Bilim Uzmanı 
Nimet Okan, Sosyolog, Bilim Uzmanı, 
Şükrü Pamukçu, Uzman, Psikolog 
Hicran Çetin, Uzman, Psikolojik Danışman 
Adem Solak, Öğr. Gör., Sosyolog 
Ekte listesi olan 330 sosyolog, psikolog, psikolojik danışman, sosyal çalışmacı, rehber 
öğretmen 

Anket ile Toplanan Verilerin Elektronik Ortama Aktarılması 
Nimet Okan, Sosyolog, Bilim Uzmanı 
Murat Gürkan, Avrupa Birliği Projeler Uzmanı 

Verilerin Birleştirilmesi ve Düzenlenmesi 
Yılmaz Frşahin, Matematik Mühendisi, Türkiye İstatistik Kurumu 
Nilay Erol, Istatatistikçi, Türkiye İstatistik Kurumu 
Banu Çakır, Doç. Dr., Halk Sağlığı Uzmanı, Epidemiyolog 
Toker Ergüder, Dr., Halk Sağlığı Uzmanı 

Verilerin Analizi ve Raporun Hazırlanması 
Banu Çakır, Doç. Dr., Halk Sağlığı Uzmanı, Epidemiyolog 

Bulguların Tartışılması ve Öneri Geliştirme 
Banu Çakır, Doç. Dr., Halk Sağlığı Uzmanı, Epidemiyolog 
Zeki Yıldırım, Hâkim, Bilim Uzmanı 
Şükrü Pamukçu, Uzman, Psikolog 
Özden Yalçınkaya Alkar, Dr., Klinik Psikolog 
Uğur Ergün, Dr., Psikiyatrist 
Hilal Özccbc, Prof. Dr., Halk Sağlığı Uzmanı, Aile Sağlığı Uzmanı 
Toker Ergüder, Dr., Halk Sağlığı Uzmanı 
Özgür Öner, Dr., Psikiyatrist 
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Giriş 
Dünyada ve Türkiye'de şiddet ve şiddete bağlı sorunların hızla ilerlemesi ve bu 

kapsamda, şiddet olaylarının çocuk ve gençleri de içine alan bir problem hâline gelmesi 
sebebiyle, TBMM bünyesinde kurulan "Çocuklarda ve Gençlerde Artan Şiddet Eğilimi ile 
Okullarda Meydana Gelen Olayların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi 
Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu (10/337,343,356,357)" çalışmaları 
kapsamında, ce/a infaz kurumlarında da bir araştırma yürütülmesi uygun görülmüştür. 

Türkiye genelinde ortaöğretim kurumlarına devam eden tüm öğrencileri kapsamak 
üzere temsilî bir örnek dahilinde loplam 26.009 çocuk ve genci içerecek şekilde yapılan bir 
diğer araştırma ile kişi beyanına dayalı olarak bu grupta şiddet ve ilgili risk faktörleri 
çalışılırken; Türkiye'de 19 ilde, toplam 21 cezaevinde bulunan lutuklu ve hükümlü 
çocuklarda da paralel bir çalışma yapılmıştır. 

Türkiye'de bulunan (I) kapalı çocuk ve gençlik ceza infaz kurumları ile (2) kapalı 
ceza infaz kurumlarının çocuklara ayrılan bölümlerinde ve (3) çocuk eği'.imevlerinde 
çalışmanın başlandığı tarihte bulunan toplam 2.115 çocuk vardır. Bu çalışma Adana, Antalya, 
Ankara, İstanbul, Elâzığ. İzmir, Diyarbakır, Şanlıurfa, Sivas, Aydın, Gaziantep, Hatay, 
Kayseri, Konya, Kocaeli, Mersin, Samsun, Trabzon illerindeki toplam 21 kurumda yapılmış 
olup bu kurumlarda bulunan, 13-18 yaş arası, tutuklu ve hükümlü 1.545 çocuk çalışmaya 
dâhil edilmiştir. Çalışmada verilerin 15.2.2007-9.3.2007 tarihleri arasında toplanması gereği 
ile çalışma dönemi başlangıcında öncelik, (15.2.2007) en a/: 15 çocuk bulunan kurumlara 
verilmiştir, 

Tablo:134- Çalışmaya Dahil Edilen Kurumlar, Burada Bulunan ve Çalışmaya 
Alınan Çocuk ve Anketi Uygulayan Sayıları (Şubat-Mart 2007) 

Sıra 
No 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
K 
9 
in 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
i») 
20 
21 

Cezaevi Adı 

Pozantı (Adana) Kapalı Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz K. 
Antalya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 
İstanbul H Tipi Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 
Paşakapısı (İstanbul) Kadm Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 
Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 
Elâzığ Çocuk Eğitimcvi 
Elâzığ E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 
Bergama (İzmir) M Tipi Kapalı Ceza İnfaz. Kurumu 
Diyarbakır F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 
Şanlıurfa F. Tipi Kapalı Ceza fnfaz Kurumu 
Sivas E Tipi Kapalı Ceza infaz Kurumu 
Aydın E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 
Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 
Gaziantep E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 
Hatay E Tipi Kapalı ('eza İnfaz Kurumu 
İncesu (Kayseri) Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 
Kocaeli C Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 
Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 
Mersin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 
Samsun E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 
Trabzon E Tipi Kapalı Ceza tnfaz Kurumu 

TOPLAM 

Uygulanan Kişi 
Sayısı 

74 
52 
582 
14 

106 
9 
28 

213 
82 
26 
16 
40 
46 
64 
14 
39 
14 
24 
71 
15 
\6 

1545 

Uygulayıcı Sayısı 
(Öğretmen, Sosyolog 
Psikolog, Sosyal Çalışmacı) 

20 
22 
39 
8 

23 
9 
10 
17 
13 
8 
5 
17 
20 
18 
15 
25 
12 
10 
18 
9 
12 

330 

Bu araştırına ile Türkiye'de ceza infaz kurum larınde kalan çocukların 
sosyodemografık, aile, yaşam tarzı ve sosyal çevre özelliklerinin tanımlanması; şiddet ile 
karşılama ve uygulama durumları ile şiddet ile ilişkili faktörlerin çalışılması hedetlenmiştir. 
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Çalışmanın Amaçları 
Çalışma, ceza infaz kurumlarında (çocuk ceza infaz kurumlan ve çocuk eğitimevleri) 

kalan çocuklara yönelik olarak yapılmış olup; 

Kısa dönemde; 
1. Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlü çocukların 

sosyodemografik özellikleri; aileleri ile ilgili özellikler, cezaevine girmeden 
önceki yaşamlarındaki yaşam tarzı özellikleri, (varsa) göç hikâyeleri ve sosyal 
çevreleri ile ilgili özelliklerin tanımlanması, 

2. Ceza infaz kurumlarına girmeden önceki yaşamlarında aile ve çevrelerinde 
şiddet ile karşılaşma durumlarının incelenmesi, 

3. Çocukların şiddeti algılama düzeyleri, 
4. Ceza infaz kurumlarına girmeden önceki son 3 ayda karşılaştıkları (varsa) 

fiziksel şiddet ve ilgili özelliklerin araştırılması, 
5 Ceza infaz kurumlarına girmeden önceki son 3 ayda fiziksel şiddet uygulamaları 

(varsa) ve ilgili özelliklerin araştırılması, 
6. Ceza infaz kurumlarına girmelerine neden olan suça iten etmenler konusundaki 

kişiler görüşlerinin araştırılması, 
7. Toplumda şiddetin önlenmesi ile ilişkili olduğunu düşündükleri etmenlerin 

belirlenmesi, 
8. Ceza infaz kurumlarında bulunan çocukların şiddet ile karşılaştıklarındaki duygu 

durumları ile şiddet karşısında izledikleri tutum ve davranışların belirlenmesi, 
9. Yaşam hakkındaki duyguları, gelecek beklentileri ve ruh sağlıkları hakkındaki 

kişisel görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Uzun dönemde; 
1. Bu grup çocuk ve gençlerde şiddet konusunda ileride yapılacak çalışmalarda 

hangi konuların, ne şekilde incelenmesi gerektiği ve yapılması gereken ön 
hazırlıklar konusunda kaynak yaratmak, 

2. Ceza infaz kurumlarında bulunan çocuklar arasında (kurumda kaldıkları ve 
topluma kazandırılmaları sürecinde) suçun önlenmesi ve şiddet ile mücadele 
programlarının etkili şekilde planlanması için veri sağlamak, 

3. Şiddet ve suçun önlenmesi ile ilgili kurumların ihtiyaç duyduğu veri tabanına 
katkıda bulunmaktır. 

Yöntem ve Gereçler 
Çalışma kesitsel tipte bir araştırma olup Şubat-Mart 2007 döneminde Türkiye'de 19 

ilde, 21 ceza infaz kurumunda, bulunan tutuklu ve hükümlü tüm çocuklara yönelik olarak 
yapılmıştır. İlgili kurumlarda bulunan çocukların tümüne gidilerek, çalışmanın amaçları 
hakkında bilgi verilmiş ve çalışmaya katılmaları teklif edilmiştir. Katılmayı kabul edenler 
(%99,7) çalışmaya dâhil edilmiştir 

Çalışma verileri, Adalet Bakanlığının illerdeki cumhuriyet başsavcılıklarına bağlı, 
denetimli serbestlik şube müdürlüklerinde görev yapan sosyolog, psikolog ve sosyal 
çalışmacılarla, il müli eğitim müdürlüklerine bağlı rehberlik araştırma merkezi 
müdürlüklerinin koordinasyonunda, illerdeki okullarda görevli rehber öğretmenler, olmak 
üzere toplam 330 kişi tarafından, çalışmaya-özel hazırlanmış anket formu kullanılarak, yüz 
yüze görüşme tekniği ile, birebir uygulama ortamında toplanmıştır. Görüşme sırasında, çocuk 
ve uygulayıcıya, kurumda çalışan kişilerin bulunmadığı, özel bir ortamda birebir görüşme 
imkânı sağlanmış ve çalışmanın tüm aşamalarında çocukların mahremiyetinin korunması için 
azami özen gösterilmiştir. 
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Ccza ve infaz kurumlarında bulunan çocuklar ile görüşme yapacak uzmanlar, 
Ankara'da standart bir eğitici eğitimi almış, 4 kişilik bir ekip tarafından, kurumun bulunduğu 
ilde, çalışma öncesinde, 1 saatlik, "anketin neden yapıldığı, cezaevi koşullan ve kuralları; 
cezaevindeki çocukların biyolojik, psikolojik ve sosyal özellikleri; anketin uygulanması 
sırasında dikkat edilmesi gerekenler; olası sorunlar ve standart çözüm yolları; anket 
uygularken kendilerinde meydana gelebilecek durumlar konusunda yapabilecekleri ve varsa o 
kuruma özel konular" konularında, kurumların yöneticileri, psikologu ve öğretmeninin de 
bulunduğu bir ortamda, onların görüşlerine de yer vererek, standart eğitim almışlardır. 

Çalışma verileri 15 Şubat ile 9 Mart tarihleri arasında toplanmıştır. Veriler elektronik 
ortama aktarılarak, istatistiksel analizler için hazır hâle getirilmiştir. 

İstatistiksel Analizler 
Çalışmada istatistiksel analizler cinsiyete özel olarak frekans ve yüzde dağılımlarının 

incelenmesini içermektedir. İler ne kadar dağılımlar kız ve erkekler için ayrı ayrı verildi ise 
de, kız katılımcıların sayısının (n= 51) düşük olması sebebi ile karşılaştırmalarda geçerli 
istatistiksel testler kullanılamamıştır. Soruların cevaplanma oranları önemli farklılıklar 
gösterdiği için, her soru ile ilgili değişken sunulurken, parantez içinde, soruya cevap veren ve 
verileri kullanılabilir olan kişilerin sayısı tabloya eklenmiştir. Toplam 74 kişinin cinsiyet 
bilgisine ulaşılamadığı için, analitik incelemelerde herhangi bir değişken için grup genelinde 
(toplam sütununda) verilen sayıların, aynı değişkenin cinsiyete özel olarak incelenmesinde 
elde edilen sayılar ile örtüşmediği ve çoğu durumda yüksek bulunduğu gözlenecektir. Bu 
durum, analitik bir hataya değil, veri eksikliğine bağlı bir özellik olup cinsiyete özel 
hesaplamaların yapılabilmesine olanak sağlanması için kasıtlı olarak yapılmıştır. 

Çalışma tarihlerinde seçilen kurumlarda kalan kız tutuklu ve hükümlülerin tümüne 
ulaşılmış olmasına karşın, gruptaki kız sayısının (n=51) istatistiksel karşılaştırmalar yeterli 
olmaması nedeni ile cinsiyet için ayrı modelleme yapılamamış (cinsiyet ile olan etkileşim 
çahşılamamış), ancak, cinsiyetin olası karıştırıcı rolü, modele katılması ile, kontrol edilmiştir. 
İstatistiksel analizler SPSS ver. 14 kullanılarak yapılmıştır. 

Bulgular ve Tartışma 
Türkiye genelinde, toplam 19 ilde, 21 ceza infaz kurumunda bulunan tutuklu ve 

hükümlü çocuk ve gençlere yönelik yapılan çalışmada toplam 1.545 çocuk ve gence ulaşılmış 
ve anket uygulanabilmiştir. 

Anketteki soruların doluluk durumları farklılık göstermekte olup bazı sorular önemli 
düzeyde yanıtsız bırakılmıştır. Bu nedenle, sunulan tablolarda her değişken için, ulaşılan ve 
ilgili soru için yanıt alınan çocuk sayısı parantez içinde verilmiştir. Erkek ve kızlarda 
değişkenlerin dağılımları farklılık gösterebileceği için, her tabloda çalışmaya katılanlar 
genelinin yanı sıra, erkek ve kızlar için ayrı ayrı dağılımlar da sunulmuştur. 
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Tablo:135- Çalışmaya Alınan Çocukların Kaldıkları Ce/a ve İnfaz Kurumunun; Bulunduğu İl, 
Cinsiyet, Yaş ve Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı (Şubat-Mart 2007)* 

Cezaevinin Bulunduğu II (n= 1545) 
Adana 
Ankara 
Antalya 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Ela/.ığ 
Ga/iantep 

' Hatay 
İstanbul 
İzmir 
Kayseri 
Kocaeli 
Konya 
Mersin 
Samsun 
Şanlıurfa 
Sivas 
Trab/oıı 
Cinsiyet (n= 1471) 
Erkek 
Kadın 
Y;ı$(yıl)(n= 1119) 
12-13 
14 
15 
16 
17 
18 
Öğrenim Durumu (n= 1514) 
Okuryazar değil 
Okur ya/ar 
tlköğrclim terk 
İlköğretim ıne/.ıınu 
Ortaöğretim 1erk 
Ortaöğretim mezunu 

74 
106 
52 
40 
46 
82 
37 
64 
14 

596 
213 

39 
14 
24 
71 
15 
26 
16 
21 

1.425 
51 

74 
106 
52 
40 
46 
82 
37 
64 
14 

596 
213 
39 
14 
24 
71 
15 
26 
16 
!6 

1.420 
51 

36 
102 
129 
307 
458 
87 

197 
93 
489 
290 
262 
183 

4.8 
6.9 
3.4 
2.6 
3,0 
5.3 
2.4 i 
4.1 
0,91 

38.6 
13.8 
2,5 
0.9 
1.6İ 
4.6 
1.0j 
1.7 
1,0 
1.0 

96.5 
3.5* 

3,2 
9.1 

11.5 
27.4 
40.9 

7.8 

* Her sonıya yanıt verme dununu a.vıu olmadığı için tabloda ilgili değişken adı yanında paraııtc/. içinde 
soruya yanıt veren kişi sayısı yazılınışhr. Yii/dc hesaplamaları sütun yüzdesi cinsinden verilmiştir 

13.0 
6.1 

32.3 
19.2 ı 
17,3 
12,1 

ilgili 

Çalışmaya katılan kişilerin çoğu İstanbul. İzmir ve Ankara illerindeki ceza infaz 
kurumlarında kaldığı ve grubun yaklaşık %60'ının bu grupta olduğu gözlenmiştir. Grubun 
%3,5'i kız olup gnıbun yaklaşık yarısı 17 yaşından küçüktür. Öğrenim durumları 
incelendiğinde, her iki tutuklu ve hükümlü çocuktan birinin ilkokulu bitirmemiş olduğu dikkat 
çekmektedir 

Çalışmaya katılan çocukların %84,6'sımn anne ve babasının hayatta olduğu ve 
%87,8'inin anne ve babasının öz. olduğu; yüzde 72,3:ünün çekirdek tipi ailelerden geldiği ve 
%53,9'unun ise 5 ve daha fazla kardeş olduklarını saptanmıştır. Çalışmaya katılan çocukların, 
diğer kardeşler arasında yaş sırasına göre kaçıncı olduğu incelendiğinde bir özellik 
saptanmamıştır; ancak, sadece %14,1'i ailenin en küçük çocuğudur. 
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Tablo:136- Ceza ve İnfaz Kurumlarında Bulunan Tutuklu ve Hükümlü Çocukların 
Aileleri ile İlgili Bazı Özellikleri ve Cinsiyete Göre Dağılımı (Şııbat-Mart 2007)* 

I Çalışılan Değişken Adı 

Anne/Baba Hayatta Olma Durumıt(n=1544) 
Her ikisi de vaşıvor 
Yalnı/ca baba yaşıyor 
Yalui7.cn anne vaşıvor 

1 Her ikisi de varamıyor 
Bilmiyor 
Baha Öğrenim Durumu (n= 1532) 
Okuma yazına bilmiyor 
Okuryazar ya da ilkokul mezunu 

I Ortaokul mezunu 
1 Lise veya meslek okulu ıııc/uııu 

Falcülte- yüksekokul mezunu 
1 Bilmiyor 
i Anne Öğrenim Durumu (n= 1534) 
Okuma yazma bilmiyor 
Okurya/ar ya da ilkokul nıc/ııııu 
Ortaokul mezunu 

' Lise veya meslek okulu mezunu 
Fakülte/yüksekokul mezunu 
Bilmiyor 
Anne ve/veya Baba Bir İşte Çalışıyor mu? (ıı= 
İkisi de çalışıyor 

1 İkisi de çalışmıvor 
i Sadece baba çalışıyor 
Sadece aıme çalışıyor 
Bilmiyor 

Aile Tipi (n- 1539) 
, Anne. baba ve çocuklarla birlikte vaşıvor 
Anne. baba. çocuklar ve diğer aile bireyleri 
Anne baba boşanmış 
Anne baba ayrı yaşıyor 
Ailesi vok 
Diğer 
Ebeveynlerin Üvey Olma Durumu {n=1447) 
İki ebeveyn de ö/. 

I Anne üvey 
Baba üvey 
Kendi Dahil Kardeş Savısı (n= 1519) 
Tek çocuk 
2-4 
5-7 

18-10 
11 ve daha fa/1 a 
Kardeşler Arasında Kaçıncı Sırada Olduğu 
* * • 

Birinci çocuk 
İkinci çocuk 
Üçüncü çocuk 

j Dördüncü veya daha sonraki çocuk 
En küçük çocuk 

= 1526) 

n= 1464) 

Erkek 
savı 

1205 
50 

146 
14 
4 

239 
755 
206 
108 
17 
84 

653 
511 
125 
67 
5 

50 

163 
106 
824 

89 
21 

1.022 
153 
101 
64 
10 
65 

ı.ıso 
78 
70 

54 
584 
469 
206 

84 

309 
307 
203 
344 
192 

yüzde 

84.9 
3,5 

10.3 
1.0 
0.3 

17.0 
53.6 
14.6 

•7 7 

1.2 
6.0 

46.3 
36,2 

8,9 
4.7 
0,4 
3.5 

11,6 
21.8 
58.7 

6.3 
1.5 

72.2 
10.8 
7.1 
4.5 
0.7 
4,6 

88.9 
5.9 
5.3 

3,9 
41,8 
33,6 
14.7 
6.0 

22.8 
22.7 
15,0 
25.4 
14.2 

Kız 
sayı 3 

37 
2 

11 
1 
-

10 
26 
10 

1 
-
2 

23 
21 
4 

-
1 

4 
15 
27 

3 
-

35 
5 
7 
2 

-
1 

38 
3 
4 

2 
18 
18 
10 
2 

12 
8 
7 

13 
8 

üzde 

72.5 
3.9 

21.6 
2.0 

-
20.4 
53,1 
20,4 
2.0 

-
4.1 

46.9 
42,9 

8.2 
-
-

2.0 

8.2 
30.6 
55.1 
6.1 

-
70,0 
10,0 
14,0 
4,0 

-
2,0 

84,4 
6.7 
8.9 

4.0 
36.0 
36,0 
20.0 

4.0 

25,0 
16,7 
14,6 
27.1 
16.7 

Topl 
savı 

1306 
53 

165 
16 
4 

257 
825 
228 
112 

18 
92 

710 
558 
137 
70 
5 

54 

180 
335 
891 

98 
22 

1112 
164 
113 
69 
12 
69 

1271 
83 
93 

69 
631 
507 
224 

88 

341 
332 
216 
367 
208 

anı 
viizde 

S4.6İ 
3,4. 

10,7 
1.0 
0,3 1 

16,8 
53,9 | 
14.9 
7.3 
1.2 
6.0 

46,3 | 
36.4 

8.9 
4.6 
0,3 
3,5, 

11,8 
22.0 
58.4 

6,4İ 
1.41 

72.3 
10,7 
7 ,3 ' 
4.5 | 
0.8 
4.5 

87.8 | 
5,7, 
6.4 

4.5 
41.5 
33.4 
14,7 
5,8 

23.3 i 
22.7 
14.8 
24.1 
14,2 

* İler soruya yanıt verme durumu a\ııı olmadıûı için tabloda ilgili deyişken adı yanında paranıe/ içinde ilgili 
soruyu yaıul veren kısi sayısı yazılmıştır. Yu7.de hesaplamaları sUlun yü/desi cinsinden vsriİııuşlü-. Çalışmada 74 kişinin 
cinsiyet bilgisi olmadığı için eıkek ve kızlın için olan dağılım liıblolımndaki savı, toplam sütunundaki sayıdan azdır *• V.n :</ 
bir kardeşi olup unali/Jer soruyu yanıtlayanlar ü/erindendir. 
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Babaların ve daha belirgin olmak üzere annelerin öğrenim durumları oldukça 
düşüktür: Babaların %70,7'si ve annelerin %82.7'si ilkokul mezunu veya daha düşük öğrenim 
düzeyindedir. Ailelerde gelir getiren işte çalışan kişi, ağırlıklı olarak baba olup (%58.4); her 
beş aileden birinde hem anne hem de baba işsizdir. 

Çalışmaya katılan çocuklara, yaşam boyu herhangi bir göç yaşayıp yaşamadıkları 
sorulmuştur. Grubun %45,6'sı doğduğu yerden göç etmiştir ve yüzde 40 kadarı en az 2 kez 
yer değiştirmiştir. Göç etme durumu erkeklerde kızlara kıyasla 1,7 kez daha fazladır. Göç 
edilen yerler incelendiğinde, her 2 göç eden aileden birinin köyden şehre göç ettiği 
gözlenmiştir, şehirden köye ve köyden köye göç edenlerin uranı oldukça düşüktür (%3.7). 
Göçün en önemli sebebi "iş arama" amaçlı olup (%45), "güvenlik" nedeniyle (%16,2) ve 
"ailenin diğer fertlerinin göçünü takiben" yer değiştirme durumu (%15,2) benzer sıklıktadır 
Göç ettiği yeni yerde memnun olma durumu ile memnun olmama durumu az çok benzerlik 
göstermektedir: Grupta, yeni yaşadığı yerde "arkadaşları olduğu için mutlu" olduğunu ve yeni 
yerin "olanaklarının daha iyi olduğu"nu düşünenlerin (%55.1) yanı sıra, %44,9'u "geride 
kalan aile bireyleri ve arkadaşlarına özlem duyduğu", yeni yere "uyum sağlayamadığı" veya 
"kendisini öfkeli ve gergin hissetliği"ni belirtmiştir. Göçe benzer şekilde, okul değiştirme de 
çocuk ve gençlerde stres ve uyum problemlerine neden olabileceği için. ilk veya ortaöğrenime 
devam ederken okul değiştirip değiştirmediği de sorulmuştur. Grubun %59,5'i ilköğrenim ya 
da ortaöğrenime devam ettikleri dönemde okulunu değiştirdiğini belirtirken, okul 
değiştirenlerin yarısının 2 ve daha çok okul değiştirmiş olmaları dikkat çekicidir. Göç 
hikâyesine benzer şekilde, kız öğrencilerde okul değiştirme durumu erkek öğrencilere oranla 
1,5 kat daha fazladır. 

Tablo: 137- Ceza ve İnfaz Kurumlarında Bulunan Tutuklu ve Hükümlü Çocukların 
Yaşam Boyu Göç Etme Durumları ile İlgili Değişkenler ve Cinsiyete Göre Dağılımı 
(Şubaı-Mart 2007)* 

Çalışılan Değişken Adı 
1 Doğduktan Sonra Ailesi Hiç Göç Etmiş rai? (n= 
• Güç etmiş 
Göç etmemiş 
Doğduktan Sonra Göç Edilenlerde Göç Savı.sı (ı 
t 
-> 
3 
4 ve dahü fazla 
Ailenin Göç Etme Nedeni (n= 655)** 
Köyden gelire 
Şehirden şehre 
Şehirden köye 
Köyden köye 
Göç Edenlerin Nereden Nereye Göç Ettikleri (n5 

Anne ve baba çalışmak için göç etmiş 
Aileden herkes göç etmiş yanına gelmişler 
Güvenlik nedeniyle göç etmişler 
Aile çocuklarının okuması için göç etmiş 
Diğer 

1460) 

=CV))** 

= 624)** 

Erkek 
savı 

620 
73 S 

422 
113 
35 
46 

284 
294 

15 
8 

259 
83 
98 
43 
96 

vıizde 

45,8 
54,2 

68.5 
18,3 
5.7 
7.5 

47.3 
48.9 

2,5 
1.3 

44,7 
14,3 
16,9 
7,3 

16,6 

Kız 
savı 

13 
34 

11 
6 
-
-
7 
8 
-
-
5 
5 
-
-
2 

yüzde 

27,7 
72.3 

64.7 
35,3 

-
-

46.7 
53,3 

-
-

41.7 
41.7 

-
-

16,7 

Topl 
savı •< 

666 
794 

464 
132 
36 
47 

309 
322 

15 
9 

281 
95 

101 
48 
99 

am 
üz d e 

45,6 
54,4 

68,3 
19,4 
5.3 
6,9 

47,2 
49,2 

2.3 
1.4 

45.0 
15.2 
16.2 | 
7.7! 

15.9; 
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Göy Ettikten Sonra Yeni Yerde Kemlini Nasıl Hisscttigj 
(n= 564)** 

• Burada çok arkadaşı olmuş, çok mutlu 
Geride kalan aile ve arkadaşlarım özlüyor 
Buraya uvum sağlayamamış. ımılsnz. dışlanmış ve \ 
hissediyor 

alnı/. 

Buranın olanakları geldiği yere göre çok iyi. alışmaya çalışıyor 
Buruda kendini ötkeli ve gergin hissediyor 

j İlköğretimde ya da Ortaöğretimde Okul Değiştirme (ıı= 
1412) 
1 lavır 
Evet* 

Bir kere 
İki kere 

j Uç kere 
| Dört ve daha çok kere 

168 
52 

87 
120 
88 

543 
772 
317 
173 
86 
61 

32.6 
10.1 

16.9 
23.3 
17,1 

41.3 
58.7 
49.8 
27.2 
13,5 
9.6 

D 
4 

2 
2 
1 

13 
32 
11 
6 
2 
1 

35,7 
28.6 

14,3 
14,3 
7.1 

28.9 
71.1 
55,0 
30.0 
10.0 
5.0 

183 
61 

97 
128 
95 

572 
840 
347 
197 
92 
66 

' 
• 

32.4 
10,8 

17.2| 
22.7 
16,8 

40,5 
59.5 
49.43 

28.1 i 
13.1 
9,4 

1 * Her soruya yanıt verine durumu aynı olmadığı için tabloda ilgili değişken adı yanında parantez içinde ilgili 
somya yanıt veren kişi sayısı yazılmıştır. Yüzde hesaplamaları sütun yüzdesi cinsinden verilmiştir. Çalışmada 74 
kişinin cinsiyet bilgisi olmadığı için erkek ve kızlar için olan dağılım tablolarındaki sayı. toplam sütunundaki 
sayıdan azdır. 
** Analizler doğumdan sonra herhangi bir dönemde göç etliğini belirten ve ilgili somya yanıt veren kişiler 
üzerinden yapılmıştır. 

Çalışmaya katılan çocukların ekonomik durumları 3 soru ile "kestirilmeye'1 

çalışılmıştır. Çocukların kendi ifadelerine göre, %58,5'i "orta" gelir düzeyinde ailelerden 
gelmektedir Çocukların %28,7'sinin ailesinde en az bir ferdin kendisine ait binek otomobili 
vardır. Grubun %68,1'i cezaevine girmeden önceki yaşamında bir işte çalıştığını belirtmiştir. 
Herhangi bir işte çalıştığını belirten kabaca her üç çocuktan biri bu işin kendisi için "ağır" bir 
iş olduğunu söylemiştir. Ce/.aevine girdikleri dönemde çocukların sadece beşte birinin okula 
devam etmekte olduğu saptanmıştır. 

Tablo: 138- Ceza ve İnfaz Kurumlarında Bulunan Tutuklu ve Hükümlü Çocukların 
Ekonomik Durumları ile İlgili Bazı Göstergeler ve Cinsiyete Göre Dağılımı (Şubat-.Ylart 
2007)* 

Çalışılan Değişken Adı 
Erkek Kız Toplam 

sayı yüzde sayı yüzde sayı 
Dışarıda Ne İşle Meşgul Olduğu (n= 1518) 
Öğrenciymiş 263 18,8 9 
Hem okuyor hem de çalışıyormuş 133 9,5 2 
Kolay bir işte çalışıyormuş 519 37,0 12 
Ağır bir işte çalışıyormuş 315 22,5 7 
İşsizmiş 172 12,3 17 

19,1 
4,3 

25,5 
14,9 
36,2 

286 
144 
554 
336 
198 

18,8 
9,5 

36,5 
22,1 
13,0 

İfadeye Göre Ailesinin Gelir Durumu (n= 1487) 
Kötü 325 23,6 14 29,8 357 24,0, 
Orta 821 59,5 21 44,7 870 58,5 
İyi 233 16,9 12 25,5 260 17,51 
Ailesine Ait Özel Araba Olma Durumu (n= 
1500) 394 2S.4 17 35,4 430 28,7 
Ailesine ait özel araba var 992 71,6 31 64,6 1070 71,3 
Ailesine ait bir özel araba yok 
* I ler soruya yanıt verme durumu aynı olmadığı için tabloda ilgili değişken udi yanında parunto7. içinde ilgili soruya yanıl 
veren kişi sayısı yakılmıştır. Yil7.de hesaplanın lan siltım yli/dcsi (.insinden verilmişin. Çalışmada 74 kişinin cinsiyet hılgısı 
olmadığındın erkek ve kızlar için olun <la£ılnn tablolarındaki SÎAI, toplum sütunundaki sarıdan azdır. 
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Çalışmaya katılan gençlerin cezaevine girmeden önceki dönemde boş vakitlerini 
nasıl değerlendirdikleri incelendiğinde: en sık aktivilenin "arkadaşları ile zaman geçirmek" 
(%83,4) olduğu ve bunu erkeklerde "kahve/İnternet kafeye gitme" (%67,1); "spor yapma" 
(%64,7); kızlarda ise "gazete/dergi okuma" (%6I,7) ve "kültürel etkinliklere katılma" 
(%58 J ) ile "spor yapma" (%5X,3) davTanışlarıtıın izlediği saptanmıştır. 

Tablo:139- Ceza ve İnfaz Kurumlarında Bulunan Tutuklu ve Hükümlü Çocukların 
Cinsiyete Göre Cezaevine Girmeden Önceki Yaşamlarında Boş Zamanlarını Geçirme 
Yöntemlerine Göre Dağılımı (Şubat-Mart 2007)* 

Ders Kitabı Dışında Kitap Okuyanlar (n= 1504) 
Gazete/Dergi Okuyanlar (n= 1509) 657 47,0 29 61,7 724 48,0 
Kahvehane / İnternet Kafeye Gidenler (n= 1516) 941 67,3 27 56,3 1017 67, 
Arkadaşlarıyla Vakit Geçirenler (n= 1520) ) 1 ? 9 g 4 Q 3 ? ? 5 5 ] 2 6 y 83,4 

Spor Yapanlar (n= 1525) 910 64,7 28 58,3 973 63,8. 
Kültürel Etkinliklere (Sinema, Tiyatro, Hobiler) 
Katılanlar (n= 1517) 574 41,0 28 58,3 643 42,4 
*Her somya yanıt verme durumu aynı olmadığı için (abloda ilgili değişken adı yanında parantez içinde ilgili 
somya yanıt veren kişi sayısı yazılmıştır. Çalışmada "4 kişinin cinsiyet bilgisi olmadığı için erkek ve kı/Uır için 
olan dağılım tablolarındaki sayı. toplam sütunundaki sayıdan a/dır. 

Çalışma grubundaki gençlerin cezaevine girmeden önceki yaşamlarındaki yaşam 
etkinlikleri incelendiğinde; erkeklerin %22,9 ve kızların %16'stnm günde en az 4 saat 
televizyon izlediği, erkeklerin en sık macera (%30) ve kızların en sık duygusal (%45,8) 
filmler izlemekten hoşlandıkları belirlenmiştir. 

Cezaevine girmeden ünce, gruptaki erkeklerin %78,9'u en az bir kez İnternet kafeye 
gittiklerini belirtirken, İnternet kafeye giden kızların oranı %42'dir. Erkeklerin %24,4 ve 
kızların %16'sı ise "hergün" İnternet kafeye gittiklerini belirtmişlerdir. İnternet erkeklerde en 
sık "oyun oynamak" (%41,6); kızlarda ise "sohbet etmek" (%42,1) amacıyla kullanılmaktadır. 
İnternetin "ödev yapmak" için kullanımı erkeklerde %7,5 kızlarda %5,3 sıklığında 
saptanmıştır. 

Hayatın herhangi bir döneminde sigara içme grubun %40,2'sinde (erkeklerde %40,9 
ve kızlarda %43,l) saptanırken; alkollü içecek kullanma kızlarda 3 kat daha fazladır (%9,8); 
tiner/bali/uhu benzeri uçucu madde kullanımı sadece erkeklerde (%3,0) saptanmıştır. Grupta, 
her 3 kişiden biri bunların en az ikisini birlikte kullandığını belirtirken, grupta bunların 
hiçbirini kullanmayanların oranı erkeklerde %12,1 ve kızlarda %21,6'dır. 

Çalışmaya katılanların %17,1'i (erkeklerde %]6,7 ve kızlarda %15,7) şans oyunu 
oynadıklarını, erkeklerin %6,8 ve kızların %3,9'u kumar oynadıklarını ve erkeklerin %3,6'sı 
hem kumar hem de şans oyunu oynadıklarını belirtmişlerdir. Kızlar arasında hem kumar hem 
şans oyununu birlikte oynayan saptanmamıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1413) 



— 431 — 

Tablo:140- Ceza ve İnfaz Kurumlarında Bulunan Tutuklu ve Hükümlü Çocukların 
Cezaevine Girmeden Önceki Yaşam Taı-zı ve Alışkanlıklarına İlişkin Bazı Özelliklerine 
ve Cinsiyete Göre Dağılımı (Şubat-Mart 2007)* 

vüzde 
I Televizyon izleme Durumu (n= 1532) 
i Hiç izlememiş 
Günde 1 saal televizyon izletmiş 
Günde 2 saal televizyon izlcrmiş 

I Giindc 3 saat televizyon izlcrmiş 
I Günde 4 saal ve daha fazla lelc\ izvon i/lcrmiş 

Hangi Tür Filmleri Daha Çok Seyrettiği (n=147'J) 
Duygusal filmleri 

j Şiddet filmlerini 
Macera filmlerini 
Belgesel filmleri 
Komedi filmlerini 

Dışarıda iken İnternet Kaleye Gitme Durumu (n-
Hiç gitme/iniş 
Ayda 1 kez İnternet kafeye gidermiş 
Haftada 1 İnternet kaleye gidermiş 
Haftada birkaç gün İnlcmcl kaleye gidermiş 
Her gün gidermiş 

1515) 

Dışarıda İken Internet Kullananların 
Kullanması İçin En Çok Belirttikleri Amaç (ıı= 
Ödev yapmak için 
Sohbet etmek için 
Değişik sitelerde gezmek için 
Oyun oynamak için 
D i ger etkinlikler için 

İnternet 
1165) 

) Hayatının Bir Döneminde: (n= 1525) 
Sigara kullandığını belirtenler 
Alkollü içecek kullandığım belirtenler 
Tiner / bali / ulıu gibi uçucu maddeler 
Uyuşturucu / keyif verici maddeler 
Sigara, alkol, uçucu madde ve/veya uyuşturucu maddelerden 
iki veya daha fazlasını kullanmış olanlar 
Hiçbirini kullanmadığım belirtenler 

Dışarıda iken Kumar ya da Şans Oyunu Oynama 
Durumu (n= 1529) 
Kumar ve şans oyunu oynamaznıış 
Sadece kumar oynatmış 
Sadece şans oyunu oynarmış 
Hem kumar licm de şans oyunu oynarmış 

287 
160 
408 
146 
358 

21.1 
11,8 
30,0 
10,7 
26,3 

295 
163 
247 
353 
341 

21,1 
11,7 
17.7 
25.2 
24,4 

82 
425 
55 

455 
76 

7,5 
38,9 
5.0 

41,6 
7,0 

573 
46 
42 
106 

466 
169 

40,0 
3.3 
3,0 
7,6 

33,2 
12,1 

1023 
96 

235 
50 

72.9 
6.8 
16,7 
3,6 

22 
4 
7 
3 
12 

29 
4 
7 
2 
8 

22 
5 

41 

45,8 
8,3 
14,6 
6,3 

25,0 

58,0 
8,0 
14,0 
4.0 
16,0 

5,3 
42,1 
5,3 
36,8 
10,5 

43,1 
9,8 

3,9 

21,6 
21,6 

80,4 
3,9 
15,7 

330 
174 
431 
158 
386 

343 
172 
264 
368 
368 

87 
445 
64 
480 
89 

613 
63 
51 
120 

493 
185 

1089 
122 
261 
57 

22,3 ! 
11,8| 
29,1 
10.7 
26,1 

22.6 
11.4 
17,4' 
24,3 | 
24.3 

7,5 
38,2 
5.5 

41,2 
7,6 İ 

40,2 
4.1 
3,3 
7,9 

32,3 
17. 

7 U j 
8,0 
17,1 
3,7 

*Her soruya yanıt verme durumu aynı olmadığı için tabloda ilgili değişken adı yanında parantez 
soruya yanıt veren kişi sayısı yazılmıştır. Çalışmada 74 kişinin cinsiyet bilgisi olmadığından erkek v 
olan dağılım tablolarındaki sayı: toplam süiutmndnki sayıdan azdır. 

içinde ilgili 
e kı/.lar için 
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Tablo: 141- Ceza ve İnfaz Kurumlarında Bulunan Tutuklu ve Hükümlü Çocukların 
Cezaevine Girmeden Önceki Yaşamlarında Delici-Kesici Alet ve Ateşli Silah Taşıma 
Durumlarının Cinsiyete Göre Dağılımı (Şubat-Mart 2007)* 

i Delici ve Kesici Alet Taşıyanlar (u= 1478) 
Ateşli Silah Taşıyanlar (n= 1479) 
Delici-Kesici Alet ve/veya Ateşli Silah 

216 
39 

4 
18 
31 

70.1 
12,7 

1,3 
5,8 

10,1 

42,9 
35,7 
14,3 
7.1 

-

237 
45 

9 
28 
32 

67,5 
12,8 
2,6 
8,0 
9,1 

| Taşıyanların Taşıma Nedenleri (n=351) 

I
Güvensiz bir ortam olduğu için taşıyormuş 
Kendisini daha iyi hissediyormuş 
Filmlerdeki insanları örnek aldığı için taşıyormuş 
Arkadaşlarında da bulunduğu için taşıyormuş 

i Diğer nedenlerden dolayı taşıyormuş 
*Hcr soruya yanıt verme durumu aynı olmadığı için tabloda ilgili değişken adı yanında parantez içinde ilgili 
soruya yanıt veren kişi sayısı yazılmıştır. Çalışmada 74 kişinin cinsiyet bilgisi olmadığından erkek \e kızlar için 
olan dağılım tablolarındaki sayı. toplam sütunundaki sayıdan a/dır. 

Delici ve kesici alet taşımanın erkeklerde daha belirgin ise de (%47,3), kızlar 
arasında da (%40,0) oldukça yaygın olduğu saptanmıştır. Ateşli silah taşımanın kızlarda 
%37,8 ve erkeklerde %28.2 oranında belirtilmesi dikkat çekicidir. Her iki cinsiyette de bu tür 
aletler taşımanın esas amacı "ortamın güvensiz olması" olarak belirtilmiş (erkeklerde %70,1 
ve kızlarda %42,9) ve "kendini daha iyi hissetme arzusu" (erkeklerde %I2,7 ve kızlarda 
%35,7) sıklık sırasında bunu takip etmiştir Delici/kesici alet ve/veya ateşli silah taşıma 
nedenleri arasında "arkadaşlarında da bulunduğu için" taşıma kızlarda %7,1 ve erkeklerde 
%5,8 sıklığında bulunmuştur. Bu bulgu arkadaşların "iyi" scçilmemcsinin, kişiyi şiddet ve 
suça yönlendirmedeki rolüne işaret etmektedir. 

Tablo:142- Ceza ve İnfaz Kurumlarında Bulunan Tutuklu ve Hükümlü Çocuklar 
İlgili Bazı Davranışları Şiddet Olarak Algılama Durumları ve Cinsiyete Güre Dağı 
Mart 2007)* 

in Şiddet ile 
lımı (Şııbal-

Çalışılan Değişken Adı Kız Toplam 
'iizde savı viizde savı 

Sert Davranma (n= 1534) 
Şiddet diyenler 
Şiddet değildir divcnler 
Fikri olmayanlar 

Eksikliklerin Yüze Vurulması (n= 1533) 
Şiddet diyenler 
Şiddet değildir diyenler 
Fikri olmayanlar 
Kütü Süz ve Davranış (hakaret, azarlanma, küfür, 
atılma, alay edilme vbj (n= 1538) 
Şiddet divenler 
Şiddet değildir diyenler 
Fikri olmavaıılar 
Alay Edilme (n= 1537) 
Şiddet divenler 
Şiddet değildir diyenler 
Fikri olmayanlar 
Tehdit Etme (ıı= 1542) 
Şiddet divenler 
Şiddet değildir diyenler 
Fikri olmayanlar 
Hayvanlara Acı Çektirme (n= 1532) 
Şiddet divenler 
Şiddet değildir diyenler 
Fikri olmayanlar 

945 
299 
165 

694 
462 
255 

laf 

113ü 
180 
105 

836 
401 
177 

1212 
124 
sı 

I26S 
67 
73 

67.1 
21,2 
11.7 

49,2 
32,7 
18.1 

79.9 
12.7 
7.4 

59.1 
28.4 
12.5 

85.5 
8.8 
5.7 

90,1 
4,8 
5.2 

24 
12 
15 

24 
11 
15 

41 
5 
4 

31 
15 

.1 

44 
2 
5 

44 
3 
4 

47.1 
23.5 
29.4 

48,0 
22,0 
30.0 

82.0 
10,0 
8,0 

60.8 
29,4 

9,8 

86,3 
3,9 
9,8 

86.3 
5,9 
7,8 

ton 
330 
193 

749 
504 
280 

1223 
199 
116 

913 
437 
187 

1315 
138 
89 

1373 
79 
80 

65,9 
21,5 
12,6 

48.9 
32.9 
18.3 

79.5 i 
12,9 
7.5 

59,4 1 
28.4, 
12.2 1 

85,3 
8.9 | 
5,8; 

1 
89.6 

5.2 
1 2 1 

* 11er soruyu yanıt vcmıe diminin ayın olmadığı i(,in tabloda il»ili değişken adı yunıudu punnılez idinde ilgiü soruyu yanıt 
veren kişi sayısı yazılımcın Yüzde hesaplan udun sulun yüzdesi cinsinden vcı iblistir. Çalışmada 74 kişinin cinsiyet bilgisi 
olmadığından erkek v<; kızlar iem olan düûılıın tablolarındaki sayı. toplam sütunundaki sayıdan azdır. 
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Ankette öncelikle tutuklu ve hükümlü gençlere değişik davranış örnekleri verilerek, 
bunları şiddet olarak algılama durumları incelenmiştir. Çalışma grubunda "şiddet olarak 
algılanan ilk üç davranış, hayvanlara acı çektirme (%88,9), tehdit etme (%85,3) ve kötü söz 
ve davranıştır (%79.5). Sen davranma" (%65,9); alay edilme (%59,4) ve eksiklerin yüze 
vurulması (%48,9) daha az sıklıkla "şiddet" olarak algılanmaktadır. Şiddet algılan erkek ve 
kızlarda az çok benzerlik gösterse de, "sert davranma"yı "şiddet" olarak algılayan kızların 
oranı (%47.1) erkeklerdekinden (%67,1) azdır. Ancak, bu kızlarda fikir belirtmeyenlerin 
yüzdesinin erkekler grubunda fikir belirtmeyenlerden 3 kat yüksek olması dikkat çekicidir. 

Çalışmaya katılanlara kendilerini "en çok güvende" hissettikleri yer ile "en çok tehdit 
altında" hissettikleri yerler sorulmuştur. Cinsiyetten bağımsız olmak üzere, kabaca her 4 
çocuktan 3'ü kendini "ailesinin yanında" en çok güvende hissetmekte; her 10 çocuktan biri 
"okulda" kendini en çok güvende hissetmektedir Çocukların %2,5'inin kendini "hiç bir 
yerde" güvende hissetmiyor olması dikkat çekicidir. Diğer önemli bir bulgu da, çocukların 
%2'9'unu kendisini en çok güvende hissettikleri yerin cezaevi olduğunu belirtmesidir. 
Çocukların üçte biri sokakta kendini tehdit altında hissetmekte olup bu durum kızlarda daha 
sıktır (%41,2). Her 4 erkek ve 10 kızdan biri cezaevinde kendini tehdit altında hissettiklerini 
belirtmişlerdir. Her 5 erkekten biri (21,1) ve her 6 kızdan biri (%I7,6) kendisini herhangi bir 
ortamda tehdit altında hissetmediğini belirtmiştir. 

Tablo-143- Ceza ve İnfaz Kurumlarında Bulunan Tutuklu ve Hükümlü Çocukların Kendilerini 
Güvende ve Tehdit Altında Hissettikleri Ortamlara ve Cinsiyete Göre Dağılımı (Şubat-Mart 
2007)* 

Çalışılan Değişken 

Kendini En Çok 
(n=1540) 
Okul 
Sokak 
Aile 
Arkadaş çevresi 
Cezaevi 
Yok 
Kendini Tehdit 
(n=1541) 
Okul 
Sokak 
Aile 
Arkadaş çevresi 
Cezaevi 
Yok 

Adı 

Gü\ ende 

Altında 

Hissettiği 

Hissettiği 

0 

Ol 

tanı 

•tam 

Erkek 
sayı 

155 
66 

1055 
66 
40 
34 

49 
426 
32 

255 
355 
299 

vüzde 

10,9 
4,7 

74,5 
4,7 
2.8 
2,4 

3.5 
30,1 
2.3 

18,0 
25,1 
21,1 

K 
sayı 

6 
2 

37 
3 
1 
1 

3 
21 

5 
7 
6 
9 

z 
yüzde 

12,0 
4,0 

74,0 
6,0 
2,0 
2.0 

5,9 
41,2 

9.8 
13,7 
11,8 
17,6 

Topl 
sayı 

182 
77 

1120 
79 
44 
38 

65 
459 

55 
267 
375 
320 

im 
vüzde 

11,8 
5,0 

72,7 
5.1 
2,9 
2,5 

L 

4,2 
29,8 

3,6 
17,3 
24,3 
20,8 j 

* Her soruya yauıl verme durumu asın olmadığı it,in tabloda ilgili deyişken adı yanında pimime/ idinde ilgili soruya yanıt 
veren kişi sayısı yazılmıştır. Yüzde hesaplamaları sütun vü/Jesi cinsinden verilmiştir. Çalışmada 74 kişinin cinsiyet bilgisi 
olmadığından erkek ve kızLv için ölün dağılım Uiblolanudakı sayı, toplam süuımındiiki sayıdan azdır. 

Çalışmaya katılan çocuklara, herhangi bir şiddet tanımı yapılmaksızın, aile 
ortamlarında şiddet olup olmadığı ve varsa kimler arasında olduğu sorulmuştur. Erkeklerde 
kızlara kıyasla biraz daha fazla olmak üzere, grubun %61,7'si, evlerinde şiddet olmadığını 
belirtmişlerdir. "Şiddet var olduğunu" belirtenlerin ifadelerine göre, şiddet en sık olarak anne 
ile baba arasında olmakta (%43,4); bunu, baba ile kardeşler arasındaki şiddet (%23,5) 
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izlemektedir. Baba ile çocuklar arasındaki şiddet, kı/.laı grubunda erkeklere kıyasla 2 kez 
daha çok belirtilmiştir. 

Çalışmada, fiziksel şiddet tanımı yapıldıktan sonra, son J ay içinde bu tür bir 
davranış ile karşılaşıp karşılaşmadıkları çocuklara sorulmuştur Grubun %69,2'si son 3 ay 
içinde en az bir kez fiziksel şiddet ile karşılaştığını belirtmiş; bunların %8ü,3'ü iki ve daha 
çok kez şiddete maruz kaldıklarını söylemişlerdir. Grubun, cinsiyete bağlı olmaksızın, %6,l'i 
hemen her gün fiziksel şiddete maruz kaldığını belirtmiştir 

Tablo:144- Ceza ve İnfa/ Kıırumlannda Bulunan Tutuklu ve Hükümlü Çocukların, Ailede 
Şiddet Olma Durumu ve Cezaevine Girmeden Önceki Son 3 Ay İçinde Fiziksel Şiddet ile 
Karşılaşma Durumlar» ve Cinsiyete Göre Dağılımı (Şubat-Marl 2007)* 

Içal ışılan Değişken Adı 

1 Kendi İfadesine Göre Ailesinde "Herhangi Bir 
T ip te" Şiddet Davranışı Varlığı {n= 1534) 
Anne ve baba arasında şiddet varmış 
Anne ile kardeşleri arasında şiddet varmış 
Baba ile kardeşleri arasında şiddet varmış 

| Anne vc/veya baba ile büyük anne ve büyükbaba 
i arasında şiddet varmış 

Kardeşi arasında şiddet varmış 
Ailesi içinde şiddet yokmuş 
Son 3 Ay İçinde Kendisine Fiziksel Şiddet 
Uygulanma D u r u m u (ıı= 1520) 
Hiç uygulanmamış 
Sadece bir kez fiziksel şiddete uğramış 
İki ve daha fazla fiziksel şiddete uğramış 
Çok sık fiziksel şiddete uğramış 
Hemen hemen her gün fiziksel şiddete uğramış 
Fiziksel Şiddetle En Ç o k Nerede Karşılaştığı 
(n=1044)** 
Evde 
Okulda 
Sokakta 
Okul dışı kurumlarda (Dershane. Yurt, Karakol \b.) 
Spor alanları 
Fiziksel Şiddeti En Ç o k Kimin Uyguladığı (n= 
1022)** 
Annesi 
Babası 
Oi» ret men i 
Arkadaşları 
Diğer insanlar 
Fiziksel Şiddete Uğradıktan Sonra Ne Yaptığı 
(n=1064)** 
Hiçbir şey yapmamış (bu olayı saklamış) 
Şiddetle, aynen, karşılık vermiş 
Aile bireylerinden birisine haber vermiş 
Arkadaşlarıyla paylaşmış 
Öğretmen ya da okul görevlilerine haber vermiş 
Emniyet güçlerine haber vermiş 

Eı 
sayı 

238 
61 

115 

25 
84 

890 

437 
173 
464 
244 

86 

141 
85 

533 
166 
31 

35 
164 
62 

223 
456 

358 
337 
100 
99 
27 
49 

kek 
vüzde 

16,8 
4,3 
8,1 

1.8 
5,9 

63,0 

31,1 
12,3 
33,0 
17,4 
6,1 

14,7 
8.9 

55.8 
17,4 
3,2 

3,7 
17,4 
6,6 

23,7 
48,5 

36,9 
34,7 
10,3 
10,2 
2,8 
5.1 

Kız 
sayı \ 

8 
4 
8 

-
2 

27 

14 
14 
13 
5 
3 

16 
2 
7 

11 
-

5 
4 
2 
5 

16 

12 
13 
9 
I 
1 
1 

üzde 

16,3 
8,2 

16,3 

-
4,1 

55.1 

28,6 
28,6 
26.5 
10,2 
6,1 

44,4 
5,6 

19,4 
30,6 

-

15,6 
12,5 
6,3 

15,6 
50,0 

32,4 
35,1 
24,3 

2,7 
2.7 
2.7 

Toplam 
sayı ) 

255 
76 

138 

27 
92 

946 

468 
207 
491 
262 

92 

177 
94 

557 
184 
32 

46 
177 
67 

234 
498 

385 
365 
124 
104 
31 
55 

üzde 

16,6 
5,0 
9,0 

! 
1.8 
6,0 

61,7 

30,S 
13,6 
32,3 
17,2 
6 , P 

17,0 
9,0 

53,4 i 
17,6 
3'' 

! 
4,5 

17,3 
6.6 

22,9 
48.7 

1 
36,2 
34,3 
11,7 
9,8 
2,9 
5.2 

"Her soruya yanıl verme dununu a\m olmadığı ivin tabloda ılüilı değişken udi yanında parante? içinde ilgili somya yanıt 
veren kişi .sayısı yazılmıştır. Yüzde hesaplamaları sütun yüzdesi cinsinden verilmiştir. Çalışmada 74 kişinin cinsiyet, bilgisi 
olıııudığmduu erkek ve kuzlar için olan dağılım Uıblolunııdaki sayı. toplam sütunundaki sayıdan «/.dır. 
** Analizler, son 3 ay içinde fiziksel şiddet ile karşılaştığım belitten ve iluli soruya vuntt veren kişiler üzerinden yapılmıştır. 
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Fiziksel şiddet ile karşılaşma yeri cinsiyete göre farklılık göstermektedir: kızlar sık 
olarak evde ve okul dışı kurumlarda (yurt, dershane, karakol vb.) (sırasıyla, %44,4 ve %30,6); 
erkekler ise, en sık sokakta (%55,8) fiziksel şiddetle karşılaşmaktadır. Erkekler arasında 
arkadaşlar (%23,7) ve baba (%17,4) en sık şiddet gördükleri kişiler iken; gerek kız gerekse 
erkeklerin yaklaşık yarısı; şiddeti anne, baba, arkadaş ve öğretmen dışı bir kişiden 
gördüklerini belirtmişlerdir. Anket formunun kapalı uçlu somlardan oluşması bu kişilerin 
tanımlanmasını engellemiştir İlende yapılacak niceliksel ve niteliksel araştırmalarda bu 
konunun irdelenmesi önem taşıyacaktır. Cinsiyet farkı gözetmeksizin, çocukların fiziksel 
şiddet karşısında sessiz kaldıkları (erkeklerde %36,9, kızlarda %32,4) veya şiddetle karşılık 
verdikleri (erkeklerde %34,7 ve kızlarda %35,1) gözlenmektedir. İstenen cevaplardan biri 
olarak, aileyi durumdan haberdar etme kızlarda 2 kat daha fazla ise de (%24,3), yeterli 
değildir. 

Tablo:145- Ceza ve İnfaz Kurumlarında Bulunan Tutuklu ve Hükümlü Çocukların, Şiddete Yol 
Açan Nedenler Konusundaki Görüşlerinin Cinsiyete Göre Dağılımı (Şubat-Mart 2007)* 
„ . . „ . . . , . I Erkek Ki/, Toplam 
Çalışılan Değişken Adı L-
Anne ve Bahaların Öfkeli Davranırlar Sergilemesi (n= 1517) 
Kesinlikti: şiddet kaynağıdır 
Kısmen şiddet kaynağıdır 
Kesinlikle şiddet kaytluğı değildir 

Ailenin Maddi Durumunun Kütü Olması (n= 1523) 
Kesinlikle şiddet kaynağıdır 
Kısmen şiddet kaynağıdır 
Kesinlikle şiddel kasnağı değildir 
Ailelerin Çııcuklannı Sevmemesi (n= 1532) 
Kesinlikle şiddet kaynağıdır 
Kısmen şiddel kaynağıdır 
Kesinlikle şiddet kaynağı değildir 
Televizyuıı Film Kahramanlar ı Gihi Güçlü Olma İsteği (n=l528) 
Kesinlikle şiddet kaynağıdır 
Kısmen şiddet kaynağıdır 
Kesinlikle şiddet kaynağı delildir 
Okulda Örnek Alınan Kişilerin Şiddet İçeren Davranışları (n= 
1506) 
Kesinlikle şiddet, kaynağıdır 
Kısmen şıddol kaynağıdır 
Kesinlikle şiddet kaynağı değildir 

209 
547 

4 1 , : 
19,4 
39,4 

44," 
12,0 
44,0 

625 
2X4 

Toplumdaki İnsanlardan Acımasız Olanların Daha Çok Saygı 
Gördüğüne İnanılması (n= 1505) 
Kesinlikle şiddet kaynağıdır 
Kısmen şiddet kaynağıdır 
Kesinlikle şiddet kaynağı dı-Sildir 

079 
215 
494 

4s,y 
15,5 
35,6 

54,; 

T> 1 

731 
23* 
536 

Dinî Delerlerin İhmal Edilmesi (n= 1495) 
Kesinlikle şiddet kaynağıdır 
Kısmen şiddet kaynağıdır 
Kesinlikle şiddet kaynağı değildir 

751 

439 

54,1 
14.? 
31.6 

57.5 S İ » 
15.6 216 
2f\7 4()9 

Ahlaki Değerlerin Önemsenmemesi (n= 1520) 
Kesinlikle şiddel kaynağıdn 
Kısmen şiddet kaynağıdır 
Kesinlikle şiddet kaynağı değildir 

795 
256 
T 55 

56,5 
1X,2 

7lı,() 864 
8.5 279 

14,9 377 
Ailelvi Euitimin Yetersiz Olması <"S 1519) 
Kesinlikle şiddet kaynağıdır 
Kısmen şiddel kaynağıdır 
Kesinlikle şiddet kavnağı değildir 

49,2 
19,6 
31.2 

56,0 752 
14,9 291 
30.0 476 

Okuldaki Eğitimin Yetersiz Olması (n= I4H7) 
Kesinlikle şiddet kaynağıdır 
Kısmen şiddet kaynağıdır 
Kesinlikle şiddet kaynağı değildir 

41.5 
18,'.) 
39.6 

4X,(S 
I5 ,S 
35,6 

54,2 
14,4 
31,4 

56.K 
1S,4 
24,X 

49,5 
19.2 
31,3 

Mİ 
302 
416 

47,9 
21,9 
30,2 

27 
6 
13 

58,7 
13,0 
2K.3 

722 
314 
451 

4X,f) 
21,1 
?0.3 

•Her soruya yanıt verme durumu aynı olmadığı ivin tabloda ilgili değişken adı yanında parantez, içinde ilgili soruya yanıt 
veren kişi sayısı yazılmıştır Yüzde lıesimlarmılan sütun yu/.desı cinsinden verilmişin. Çalışmada 74 kişinin cmsiycl bilgisi 
olmadığındım erkek ve kızlar ivin olan dağılım lablolarmdaki sayı. toplam sütunundaki sa\ıdaıı azdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1413) 



— 4 3 6 -

Ankette, değişik görüşler sunularak, çocuklann bunlardan hangilerini toplumda 
şiddete yol açan etmenler olarak gördükleri öğrenilmeye çalışılmış ve bu faktörleri şiddete yol 
açma potansiyelleri açısından nasıl algıladıkları incelenmiştir. Grup genelinde şiddete yol 
açtığı düşünülen faktörler sıralamasında, "ahlaki değerlerin önemsenmemesi" (%56,8), 
"ailelerin çocuklarını sevmemesi" (%53,0) ve "dinî değerlerin ihmal edilmesi" (%52,4), 
birbirine yakın yüzde değerler ile, ön sıralarda gelmektedir. Önermeler arasında en düşük 
sırayı, "ailenin maddi durumunun kötü olması" alırken (%39,9); tutuklu ve hükümlü 
çocukların önemli kısmının "orta" gelir düzeyindeki ailelerden geldiklerini ifade etmeleri de 
bu bulguyu destekler nitelikledir. Kızlar ile erkeklerin, şiddetin ortaya çıkması konusundaki 
etmenleri değerlendirmeleri arasında anlamlı farklılıklar olabilmektedir: "ailenin maddi 
durumunun kötü olması" (kızlarda %48,0; erkeklerde %39,0); "ailelerin çocuklarını 
sevmemesi" (kızlarda %62,0; erkeklerde %52,6); "aile içindeki eğitimin yetersiz olması" 
(kızlarda %56,0, erkeklerde %49,2), "televizyondaki film kahramanları gibi güçlü olma 
isteği" (kızlarda %56,0, erkeklerde %40,9); "okuldaki eğitimin yetersiz olması" (kızlarda 
%58,7 ve erkeklerde %47,9) ve "ahlaki değerleri önemsememe" (kızlarda %76,6 ve 
erkeklerde %56,5) kızlar tarafından, erkeklere kıyasla, daha yüksek oranlarda şiddet kaynağı 
olarak belirtilmiştir 

Tablo: 146- Ceza ve İnfaz Kurumlarında Bulunan Tutuklu ve Hükümlü Çocukların Şiddet ile 
İlgili Bazı Önerme Katılma Durumlarının Cinsiyete Göre Dağılımı (Şubat-Mart 2007)* 

"Genellikle spordan sonra şiddet ve öfke duygularını 
artar" (n=152l) 
Katılıyor. 356 25,3 6 12,5 

İ Kararsız. 176 12,5 15 31,3 
Katılmıyor. 874 62,2 27 56,3 

378 
205 
938 

24,9 
13,5 
61,7 

"Genellikle müzik dinledikten sonra şiddet ve öfke 
duygularım artar" (n= ISI9) 

İKatıİıvor. 437 31,1 18 38,3 479 
Kararsız. 159 11,3 6 12,8 174 
Katılmıyor. 808 57,5 23 48,9 866 
"Töre, namus konularında şiddet uygulanabilir" (n= 
1528) 797 56,6 13 26,5 831 
Katılıvor. 157 11.2 12 24,5 174 

i Kararsız. 454 32,2 24 49,0 523 
Katılmıyor. 
"Millî değerlerime hakaret edildiğinde şiddet 
uygulanabilir" (n= 1489) 
Katılıyor. 
Kararsız. 
Katılmıyor. 
"Gerekirse şiddet, tehdit, baskı sonuç 
uygulanabilir" (n= 1515) 
Katılıyor. 
Kararsız. 
Katılım vor. 
*ller soruya yaıııl verme durumu aynı olmadığı için uıblodu ilgili değilken adı yanında parantez içimle ilgili soruya yanıt 
veren kişi sayısı yazılmıştır. Yüzde hesaplamaları sülün \iizdcsi cinsinden verilmiştir. Çalışmada 74 kişinin cinsiyet hilgısı 
olmadıkından erkek vu kızlar için olan dimimi (uhlulamıdııki sayı, toplam sütunundaki sayuL-ırı azdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1413) 

file:///iizdcsi
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Erkekler grubunda, "millî değerlere hakaret" (%62,8) ile "töre ve namus konulan" 
(%56,6) şiddet uygulamak için onam hazırladığı kabul edilen durumlar olarak görülürken; bu 
durum kızlar arasında, daha az vurgulanmaktadır (sırasıyla, %43,5 ve %26,5). Kız (%38,3) ve 
erkeklerde (%31,l) oldukça önemli oranlarda, "müzik dinledikten sonra şiddet ve öfke 
duygularının arttığı" belirtilirken; erkeklerde 2 kat daha fazla (%25.3) olmak üzere "spor 
sonrası şiddet ve öfke duygularının antiği" belirtilmiştir. Bu örneklerde dinlenilen müzik 
veya yapılan spor türü belirtilmediği için daha detaylı bir ilişkilendirme yapılamamaktadır. 
Her on kişiden erkeklerde dört ve kızlarda ikisi, "gerektiği durumlarda" şiddet uygulamayı 
kabul edilebilir gömlektedir. 

Tablo:147- Ceza ve İnfaz Kurumlarında Bulunan Tutuklu ve Hükümlü Çocukların Şiddet 
Karşısındaki Tutum ve Mücadele ile İlgili Bazı Özelliklerinin Cinsiyete Göre Dağılımı (Şubat-
Mart 2007)* 

Çalışılan Değişken Adı 

Zor Bir Karar Vermek D 
Ne Yaptığı (n= 1539) 
Ailesinden vardım alır 
Öğretmeninden vardım alır 

• Arkadaşlarından vardım alır 
i Kendi karar verir 
Kimseden vardım almaz 
Sevgilisinden yardım alır 
Birisi ile Tartıştıktan ya da 

i 
mumunda Kaldığında 

Kavga Ettikten Sonra 
En Çok Hangi Duyguyla Davrandığı (n= 1540) 
Ağlar 
Pişman olur 
Çok üzülür 
Daha fazla kızar/ hırslanır 
Rahatlamış hisseder 
Bir şey hissetmez 
Cezaevi Dışında Başı Sıkıştığında Bu Sorunu, En 

; Sık Kiminle Paylaştığı (n= 
Ailesi ile 
Arkadaş ya da dostları ile 
Rehber öğretmenle 
Psikolog ya da psikiyatr ile 
Bir din adamı ile 
Diğer kişilerle 
Cezaevi Dışında Bir Kişiye 
Gördüğünde Ne Yaptığı (ir 
Bu kişiye yardım etmeve çal 
Önlemeye çalışır 

1521) 

Şiddet Uygulandığını 
=1540) 
şır 

Görmezden gelir, hemen uzaklaşır 
Kavgaya katılır 
Öğretmenlere ya da büyüklere haber verir 
En yakındaki emniyet güçlerine haber verir 

Eı 
sayı 

842 
52 

152 
201 
75 
92 

109 
605 
304 
209 
69 

119 

759 
470 

35 
44 
37 
49 

368 
614 

97 
56 
30 

250 

kek 
yüzde 

59,5 
3,7 

10,7 
14,2 
5,3 
6,5 

7,7 
42,8 
21,5 
14,8 
4,9 
8,4 

54,4 
33,7 

2,5 
3,2 
2.7 
3,5 

26,0 
43,4 

6,9 
4.0 
2,1 

17,7 

Kız 
sayı y 

23 
s 
6 

11 
4 
2 

6 
18 
12 
10 

1 
4 

24 
20 

-
1 
2 
2 

16 
12 
9 
4 
1 
9 

üzde 

45,1 
9,8 

11,8 
21.6 

7,8 
3.9 

11,8 
35.3 
23,5 
19,6 
2.0 
7,8 

49,0 
40,8 

-
2,0 
4,1 
4,1 

31,4 
23,5 
17,6 
7,8 
2.0 

17,6 

Topl 
savı 

906 
61 

161 
223 

87 
101 

126 
646 
325 
234 

72 
137 

821 
510 

35 
50 
40 
56 

398 
673 
110 
62 
31 

266 

anı 
vüzde ' 

58,9 
4,0 

10,5 
14,5 
5,7 
6,6 

8,2 
41,9 
21,1 
15,2 
4,71 
8,9 

54,3 
33,7 

2.3 
3,3 
2,6 
3,7 

25,8 
43.7 

7,1 
4,0 
2,0 

17,3 
*Her soruyu yanıt verme durumu aynı olmadığı için tabloda ilgili değişken adı yanında partinle/, içinde ilgili sorma yanıt 
veren kî i sııyısı yii/.ılını^ln, Yü/de hesaplamalını sütun viizdesi emsinden verilmiştir. Çalışmada 74 kişinin c.insivel hılyisi 
olmadığından erkek ve kızlar için olan dağılım tablolarındaki .sayı, toplam sütunundaki sayıdan azdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1413) 
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Çalışma grubunda, "zor bir durumla karşılaşıldığında en sık-> olarak aileye 
danışıldığının belirtilmesi aile kurumunun önemini vurgular niteliktedir; bu yüzdenin 
erkeklerde (%59,5) kızlara kıyasla (%45,l) daha sık belirtildiği gözlenmiştir. "Kendi başına 
karar verme" (%21,6'ya kıyasla erkeklerde %14,2) ve "kimseden yardım almama" (%7,8'e 
kıyasla erkeklerde %5,3) kızlarda daha fazla olup kızların daha erken yaşlarda olgunlaşması 
ile ilgili bir bulgu olarak değerlendirilebilir. 

Çalışmada yüz güldürücü diğer bir bulgu da, grubun yarısından fazlasının cezaevi 
dışında, başı sıkıştığında, bu sorunu en sık olarak ""ailesi ile paylaştığının belirtilmesidir 
(erkeklerde %54.4 ve kızlarda %49). Bunu, ikinci sırada, "arkadaş ve dostlar'" ile paylaşım 
izlemektedir. Başı sıkıştığında çocuklar bu durumu erkeklerde %33,7 ve kızlarda %40,8 
oranında "rehber öğretmen" ile paylaşmaktadır ki, bu aile ve eğitimin şiddetin önlenmesi ve 
müdahalesinde kullanılabilecek önemli alanlar olduğuna işaret etmektedir. Erkeklerde %2,1 
ve kızlarda %4,1 ile, kişiler sorunlarını en sık olarak bir din görevlisi ile paylaştıklarını 
belirtmişlerdir. 

Cinsiyetten bağımsız olarak çocuklar, bir kişiye şiddet uygulandığını gördüklerinde 
sık olarak (%43,7) ,Lduaımu önlemeye çalıştıklarını" belirtmişlerdir. Böyle bir durumu 
"görmezden gelerek, uzaklaşma" davranışı kızlarda 3 kat daha fazladır (%17,6). Grupta her 6 
kişiden biri şiddet uygulandığını gördükleri durumda bunu en yakındaki emniyet güçlerine 
haber verdiklerini belirtmişlerdir, urubun %60'ı herhangi bir tartışma ya da kavgaya 
karıştıktan sonra bundan "'pişmanlık duyduklarını ve üzüldüklerini" belirtirken; erkeklerde 
%14,8 ve kızlarda %I9,6 oranında "daha fazla kızma ve hırslanma" veya "kanıksama" 
(erkeklerde ?'o8,4 ve kızlarda %7,8) bulguları düşündürücüdür. 

Çalışmaya katılan kızların %28'i ve erkeklerin %36,4'ü, cezaevine girmeden önce 
herhangi bir kavgaya karışmamış olduklarını belirtirken; bir kavgaya karıştıklarını 
belirtenlerin ilk kavgaya karışma yaşı, erkeklerin %51,8 ve kızların %44'ünde, 10 yaşın 
allında olmuştur. Cezaevine girmeden önceki son I yıl içinde kavgaya karışma durumları 
incelendiğinde, kendi ifadelerine göre, erkeklerde kızlardan 1,6 kat fazla olmak üzere 
(%18,6), grubun %18,3'ü sayısını hatırlamadığı kadar çok kavgaya karıştıklarını 
belirtmişlerdir. 

TabJo:148- Ceza ve İnfaz Kurumlarında Bulunan Tutuklu ve Hükümlü Çocukların Kavgaya 
Karışma ile İlgili Bazı Özelliklerinin Cinsiyete Göre Dağılımı (Şunat-Mart 2007)* 

Çalışılan Değişken Adı 

Cezaevine Girmeden Önce Son Bir Yıl İçerisinde Yaşadığı 
Ortamlarda Kavgaya Karışma Durumu (ıı= 1536) 
Kavgaya karışmamış 
Bir kez kavgaya karışmış 
Sıklıkla kavgaya karışmış 
Sayısını hatırlamadığı kadar çok kavgaya karışmış. 
Cezaevine Girmeden Önce Bir Kavgaya İlk Kez Kaç Yaşında 
Karıştığı (N= 1501) 
Cezaevine girmeden önce kavgava hiç karışmamış 
İlk kc/. İD yaşından önce kavgava karışmış 
İlk kc/. kavgaya karıştığında 10 yaşından büyükmüş 

Erkek 
.savı 

525 
307 
317 
263 

503 
715 
162 

viiz d e 

37.2 
21.7 
22.5 
18.6 

36.4 
51,8 
11.7 

Ki/ 
savı 

24 
9 

12 
6 

14 
22 
14 

viizde 

47,1 
17.6 
23,5 
11,8 

28,0 
44,0 
28,0 

Toplanı ! 

savı Yüzde 

569 37.0 
332 21.6 
354 23,0 
281 18.3 

538 35.8 
782 52.11 
181 I2.l[ 

*ller soruya yanıt verme durumu aynı olmadığı için tabloda ilgili değişken adı \ anında parantez içinde ilgili soruya yaıııl 
vcıcıı kişi suyısı yazılııuşUr. Yüzde hesııpkunabın sütun uizdesı cinsinden verilmiştir. Çalışmada 74 kişinin cinsiyet biljiisı 
olmadığı için erkek ve kızlar için olan dağılım tablolarındaki sayı. toplam sütunundaki sayıdan azdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1413) 
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Çalışmada, fiziksel şiddetin tanımı hatırlatılarak, katılımcılara "cezaevine girmeden 
önceki son 3 ay içinde fiziksel şiddet uygulayıp uygulamadıkları" da sorulmuştur. Erkeklerin 
%30,3 ve kızların %45,1'i, son 3 ayda fiziksel şiddet uygulamadıklarını ifade ederken, grubun 
%3,5'i "hemen her gün" fiziksel şiddet uyguladıklarını belirtmişlerdir. Fiziksel şiddet en sık 
olarak arkadaş/aile/öğretmen dışındaki, "diğer", kişilere uygulanmıştır Fiziksel şiddet ile 
karşılaşma durumunda olduğu gibi, bu örnekle de, "diğer" grubu altında önemli sayıda kişinin 
yer aldığı saptanmış, bu grubun ileriki çalışmalarda derinlemesine irdelenmesi gerektiği 
düşünülmüştür. Fiziksel şiddet uygulamada öne sürülen esas neden "kendini ya da hakkını 
korumak" olarak belirtilirken (erkeklerde %63 ve kızlarda %53,6); hem erkeklerde (%16,5) 
hem de kızlarda (%32,1) "soam çözmek için başka yol bilmiyor" olmak dikkat çekici olarak 
yüksek bulunmuştur Bu durum, ilende yapılacak şiddeti önlemeye yönelik programlarda, 
kişilerin stres ile başa çıkma, kendini ifade etme, kendini koruma ve şiddet ile mücadele ile 
"problem çözme becerileri" konusundaki açıklarına yönelik çalışma yapılaması gereğine 
işaret etmektedir. Şiddet ile karşılaşma örneğindekine paralel bir bulgu olarak, fiziksel şiddet 
uygulayanların üçte biri karşılığında hiç bir tepki görmez iken, erkeklerin %24.1 ve kızların 
%34,6'sı "şiddet ile karşılık gördüklerini^ belirtmişlerdir. Şiddet uygulayanların dörtte biri 
(%23,3) karakola şikâyet edildiğini belirtmişlerdir 

Tablo:149- Ceza ve İnfaz Kurumlarında Bulunan Tutuklu ve Hükümlü Çotukların Cezaevine 
Girmeden Önceki Son 3 Ay İçinde Fiziksel Şiddet Uygulama Özelliklerinin Cinsiyete Göre 
Dağılımı (Şubat-Mart 2007)* 

Çalışılan Değişken Adı 

Son 3 Ayda Herhangi Birine Ne Sıklıkta Fiziksel Şiddet 
Uyguladığı (n= 1535) 
Hiç ııygıılamauıış 
Sadece 1 kc/. fiziksel şıddci uygulamış 
İki ve daha (azla fi/.iksel şiddcl uygulamış 
Çok sık fiziksel şiddcl uygulamış 
Hemen hemen lıcr gün fiziksel şiddel uygulamış 
Fiziksel Şiddeti En Çok Kimlere Uyguladığı (n= 11)03) ** 
Aile bireylerine 
Arkadaşlarıma 
Öğretmenlerinle 
Diğer kişilere 
Hayvanlara 
Fiziksel Şiddet Uygulayanların Bu Yapma Nedeni (n= 11120)* 
Kendini ya da hakkını korumak için yapmış 
Öç almak için şiddet uygulamış 
Karşındaki kişiyi cezalandırmak için şiddet uygulamış 
Şiddet uygulamak hoşuna gittiği için uygulamış 
Sorun çözmek için başka bir yol bilmiyor 

Fiziksel Şiddet Uygulayanların Şiddet Uygulattı aktan 
Beklentisi (n= 1008)** 
Gücünü göstermek istemiş 
Hava atmak istemiş 
Kendisini korumak istemiş 
Cezalandırmak islemiş 
Çıkar amaçlı uygulamış 
Fiziksel Şiddet L'vgulaılıktan Sonra Ne tle Karşılaştığı 
(n=1013)** 
Hiçbir şey olmamış 
Şiddetle karşılık görmüş 
Okul idaresinden ceza alınış 
Ailesinden ceza alınış 
Karakola şikayet edilmiş 

Eı 
sayı 

428 
208 
494 
232 

50 

44 
407 

14 
445 

22 

596 
68 
90 
36 

156 

45 
36 

667 
156 
31 

308 
227 

66 
120 
220 

kek 
vüzde 

30,3 
14.7 
35.0 
16,4 
3.5 

4.7 
43.7 

1.5 
47.7 

2.4 

63.0 
7.2 
9,5 
3,S 

16.5 

4.8 
3.9 

71,3 
16.7 
3,3 

32,7 
24.1 

7.0 
12,8 
23,4 

K 
sayı 

23 
8 

10 
9 
1 

1 
14 
-

12 
-

15 
1 
3 
-
9 

1 
-

16 
6 
4 

9 
9 
1 
-
7 

7. 

vuzue 

45,1 
15.7 
19.6 
17,6 
2.0 

3.7 
51.9 

-
44.4 

-

53,6 
3,6 

10.7 
-

32.1 

3.7 
-

59.3 
22.2 
14.8 

34.6 
34.6 

3.8 
-

26,9 

Toplam 

sayı 

471 
232 
525 
253 

54 

47 
439 

15 
479 

23 

642 
71 
96 
39 

172 

49 
39 

716 
165 
39 

331 
253 

69 
124 
236 

yüzde 

30.7 
15,1 
34.2 
16.5 
3,5 

4,7 
43,8 

1,5 
47.8 

2.3 

62.9 
7,0 
9.4 
3.8 

16_ı9_ 

4,9 
3,9 

71,0 
16,4 
3,9 

32.7 
25,0 
6,8 

12.2 
23.3 

*l Icr soruya yanıt verme durumu aynı ıılmadu)] için tabloda ilışili değişken adı yanında parantez iyinde ilgili somya yanıt 
veren kişi sayısı yazılımsın-. Yüzde hesaplamaları sütun yüzdesi emsinden verilmiştir Çalışmada 74 kişinin cinsiyet bilgisi 
olmadığı için erkek ve kızlar için olan dağılım tablolarındaki sayı. toplanı sütunundaki sayıdan azdır. 
** Analizler, son 3 ay içinde fiziksel şiddet uyguladığını teknen ve ilgili soruya yanıt vuıeıı kişiler üzerinden yapılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1413) 
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Tablo:150- Ceza ve İnfaz Kurumlarında Bulunan Tutuklu ve Hükümlü Çocukların Cezaevinde 
Olmasına Neden Olan Suç ile İlgili Bazı Önermelere Katılma Durumlarının Cinsiyete GÖre 
Dağılımı (Şubat-Mart 2007)* 

Çalışılan Değişken Adı —-; — 
Erkek Kız Toplam 

iizdc savı vüzde savı yüzde 
"Ailemin maddi durumu kötü olmasaydı suç işlemezdim" 
(n= 153ü) 
Kesinlikle doğru olduğunu Delinenler 453 32.2 18 35,3 497 32,5 
Kısmen doğnı olduğunu belirtenler 132 9.4 3 5.9 140 9,2 
Kesinlikle yanlış olduğunu belirtenler 82J_ 58.4 30 58.8 S93 58.4_ 

"Okuldaki eğitimim ytitcıli olsaydı suç işlemezdim"(n= 1528) 
j Kesinlikle doğru olduğunu belirtenler 

Kısmen doğru olduğunu belirtenler 
Kesinlikle yanlış olduğunu belirtenler 

"Evimde sevgi ve sıcaklık olsaydı suç işlemezdim" (n= 153(1) 
Kesinlikle doğnı olduğunu belirtenler 451 32.0 22 44,0 498 32.5 
Kısmen doğru olduğunu belirtenler 140 9.9 4 8.0 147 9.6; 
Kesinlikle yanlış olduğunu belirtenler 817 58.0 24 48.0 885 57,8 
"Televizyon, film kahramanları örnek olmasaydı suç 
islemezdim" (n= 1535) 
Kesinlikle doğru olduğunu belirtenler 240 17,0 15 30,0 269 17.5 
Kısmen doğru olduğunu belirtenler 135 9,6 8 16,0 150 9,8 
Kesinlikle yanlış olduğunu belirtenler 1036 73.4 27 54,0 1116 72,7 

Örnek aldığım kişiler şiddet uygulamadaydı suç 
işlemezdim" (n= 1535) 
Kesinlikle doğnı olduğunu belirtenler 422 29,9 21 41.2 463 30,2 
Kısmen doğnı olduğunu belirtenler 170 12,1 7 13.7 185 12,1 
Kesinlikle yanlış olduğunu belirtenler 818 58.0 23 45.1 887 57,8 
"Acıması/.,başkalarını ezen insanları örnek aldım" (n= 1534) 
Kesinlikle doğnı olduğunu belirtenler 290 20.6 10 20.0 317 20.7 
Kısmen doğnı olduğunu belirtenler 110 7.8 5 10.0 123 S.O 
Kesinlikle yanlış olduğunu belirtenler 1010 71.6 35 70.0 1094 71.3 
"Dinî ve ahlaki değerler bana öğretilseydi suç işlemezdim" 
(n= 1534) 
Kesinlikle doğnı olduğunu belirtenler 628 44,5 22 44.0 685 44,7 
Kısmen doğru olduğunu belirtenler 199 14,1 4 8.0 213 13,9 
Kesinlikle yanlış olduğunu belirtenler 583 41.3 24 48.0 636 41,5 
"Yakalanmadıkça suç işlemek kurnazlıktır düşüncesi benim 
suç işlememi kolaylaştırdı" (n= 1532) 
Kesinlikle doğru olduğunu belirtenler 372 26.4 8 16,0 407 26.6 
Kısmen doğnı olduğunu belirtenler 133 9.4 12 24,0 156 10.2 
Kesinlikle yanlış olduğunu belirtenler 903 64.1 30 60.0 969 63.3 
"Aile içi eğitimim yeterli olsaydı suç işlemezdim" (n= 1535) 
Kesinlikle doğru olduğunu belirtenler 499 35.4 18 36.0 550 35.8 
Kısmen doğnı olduğunu belirtenler 171 12.1 9 18.0 187 12.2 
Kesinlikle yanlış olduğunu belirtenler 741 52.5 23 46,0 798 52.0 

"Kendimi güvende hissctscyılim suç işleme/elim' 
Kesinlikle doğnı olduğunu belirtenler 631 44,8 16 32,0 675 44.0 
Kısmen doğru olduğunu belirtenler 188 13,3 II 22,0 206 13,4 
Kesinlikle yanlış olduğunu belirtenler 591 41,9 23 46,0 653 42,6 [ 
*ller soruya yanı!, verme durumu aynı almadığı iyin tabloda ilyili deüişken adı yanında puıanit-y iyinde ikili soruya yanıt 
veren kışı sayısı yazılmıştır. Yüzde hesaplanın lan siimn yıi/cicsı atisinden vvnlmi.şur. Çalınmada 74 kişinin cinsiyet bilgisi 
olmadığından erkek ve kızlar için olan dajhlım tablolarındaki sayı, toplam sütunundaki sayıdan azdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1413) 
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Araştırmada katılanlara, "ne olsa idi cezaevine girmesine neden olan suçu işlemezdi" 
şeklinde bir soru sorulmuş ve olası önermelere katılıp katılmadıkları araştırılmıştır. Katılımcı 
grubunda en sık kabul gören önerme "kendimi güvende hissetseydim suç işlemezdim" 
tümcesi olmuştur (erkeklerde %44,8 ve kızlarda %32,0). "Okuldaki eğitimim yeterli olsaydı" 
(grubun %41,8'i), "dini ve ahlaki değerler bana öğretilseydi" (grubun %44.7'si); ve "aile 
içindeki eğitimim yeterli olsaydı" (grubun %35,8'i) önermeleri de diğer sık kabul gören 
önermeler olup, şiddetin önlenmesinde aile, okul ve din eğitiminin etkili olabileceğine işaret 
etmektedir. 

Çalışmada, "televizyon ve film kahramanlarını örnek alma" (erkeklerde %l7iken 
kızlarda %30) ve "örnek aldığım kişiler şiddet uygulamasaydı suç işlemezdim" (erkeklerde 
%29,9 ve kızlarda %41,2) kızların örnek alınan kişilerden şiddet konusunda erkek yaşıtlarına 
göre daha fazla etkilendiklerini düşündürmüştür. Cinsiyete göre farklılık gösteren diğer bir 
önerme de, "yakalanmadıkça suç işlemek kurnazlıktır" düşüncesi erkeklerde (%26,4) kızlara 
(%16) kıyasla suç işlemeyi daha fazla etkilediğini düşündürmüştür. 

Çalışmada, ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlü kız ve erkek 
çocukların sosyal çevrelerinin benzerlik gösterdiği ve bu grubun yaşadığı çevrede (sıklık 
sırasına göre) "suç işlemenin" (%38,4); "kurnazlığın" (%30,9); "esrar kullanmanın" (%29,4); 
"yalan söylemenin" (%25,6) ve "sarhoş oluncaya kadar içki içmenin" (%15,7) onaylandığı ve 
doğru bulunduğu saptanmıştır. 

Tablo: 151- Ceza ve İnfar Kurumlarında Bulunan Tutuklu ve Hükümlü Çocukların Yaşadıkları 
Sosyal Çevre ile İlgili Bazı Özelliklerin Cinsiyete (Jöre Dağılımı (Şubat-Maıt 2007)* 

Çalışılan Değişken Adı 

Yetiştiği çevrede esrar kullanmanın doğru bulunduğunu 
belirtenler (n= 1541) 405 28,6 16 31,4 453 29,4 
Yetiştiği çevrede mecbur kalınırsa hırsızlık dahil bir çok 

• suç işlenebildiğim belirtenler (n= 1536) 539 38,2 18 36,0 590 38,4 
Yetiştiği çevrede sarhüş oluncaya kadar içki içmenin 
delikanlılık olarak görüldüğünü belirtenler (11= 1538) 213 15,1 9 18,0 242 15,7 
Yetiştiği çevrede yalan söylemenin açıkgnzlülük olarak 1 
görüldüğünü belirtenler (n= 1545) 357 25,3 18 36,0 394 25,6 
Yetiştiği çevrede iyi niyetli değil, kurna/ olmanın daha 
önemli olduğunu belirtenler (n= 1490) 423 30,7 12 26,1 460 30,9 
•iler soruya yanıt verme durumu ayın olmadığı için tabloda ilgili eleğinken adı yanımla parantez içinde ilgili soruşa yanıl 
veren kişi sayısı yazılımdır. Yüzde hesaplanıalau sütun yüzdesi cinsinden verilmiştir. Çalışmada 74 kişinin cinsiyet bilgisi 
olmadığından erkek ve kızlariein olan dağılım tablolarındaki sayı, toplam sütunundaki sayıdan azdır. 

Şiddetin "toplum bazında" önlenmesi için en önemli durumun ne olduğu 
sorulduğunda erkekler: "insan hakları eğitimi" (%27,6); "işsizliğin önlenmesi" (%22,1), "dini 
eğitim" (%20,3); kızlar ise: "insan baklan eğitimi" (%31,4), "ahlaki değerler" (%19,6) ve 
"demokrasi eğitim'f'ni (%17,6) ilk üç sırada belirtmişlerdir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1413) 

Erkek Kız Toplanı 
sayı vüzde savı Yüzde sayı yüzde 
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Tablo:152- Ceza ve İnfaz Kurumlarında Bulunan Tutuklu ve Hükümlü Çocukların Yaşadıkları 
Sosyal Çevre ile İlgili Bazı Özellikleri ve Cinsiyete Göre Dağılımı (Şubat-Mart 2007)* 

| 
Çalışılan Değişken Adı 

Şiddeti Önlemede 
<n=1519) 
Demokrasi eğitimi 
İnsan haklan eğitimi 
Ahlaki duğurlcr 
Cezai yaptırımlar 
İşsizliğin önlenmesi 
Dini eğitim 

En Önemli 

| 
Görülen D u r u m 

Erkek 
savı 

138 
385 
194 
86 

308 
283 

vüzde 

9,9 
27.0 
13,9 
6.2 

22,1 
20,3 

Kız 
sayı 

9 
16 
10 

-
8 
8 

vüzde 

17,6 
31,4 
19,6 

-
15,7 
15,7 

Topl 
sayı ; 

165 
419 
214 

88 
330 
303 

anı 
küzde 

10,9 
27,6 
14,1 j 
5,8 

21,7 
19.9 

Ceza ve infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlü çocukların, toplumda 
şiddetin önlenmesi ile ilgili hangi faktörlerin rol oynadığı konusundaki görüşlerini daha 
detaylı alabilmek ve bu çocuklar için, "dışarı çıkmadan önce" şiddet ve suçtan koruma 
konusunda etkileri yüksek olabilecek müdahale programlarını planlamada yol göstermek 
amacı ile farklı önermeler düzenlenmiş ve çocukların bu önermelere katılma düzeyleri 
incelenmiştir. 

Tablo:153- Ceza ve İnfaz Kurumlarında Bulunan Tutuklu ve Hükümlü Çocukların Cinsiyete 
Göre Toplumda Şiddetin Önlenmesi Konusundaki Bazı Önermelere Katılma Durumlarına Göre 
Dağılımı (Şubat-Mart 2007)* 

Çalışılan Değişken Adı 

Dürüstlüğün ve sözümle durmanın özendirilmesi(n= 1514) 
Kesinlikle doğru bulanlar 
Kısmen doğru bulanlar 
Yardımseverlik ve fedakarlığın teşvik edilmesi (n= 1535) 
Kesinlikle doğru bulanlar 
Kısmen doğnı bulanlar 
Acıma, şefkat ve merhamet gibi duvguların geliştirilmesi (n-
1537) 
Kesinlikle doğru bulanlar 
Kısmen doğnı bulanlar 
Canının istediğini yapmak yerine bankasının hakkına saygı 
göstermenin öğrenilmesi (n= 1534) 
Kesinlikle doğru bulanlar 
Kısmen doğnı bulanlar 
"Ben tok olduktan sonra başkasının açlığı beni 
ilgilendirmez" tutumundan vazgeçilmesi (n= 1532) 
Kesinlikle doğru bulanlar 
Kısmen doğru bulanlar 
"Allah korkusu'*, vicdan ve insaf gibi duyguların 
güçlendirilmesi (n= 1537) 
Kesinlikle doğnı bulanlar 
Kısmen doğnı bulanlar 
"Kısa yoldan köşe dönme" anlayışından vazgeçilmesi 
(n=1531) 
Kesinlikle doğnı bulanlar 
Kısmen doğnı bulanlar 
Adalet duygusunun güçlendirilmesi (n= 1540) 
Kesinlikle doğru bulanlar 
Kısmen doğnı bulanlar 

Erkek 
savı vüzde 

1140 
153 

1173 
147 

1172 
141 

1131 
155 

969 
118 

1216 
l)2 

1015 
170 

1097 
168 

81.7 
11.0 

83,4 
10.4 

83.0 
10.0 

80.0 
11.0 

68.7 
8.4 

86.0 
6.5 

72.1 
12.1 

77.5 
11.9 

i 
savı 

37 
10 

40 
5 

40 
7 

33 
11 

31 
10 

36 
9 

31 
14 

42 
3 

vüzde 

75,5 
20.4 

81,6 
10,2 

78.4 
13,7 

68,8 
22.9 

63.3 
20.4 

70.6 
17,6 

62.0 
28.0 

82.4 
5,9 

Toplam 
savı vüzde 

1225 
174 

1276 
162 

1267 
160 

1220 
174 

1042 
136 

1308 
108 

1100 
195 

1191 
180 

80,9 
11,5 

83.1 
10.6 

82.4. 
10.4 

79.5 
ll,_3_ 

68.0 
8.9; 

85.1 ! 
7.0' 

71.8 1 
12,7 

77,3 
11,7 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1413) 
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Alkol, ve keyif verici maddelerin kullanılmasının azalması 
(n=1532) 
Kesinlikle doğru bulanlar 
Kısmen doğru bulanlar 

1152 
117 

81.7 
S.3 

81,3 
14,6 

1243 
136 

81,1 
8,9 

Gençlerin adam yerine konulması (n- 1532) 
Kesinlikle doğru bulanlar 
Kısmen doğru bulanlar 

1086 
188 

77,0 
13,3 

Devlet büyüklerinin, yöneticilerin ve bizini için önemli 
kişilerin iyi örnek olması (ıı= 1532) 
Kesinlikle doğru bulanlar 
Kısmen doğru bulanlar 

1177 
132 

83.4 
9.4 

41 
4 

77,6 
14,3 

83.7 
8,2 

1180 
202 

77,0 
13,2 

1280 
142 

83,6 
9.3 

Filmlerdeki şiddet sahnelerinin azaltılması (n=1512) 
Kesinlikle doğru bulanlar 
Kısmen doğru bulanlar 

889 
227 

63,9 
16,3 

74,0 
12,0 

974 
244 

64.4 
16,1 

*Her soruyu yanıt verme durumu aynı olmadığı için tabloda ilgili değişken adı yanında parantez içinde ilgili soruya yanıt 
veren kişi sayısı ya/.ılmışUr. Yüzde hesaplamaları sülün yüzdesi cinsinden verilmiştir. Çalışmada 74 kişinin cinsiyet bilgisi 
olmadığı için erkek ve kıllar için olan darılıra tablolarındaki sayı, loplatn sütunundaki sayıdan azdır. İlgili önermeye 
"kesinlikle doğru", "kısmen doğru" ve "kesinlikle yanlı*" olmak üzere 3 seçenek ile cevap alınmıştır, dolayısıyla lıer jiözde 
yüzdelerin %l(X)'e tamamlanması için gerekli yüzde dcgcrı "kesinlikle yanlış" cevabını veren kişilerin payını verir. 

Bu önermeler arasında, cinsiyete bağımlı olmaksızın, en sık kabul görenler: "devlet 
büyükleri, yöneticiler ve önemli kişilerin Örnek davranışlar sergilemeleri" (%83,6); 
"yardımseverlik ve fedakârlığın teşvik edilmesi" (%83,1) ve "alkol ve keyif verici maddelerin 
kullanımının azaltılması" (%81,1) gelmektedir, Kızlarda; adalet duygusunun güçlendirilmesi 
(%82,4; erkeklerdeki %77,5'c karşın), erkeklerde ise; "Allah korkusu, vicdan ve insaf gibi 
duyguların güçlendirilmesi" (%86; kızlardaki %70,6'ya karşıtı) ve "dürüstlük ve sözünde 
durmanın özendirilmesi" (%81,7; kızlarda %75'e karşın) gibi önermeler karşı cinsiyet grubu 
tarafından belirtilen oranlara kıyasla daha sık olarak kabul görmüştür. Bu bulgular, toplumda 
yapılacak şiddete karşı müdahale programlarının cinsiyete göre düzenlenmesi durumunda 
daha etkili olabileceğini düşündürmüştür. Dolayısıyla, şiddet ve suçu önleme planlamaları 
yapılırken toplumun yapısı göz önünde tutulmalı, hangi değerlere daha fazla saygı 
gösteriliyorsa, o değerlerin işlenmesi uygun olacaktır. 

Çalışmanın son bölümünde, katılımcıların anlık duygu durumları, gelecekten 
beklentileri ve kendileri ya da ailelerinde psikolojik ya da psikiyatrik hastalık hikayesi olup 
olmadığı hakkında bilgi toplanmıştır. Kız (%53,1) ve erkeklerin (%55,9) yarısı hayatı "ayakta 
kalmak için mücadele edilen bir yer" olarak tanımlarken, her 5 kişiden biri "hayatı yaşamaya 
değer" bulmakta ve grubun %65'i geleceğin "daha iyi olacağı"na inanmaktadır. 

Tablo: 154- Ceza ve tııfaz Kurumlarında Bulunan Tutuklu ve Hükümlü Çocukların Cinsiyete 
Göre Cezaevine Girmeden Önceki Yaşamlarında Boş Zamanlarını Geçirme Yöntemlerine Göre 
Dağılımı (Şubat-Mart 2007)* 

Çalışılan Değişken Adı 

Hayat Hakkındaki Duyguları (n= 1522) 
"Haksızlıklarla dolu bir ver" 
"Anlamsız ve boş bir alan" 
"Yaşanmaya değer bir yer" 
"Ayakta kalmak için mücadele verilen bir ver" 
Gelecekten Ne Beklediği (n= 1540) 
"Hiçbir şey değişmeyecek" 
"Her şey daha iyi olacak" 
"Her şey daha kötü olacak" 
"Biraz daha iyi olacak" 
"Biraz daha kötü olacak" 

Erkek 
savı 

218 
127 
276 
786 

158 
922 
90 

214 
32 

yüzde 

15,5 
9.0 

19,6 
55.9 

11.2 
65.1 
6,4 

15.1 
2.3 

Kız 
savı 

1 

9 
7 

26 

8 
33 

3 
5 
1 

yüzde 

14,3 
18,4 
14,3 
53.1 

16,0 
66,0 
6,0 

10,0 
2,0 

Toplam 
sayı 

242 
155 
298 
827 

183 
994 
101 
229 

33 

Yüzde 

15,9 
10,2 
19,6 
54,3 

11,9 
64,5 
6.6 

14,9 
2.1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1413) 
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"Zaman zaman ölsem daha iyi olur"diye 773 54,7 33 66,0 834 54,5 
| düşüııeııler(n=l 531) 
| Psikiyatrik Ya Da Psikolojik Tedavi Görmüş Olduğunu 
Belirtenler (n-1540) 330 23,3 15 29,4 366 23.8 

I Aile Bireylerinden Herhangi Biri Şimdiye Kadar 
| Psikiyatrik ya da Psikolojik Tedavi Görenler (iv* 1525) 261 18,6 11 22,9 290 19,0 

*Her somya yanıt verme durumu »vnı olmadıkı ivin tabloda ilgili değişken adı yanında parantez içinde ilgili soruyu yanıt 
veren kişi sayısı yakılmıştır. Çalınmada 74 kişinin cinsiyet bilgisi olmadığı için erkek ve kızlar ieirı olan dujŞılım 
tablolarındaki sayı. toplanı sülumırubık'i sayıdan a/.dır. 

Öte yandan, kızların %66 ve erkeklerin %54,7'si "/.aman zaman ölsem daha iyi olur" 
şeklinde düşünmekte, yaşam sevgilerindeki azalma yönündeki bu bulgunun pozitif yönde 
artırılmasına ve ruh sağlığı durumlarının cezaevinde kaldıkları sürede desteklenmesine olan 
ihtiyacı yansıtmaktadır. Yukarıda ifade edildiği gibi, aynı grupta "hayatın yaşamaya değer" 
olduğu genel kanısı, bu çocukların desteklenmeye yönlendirilmelerinde önemli bir imkandır, 

Kızlarda daha fazla olmak üzere, hemen her 4-5 gençten birinin yaşamı boyunca bir 
psikolojik ya da psikiyatrik tedavi aldıkları; ailelerinin de benzer ama biraz daha az oranda 
(erkeklerin ailelerinde %18,6 ve kızların ailelerinde 0/o22,9) bu tür bir tedavi gördükleri 
saptanmıştır Bu tedavilerin tür, süre ve sonuçlan konusunda yapılacak ileri çalışmalara 
ihtiyaç olduğu tespit edilmiştir. Cezaevinde kalan tutuklu ve hükümlü gençlerin psikolojk 
açıdan desteklenmesi hem cezaevinde kaldıkları süre içindeki yaşamlarını pozitif etkileyecek 
hem de cezaevinden sonraki yaşamlarına katkı sağlayacaktır. Bu konuda ruh sağlığı ve sosyal 
hizmet uzmanlarının katkıları önem taşıyacaktır. 

Sonuç ve Öneriler 
Dünyada ve Türkiye'de şiddet ve şiddete bağlı sorunların hızla artması ve şiddet 

olaylarının çocuk ve gençleri de içine alan bir problem haline gelmesi sebebiyle, T.B.M.M. 
bünyesinde kurulan "Çocuklarda ve Gençlerde Artan Şiddet Eğilimi ile Okullarda Meydana 
Gelen Olayların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan 
Meclis Araştırması Komisyonu (10/3.17,343,356,357)" çalışmaları kapsamında, ceza ve infaz 
kurumlarında bulunan çocuklara yönelik bir araştırma yürütülmüştür. 

Bu araştırma ile Türkiye'de ceza ve infaz kurumlarında bulunan çocukların 
sosyodemografık bilgileri ile aile, yaşam tarzı ve sosyal çevre özelliklerinin tanımlanması, 
şiddet algılama durumlarının incelenmesi, şiddet ile karşılaşma ve uygulama durumları ve 
şiddet ile ilişkili faktörlerin çalışılması hedeflenmiştir. 

Türkiye genelinde, Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, 
Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Samsun, Şanlıurfa, Sivas 
ve Trabzon illerindeki 21 müstakil kapalı çocuk ve gençlik ceza ve infaz kurumları ile kapalı 
ceza infaz kurumlarının çocuklara ayrılan bölümlerinde ve çocuk eğitim evlerinde bulunan 
toplam 2115 çocuktan, araştırmanın başladığı 15 Şubat 2007 tarihi itibarı ile en az 15 tutuklu 
ve hükümlü çocuk bulunan ceza ve infaz kurumlarına gidilerek, bu kuaımlarda bulunan ve 
anket çalışmasına katılmayı kabul eden toplam 1420 erkek ve 51 kız çocuk ile bir çalışma 
gerçekleştirilmiştir 

Çalışmada veriler, Adalet Bakanhğı'nın illerdeki Cumhuriyet Başsavcılıkları'na 
bağlı, Denetimli Serbestlik Şube Müdürlükleri'nde görev yapan sosyolog, psikolog ve sosyal 
çalışmacılar ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri'ne bağlı Rehberlik .Araştırına Merkezi 
Müdürlükleri'nin koordinasyonunda çalışan ildeki okullarda görevli rehber öğretmenlerden 
oluşan 330 kişilik bir ekip tarafından toplanmıştır. Bu ekip, çalışma öncesinde anketlerin 
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uygulanmasına yönelik özel ve standart bir eğitim aldıktan sonra görevlendirildikleri 
kurumlaıda, çalışmaya özel olarak hazırlanmış anket formlarını kullanılarak, bu kurumlarda 
kalan çocuklarla yüzyüze görüşme tekniği ile veri toplamışlardır. 

Çalışmadan elde edilen veriler bir önceki bölümde, farklı başlıklar altında, detaylı 
olarak verilmiştir. Bu bölümde, çalışmadan elde edilen bilgiler toplumda çocuk ve gençlerin 
tanık oldukları, maruz kaldıkları ve/veya bizzat uyguladıkları şiddetin önlenmesi ve 
azaltılmasına yönelik plan ve programlarda hangi bağlamda kullanılabilecekleri de gözönüne 
alınarak özetlenmekte ve ilgili birtakım öneriler sunulmaktadır. 

L Çocuk ve Gençlerde Şiddete Karşı Birincil Korumaya Yönelik Önlemler 
Konusunda Bilgi Sağlayan Bulgular: 

Çalışma bulguları toplumda çocuk ve gençleri şiddete karşı birincil koruma; yani, 
şiddetin daha ortaya çıkmadan önlenmesine yönelik, çok sayıda önemli ipuçları sunmaktadır: 

1) Şiddete karşı birincil korumada toplumlarda hangi grupların şiddeı ve suça 
"karışma" açısından yüksek riskli olduğunun saptanması, bu gruplara daha fazla ilgi 
gösterilmesi ve müdahale programlarının planlanmasında bu gruplara öncelik verilebilmesi 
açısından önemlidir. Çalışmaya katılan çocukların genel olarak çekirdek tipi, çok çocuklu, 
orta düzeyde sosyoekonomik duruma sahip, anne ve baba eğitim düzeyi düşük ailelerden 
geldikleri, yarıya yakının doğdukları bölgeden en az bir kez göç ettikleri ve %60'ının ilk 
ve/veya ortaöğrenime devanı ettikleri okulları en az bir kez değiştirmiş oldukları saptanmıştır. 
Cezaevine girmeden önceki dönemde her beş kişiden birinin öğrenci olduğu, her iki çocuktan 
birinin herhangi bir işte çalıştığı ve çalışan gaıptaki her üç çocuktan birinin yaptığı işi kendisi 
için "ağır" bulduğu saptanmıştır. 

Bu bulgulardan yola çıkarak, çalışan çocuklara yönelik özel önlemlerin alınması; bu 
kapsamda, çocuk işçiliğinin azaltılması ve denetlenmesi ve çocukların okula devam 
etmelerinin desteklenerek, okula devamlarında sürekliliğinin sağlanması önemlidir. 

2) Çalışına grubunda, suça itilmiş, çocukların sosyal çevrelerinde hırsızlık benzeri 
suçların çok olduğu, sarhoş oluncaya kadar içki içmenin özendirildiği, esrar kullanımının 
olağan karşılandığı saptanmıştır. Her ne kadar suça itilmemiş çocukların sosyal çevreleri ile 
bir karşılaştırma yapmak bu çalışmada olası olmamış ise de, bu bulgular "bozuk" ve "kötü" 
sosyal çevrenin suç ile ilişkili olabileceği konusundaki bilgilerimizi destekler niteliktedir. 
İleride yapılacak çalışmalarda sosyal çevrenin şiddet ve suça itilmedeki etkileri detaylı olarak 
incelenmelidir. 

3) Çalışmaya katılan çocuklar, gerek "cezaevine girmelerine neden olan suçu 
işlemelerinin önlenmesinde", gerekse "toplumda şiddetin önlenmesinde" devlet büyükleri, 
yöneticiler, okulda ve diğer mekanlarda örnek kişilerin "doğnf davranışlarının önemli 
olduğunu; kızlar arasında daha belirgin olmak üzere çocuklar arkadaşlarının davranışları, 
televizyon/film kahramanları gibi olma isteğinin kendi davranışlarını etkilediğini 
belirtmişlerdir. Şiddet olaylarına karışanların, çoğu kez, akranlarının zorbalığına uğrayan 
çocuklar olduğu ve kendi uyguladıkları şiddetin de, önemli ölçüde, bu tür bir zorbalığa 
missilleme olarak yapıldığını vurgulayan çalışmalar literatürde de bulunmaktadır. 

Bu anlamda, aileler çocuklarının seçtiği arkadaşları tanımalı, çocukları ile olan 
ilişkilerinden haberdar olmalı, uygun görmedikleri ilişkiler konusundaki görüşlerini çocukları 
ile paylaşmalı, arkadaşlık kavramının sağlıklı bir şekilde tekrar yapılanmasına yardım 
etmelidirler. Zor durumla karşılaşıldığında bunun en sık paylaşıldığı kişiler arasında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1413) 



— 446 — 

"'arkadaşlar" çalışmada ikinci sırada yer almıştır Bu bağlamda, ailelerin çocuklarının 
arkadaşlarını tanımaları, çocukların kendileri ile paylaşmaktan çekindikleri sorunlarından 
haberdar olmaları konusunda da yardımcı olabilir. Son olarak, devlet adamları, yöneticileri ve 
öğretmenler başta olmak üzere gençler için rol modeli olan kişilerin şiddet içeren 
davranışlardan kaçınmaları, bu tür davranışları yapanları onaylamamaları önem taşıyacaktır. 

4) Çocukların şiddetten (daha olmadan veya olduktan sonra) korunmasında en 
önemli konulardan biri çocuk ve gençlerin "tanık oldukları'', "başlarına gelen" ya da 
"uyguladıkları1' durumun "şiddet" olduğunu algılamaları gelmektedir. Çalışmaya katılanlar 
arasında farklı şiddet davranışlarını "şiddet" olarak algılama, özellikle duygusal şiddet 
davranışları için düşük bulunmuştur. Toplumlarda şiddet algısının düşük olması, bireylerin 
olayı kabullenmesine ve kanıksamasına yol açarak, zaman içerisinde toplumlarda bu tür 
davranışların giderek artmasına neden olmaktadır. Bu sorunun engellenmesinde hedef 
gruplarda, "farkındalığın artırılması" na yönelik eğitici programların geliştirilip uygulanması, 
şiddet içeren ve istenmeyen davranışların kınanması ve istendik davranışların desteklenmesi 
yoluyla, çocuk ve gençler arasındaki şiddetin azaltılmasına katkı sağlayacaktır. 

İT- Çocuklarda Şiddetin Boyutu; Kime, Neden Uygulandığı; Toplumda Şiddete 
Yol Açan Etmenler; Şiddete Karşı İkincil Korunmaya Yönelik Bulgular 

Görüşülen çocuklarda, cezaevine girmeden önceki son 3 ayda hem fiziksel şiddet ile 
karşılaşma (erkeklerde %6S,9 ve kızlarda %71,4) hem de fiziksel şiddet uygulama (erkeklerde 
%69,7 ve kızlarda %54,9) düzeyi yüksek bulunmuştur: Erkekler fiziksel şiddet ile en sık 
sokakta, kızlar ise evde karşılaşmaktadır. Çalışmada gençlerin %40'ına varan oranda sokakta 
kendilerini tehdit altında hissettikleri, %2,5'inin ise kimsenin yanında kendilerini güvende 
hissetmemeleri dikkat çekici bulunmuştur. Her dört çocuk ve gençten birinin ailesinde şiddet 
olduğu ve şiddetin esas olarak armc-baba arasında yaşandığı saptanmıştır. 

Çocuklara fiziksel şiddeti kimden gördükleri sorulduğunda, en büyük grubun anne, 
baba, öğretmen ve arkadaşları dışındaki, "diğer" kişilerden şiddet gördükleri öğrenilmiştir. 
Benzer şekilde, fiziksel şiddet uyguladığını belirten çocuklar da, şiddeti en sık olarak "diğer" 
kişilere uyguladıklarını belirtmişlerdir. Çalışma verileri kapalı uçlu sorular ile toplandığı için, 
"diğer" grubundaki kişilerin kimler olduğu bilgisi bu çalışmada saptanamamıştır. İleride 
yapılacak çalışmalarda bu konunun derinlemesine irdelenmesi önem taşıyacak ve şiddetin 
kaynağına yönelik programlarda başarıyı artıracaktır. 

Gençler, toplumda şiddete yol açan sebepler arasında en sık olarak ahlaki değerlerin 
önemsenmemesi, ailelerin çocuklarım sevmemesi ve dini değerlerin ihmal edilmesini 
belirtmişlerdir. Milli değerlere hakaret edilmesi, töre-namus konuları ve "gerekiyorsa" şiddet 
uygulanması karşısında gençlerin şiddeti onaylıyor olması dikkat çekicidir. Fiziksel şiddet 
uygulayan çocuklar, sık olarak, "kendilerini korumak için" şiddet uyguladıklarını belirtirken, 
şiddet uygulayan çocuklar, şiddete başvurmalarının allında yatan sebebin (%17) "sorun 
çözmek için başka yol bilmemeleri" olduğunu belirtmişlerdir. 

Öfkeyle başa çıkma, kendi duygu ve düşüncelerini ifade edebilme, "hayır" 
diyebilme, sorun çözme, stresle başa çıkma ve iletişim becerileri ile donanmış kişilerde şiddet 
ve suça karışmanın azalması beklenir. Çocukların zor bir durum ile karşılaştıklarında bunu 
yakınlarıyla paylaşmama, yardım almama ve diğer olası çözüm yollan dışında "şiddetle 
karşılık verme" yolu ile çözmeye çalışması, (1) çocukların problem çözme becerilerinin 
yeterli olmadığına işaret edebileceği gibi; (2) çocuklar şiddet ile karşılaştıklarında 
başvuracakları veya yardım alacakları kişi ve kuruluşlar hakkında bilgili olmaması ya da (3) 
bu kişi ve kurumlardan istedikleri düzeyde yardım alamayacaklarını düşünmeleri sebebiyle 
olabilir. İleride, uzman desteğinde, yapılacak niteliksel araştırmalarda bu konunun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1413) 



— 447 — 

incelenmesi uygun eğitim ve müdahale programlan için gereklidir. 
Cezaevlerinde bulunan çocuklarda öfkeyle başa çıkma, kendi duygu ve düşüncelerini 

ifade edebilme, "hayır" diyebilme, sorun çözme, stresle başa çıkma ve iletişim becerilerinin 
kazandırılması ve pekiştirilmesine yönelik, uzman destekli çalışmalar yapılması çocukları 
hem cezaevinde bulundukları dönemde destekleyecektir, hem de "topluma dönüş" 
hazırlıklarının tamamlanmasında başarıyı artıracaktır. 

III- Çocuk ve Gençlerde Şiddetin Azaltılmasına Yönelik Müdahale Programlan 
Planlanmasına Katkı Sağlayacak Bulgular 

Çalışma bulguları çocuk ve gençlerde şiddetin önlenmesine yönelik programların 
nerelerde, hangi kaynak ve yöntemler kullanılarak yapılabileceği konusunda da önemli veriler 
sağlamıştır; 

1) Cezaevine girmeden önceki yaşamlarında çocukların, boş vakitlerini ağırlıklı 
olarak arkadaşları ile gezerek, daha az sık olarak da erkeklerin kahve/internet kafeye giderek, 
kızların ise gazete/dergi okuyarak geçirdikleri saptanmıştır Boş vakitlerinde "ders kitabı 
dışında kitap okuma1" ya da "kültürel aktivitelere katılma'' oranları istenenin altındadır Çocuk 
ve gençlerin boş vakitlerini kendilerine olumlu yaşam becerileri kazandırabilecek, spor ve 
kültürel faaliyetlere ağırlık veren tarzda, değerlendirebilmeleri için gerekli ortam ve fiziksel 
şartların sağlanması çocuk ve gençler arasındaki şiddet davranışlarının azaltılmasına katkıda 
bulunacaktır. Bu faaliyetlerin içerik ve niteliklerinin belirlenmesine yönelik araştırmalar 
yapılarak, toplumda çocuk ve gençlere yönelik boş vakit değerlendirme olanakları 
artırılmalıdır, 

Çocukların zamanlarını hangi ortamlarda nasıl geçirdikleri hakkındaki bu tür bilgiler 
çocuklarda şiddetin önlenmesine yönelik müdahale programlarında çocukların birarada 
bulunabileceği mekanlar ve aktarılmak istenen mesajların yayılabileceği kaynaklar hakkında 
yol gösterici niteliktedir ve değerlidir. Öte yandan, çalışmanın niceliksel vasfı ve cevapların 
kapalı uçlu olarak alınması gerekliliği, çocukların arkadaşları ile zaman geçirirken neler 
yaptığı, birbirlerini etkileme özellikleri; internet kafelerdeki etkilenimleri ve ilişkileri, 
internette hangi siteleri kullandıkları; ya da okudukları gazete ve dergilerde ilgilerini çeken 
konular benzeri bilgilerin alınmasına olanak tanımamıştır. Bu tür detaylı bilgilerin alınmasına 
yönelik ileri araştırmalar yapılması değerli olacaktır. 

2) Kişilerin, şiddetin sık olduğu ortamlara katılımını kolaylaştıran veya şiddete 
katılımı doğrudan etkileyebilecek "risk" özelliklerinin çalışılan gruplardaki yaygınlığının 
saptanması ve zaman içinde takibi, ilgili toplumların şiddete "duyarlılığını" tespit etmede 
önem taşır. Çalışma grubundaki çocukların %40'mın sigara içtiği; %30 kadarının kumar 
ve/veya şans oyunu oynadıkları; cezaevi dışında iken %40'ından fazlasının delici-kesici alet 
taşıdığı ve yaklaşık 3 kişiden birinin ateşli silah taşıdığı saptanmıştır. Suç işlemiş çocuklar 
grubundaki bu "yüksek" hızlar, tespit edilen bu özellikler ile şiddet ve suç arasındaki ilişkiler 
hakkındaki ön bilgilerimizi destekler özellikte olup, çocukların şiddete karşı korunma 
programlarında bu tür "riskli" davranış alışkanlıklarının azaltılmasının önemini vurgular 
niteliktedir. 

Çalışmada çocuklar, silah taşımalarının altında yatan ana sebebi "ortamın güvensiz 
olmasına" bağlamışlardır Bu anlamda, çocukların yaşadıkları sosyal çevrenin (toplum 
bazında) iyileştirilmesi; emniyet güçleri, okul idarecileri ve ailelerin çocukların "güvenli" bir 
ortamda yaşamaları için çaba harcamaları, gerekli önlemleri almaları ve bir problem ile 
karşılaştıklarında bunu kendilerine danışarak veya yardım isleyerek çözebilecekleri 
güvencesini vermeleri önem taşımaktadır. 
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3)Çalışmada, çocuklar zor bir duaım ile karşılaştığında ve/veya şiddete maruz 
kaldığında en sık olarak bunu aileleri ile paylaştıklarını belirtmektedir. Diğer çalışmaların 
sonuçlarını destekler bu bulgu, toplumda şiddetin önlenmesi konusunda '"ailenin" önemli bir 
kurum olduğunu vurgulamakta; aile eğitimi yolu ile çocuklara doğru mesajların iletilmesinin 
mümkün olabileceğini düşündürmektedir. Ancak, ailede sık sık tekrar eden, fiziksel, sözel 
kavgalar ya da çözülemeyen anlaşmazlıkların yaşanması; aile üyeleri arasındaki iletişim 
bozuklukları; birbirlerine karşı sevgi eksikliği ya da çok çocuk sahibi olma nedeniyle her 
birine gereken ilgiyi gösterememc durumunda, aile kurumunun çocuklar üzerindeki olumlu 
etkileri istenen düzeyde olamayacaktır. Çalışmada çocuklar, evlerinde aile içi şiddetin 
oldukça sık olduğunu; şiddetin en sık olarak anne-baba arasında olduğunu belirtirken; 
ailelerin çocuklarını yeterince sevmemesini toplumda şiddete yol açan önemli faktörlerden 
biri olarak belirtmişlerdir Bu bulgu, suça itilmiş çocuklarda "işlevsiz'' aile içi ilişkilerin 
önemli bir sorun olduğuna işaret etmektedir. Bu noktada, aile kaynaklı müdahale 
programlarının geliştirilmesinden önce, ailelerin eğitimi ve aile içi ilişkileri işlevsel hale 
getirmek için yapılabileceklerin aile bireylerine anlatılması önem taşıyacaktır. 

4) Çalışma grubunda çocukların önemli kısmı hayatı yaşanmaya değer bir yer olarak 
görseler de, yansından çoğunun "zaman /aman ölsem daha iyi olur" düşüncesinde olduğu 
saptanmıştır. Bu bulgu, çocukların ruh sağlığının desteklenmesine olan ihtiyaca işaret 
etmekte; depresyon, anksiyete, intihar düşüncesinin bu grupta derinlemesine incelenmesinin 
uygun olacağını düşündürmüştür. Çalışmada çocukların beşte biri herhangi bir dönemde 
psikolojik veya psikiyatrik yardım aldıklarını belirtseler de, çalışma kapsamında bu tür 
desteklerin içerik, tür ve süresi ile halen tedavi alma durumları öğrenilememiştir. Çalışmanın 
kesitsel vasfı ruhsal durunvsuç işleme arasındaki zamansal ilişkiyi çalışmaya olanak 
sağlamadığı için, ruhsal durumu bozuk olanlar mı suç işliyor yoksa suç işledikleri için mi 
ruhsal durumları bozuluyor analizinin yapılmasına imkan vermemektedir. Ailelerde de benzer 
oranda psikolojik ve psikiyatrik tedavi alındığı bilgisi, ruhsal sorunların aile içi etkilerine 
işaret edebileceği gibi, ruhsal sağlık problemlerine olan yatkınlık açısından da irdelenmelidir. 
Bu konulara açıklık getirilebilmesi için ileride, neden-sonuç ilişkisini irdeleyen izleme 
(kohort) tipi niceliksel ve niteliksel çalışmalar (odak grup tartışmaları, derinlemesine 
görüşmeler vb.) yapılması önem taşıyacaktır. 

Eğer toplumda ruhsal bozukluk ya da hastalık şiddete "karışma" açısından doğrudan 
etkili ya da kolaylaştırıcı bir faktör olarak saptanır ise (nitekim literatür bilgileri de bunu 
destekler tarzdadır), bu tür bozukluk ve hastalıkların tedavisi o toplumda şiddet sıklığının 
azalmasına doğrudan katkı sağlayacaktır. Öte yandan eğer ruhsal bozukluk ve hastalıklar 
şiddete neden olmaktan ziyade şiddet ve suça "karışma"ya sekonder olarak ortaya çıkan 
durumlar (yani şiddet nedenleri değil de şiddetin sonuçları) ise ki bu da olası bir durumdur, 
yine bu tür sorunların erken dönemde tespit ve tedavisi önem taşıyacaktır ve sağlıklı bir çocuk 
ve genç grubu, dolayısıyla, sağlıklı "gelecek" yaratmak açısından değerlidir. 

Bu bulgular ışığında; 
Şiddet olaylarının ve suça itilmenin yasaklar konarak ya da ceza vererek değil; 

çocukların ihtiyaçları ve şikayetlerinin dinlenmesi, çözüm önerileri geliştirirken çocuk ve 
gençlerin "birey" olarak görüş ve katkıları ile bu sürece aktif katılımlarının sağlanması 
çalışmaların etkisini artıracaktır. 

Şiddet uygulayan, suç işleyen veya bunlara yatkınlığı olan gruplarda bu tür 
davranışları önleme ve müdahale çalışmalarında başarı için ülkenin psikolojik, ekonomik, 
kültürel ve siyasal ihtiyaçları gözöııünde bulundurularak, ülkeye özel modeller oluşturulması, 
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geliştirilmesi, uygulanması ve sonuçlarının düzenli olarak değerlendirilip, gerekiyorsa 
etkinliği artırma yönünde yenilenmesi doğru olacaktır. Bu modellerin geliştirilmesinde, bu 
çalışmada olduğu gibi, ülke tabanlı verilerin toplanması, niceliksel ve niteliksel araştırmalar 
ile risk faktörleri ve müdahale etkinliklerinin başarılarının değerlendirilmesi, etkinliklerin 
kanıta dayalı olarak yapılmasını sağlayacak ve başarıyı artıracaktır. Son olarak, şiddet ile 
mücadelede başarı için "Ön koşul", disiplinler arası ortak bir anlayış, tutum ve çalışma 
sergilenmesi ve çalışmalarda süreklilik sağlanması olmalıdır. 

5.3.3. Kurumlar Arası Bilgi Paylaşımı ve İş birliği Teşvik Toplantısı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Çocuklarda ve Gençlerde Artan Şiddet Eğilimi ile 

Okullarda Meydana Gelen Olayların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi 
Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu (10/337,343,356,357) tarafından; 

• Dünyada çocuklarda şiddetin önlenmesinde kabul edilen yaklaşımlar ve uluslar arası 
deneyimden yararlanmak, 

• İzlenmesi gereken stratejiler ve iyi uygulama örnekleri konularında ilgili sektörlerin 
şiddet önleme programlan hakkında duyarlılıklarını artırmak, 

• Bilimsel kanıtlara dayalı program oluşturma gereksinimini artırmak ve sektörlerarası 
iş birliğinin öneminin farkına varılması, 

• Ülkemizde şiddetin boyutları, önleme programlan, izlenen strateji ve değerlendirmeler 
konularında ilgili sektörlerin karşılaştıkları şiddet boyutu ve uyguladıkları programlar 
hakkında bilgi vermeleri, 

• Sektörlerin şiddet önleme programlarının uygulanması sırasında karşılaştıkları 
sorunları tanımlamaları ve karşılaştıkları sorunlara çözüm önerisi geliştirilmesi ve 
sektörlerarası iş birliği için ortam oluşturulması amacıyla. 

5-6 Nisan 2007 tarihlerinde Bilkent Otelde bir panel ve çalışma grubu toplantısı 
düzenlenmiştir. Toplantı programı ve katılımcı isimleri ekte sunulmuştur. 

Çalışmada dünyada ve Türkiye'de çocuklar arasında şiddete ilişkin bulgular, Meclis 
Araştırma Komisyonunun Türkiye çapında yaptığı "Gençlik ve Şiddet Araştınnasf'nın 
bulguları, sektörlerin şiddeti önleme politikaları ve uygulamaları, değişik kamu kurum ve 
kuruluşların katılımcıları, üniversitelerden öğretim görevlileri ve DSÖ'den gelen 
katılımcılarla tartışılmıştır. 

Komisyon Eiaşkanı Halide İncekara'nm oturum başkanlığının yaptığı panelde, Dünya 
Sağlık Örgütünden davet edilen Dr. Alcx Bouthcher (DSÖ Dünya Şiddeti Önleme Danışmanı) 
ve Francesca Racioppi (DSÖ Avrupa Bölgesi Şiddet ve Önlenmesi Programı Bşk.), Dünya 
Şiddet ve Sağlık Raporunu sunmuşlar ve dünyada gençler arasında şiddeti önlemeye yönelik 
müdahale planları ve iyi uygulamalar hakkında bilgi vermişlerdir. Aynı panelde Hacettepe 
Üniversitesi Prof. Dr. Hilal Özcebc ve Doç. Dr. Banu Çakır Türkiye'de Ortaöğretime Devam 
Eden Öğrencilerde Şiddet ve Bunu Etkileyen Etmenlerin Saptanması Araştırma Raporu'nu 
sunmuşlardır. 

Panel sonrasında, sırasında uluslararası deneyimlerden yararlanmanın ülke 
programlarına katkısı olacağı düşünülerek, değişik kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen 
şiddet önleme programlarının diğer kuruluşlarla paylaşılmasının olumlu katkısı olacağı 
dikkate alınarak bir beyin fırtınası toplantısı düzenlenmiştir. Beyin fırtınası toplantısına dünya 
Sağlık Örgütü temsilcileri ile kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey yöneticileri katılmıştır. 
Beyin fırtınası toplantısında kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey yöneticilerinin 
Türkiye'de çocuk ve gençler arasında şiddetin azaltılmasına yönelik olarak sektörlerarası iş 
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birliği ile uygulanabilecek program ve uygulama stratejilerini araştırma komisyonu üyesi 
milletvekilleri ile tartışmaları ve üst düzey yöneticilerde farkındaiık yaratılması sağlanmıştır. 

Kamu kuruluşlarının üst düzey yöneticileri haricindeki uzmanlar iki yarım gün 
boyunca üç çalışma grubu hâlinde toplanarak sektörlerin çocuk ve gençler arasındaki şiddeti 
azaltmaya yönelik programları, karşılaştıkları güçlükleri ve çözüm önerilerini tartışmış ve 
daha önceden kendilerine verilen aşağıdaki somlara cevap bulmaya çalışmışlardır. 

Grup oturumlarında aşağıdaki soru başlıklarının tartışılması ve her başlık için: 
1. İlgili sektörler/kişiler kimlerdir? 
2. Konuyla ilgili sorunlar nelerdir? 
3. Çözüm önerileri ne olabilir? 
4. Bu önerilerin gerçekleştirilmesine engel sorun/konular var mıdır? 
Sorularına yanıt alınabilmesi beklenmektedir 

Çocuğa Özel Konular 
1. İmpulsivitc, dikkat eksikliği olan ya da ruhsal durumu bozuk çocuklarda şiddet 

daha fazla. Bu çocuklara yönelik neler yapılabilir? 
2. Çalışmada kumar, bağımlılık yapıcı madde, sigara kullanımı, çete üyesi olma. 

silah taşıma vb. risk faktörleri özellikle de şiddet uygulamada önemli çıktı. Bu 
çocukları korumak ve şiddete karışmalarını önlemek için neler yapılabilir? 

3. Kültürel etkinliklere katılmayanlar spor yapmayanlar, oyun salonuna gidenlerde 
vb. şiddet fazla çıktı9 Bu tur yaşam tarzına ilişkin faktörlerin düzeltilmesi için 
neler yapılabilir? 

4. Okula devamsızlık ve okul başarısı ile şiddet ilişkili çıktı. Okula devam ve 
başarının artırılması konusunda neler yapılabilir? 

5. Sorulara fikrim yok yanıtını verenler, şiddet davranışlarını tanımayanlar, çevreye 
karşı algının düşük olduğu durumlarda hem şiddet uygulama hem de şiddet ile 
karşılama daha fazla. Algılarını artırmada neler yapılabilir? 

6. Çocuğun savunma mekanizmaları, şiddet ile mücadele becerileri nasıl artırılır? 
(paylaşmıyor, şiddet ile karşılık veriyor...) 

7. Çocuklar dış ortamın güvensiz olduğuna ve haklarının korunmadığına 
inandıklarında daha çok şiddet ile karşılaşıyor. Bu duygu nasıl güçlendirilebilir? 

Aileye İlişkin Konular 
1. Ailesinde şiddet olan çocuklarda şiddet daha fazla bulundu. 
2. Aile içi şiddeti ya da çocuğun bundan etkilenimini nasıl önleriz9 

3. Aile kurumu şiddete karşı koruyucu bulundu. Çocuklar en çok aileleri ile 
paylaşıyor, ailelerine güveniyorlar. Aile kurumunun güçlendirilmesi için neler 
yapılabilir? 

4. Sosyoekonomik düzey ile şiddet ilişkili çıktı. Neler yapılabilir9 

5. Göç edenlerde goç ettikleri yeni yaşam alanına uyumsuzluk şiddet ile ilişkili 
çıktı. Göç eden kişilerin uyum sürecinin iyileştirilmesi için neler yapılabilir9 

Çevreye Özel Konular 
1. Çevresinde şiddet ile karşılaşan çocuklarda şiddete maruz kalma daha fazla. 
2. Bu çocukları şiddetten korumak için neler yapılabilir9 

3. Alkol kullanma,, ateşli silah taşıma vb. şiddet ile ilgili davranışlarda, bu tür risk 
faktörlerine ulaşımın azaltılması ya da engellenmesinde neler yapılabilir? 

4. Okulun yakın çevresinde şiddeti azaltmak için ne tür düzenlenmeler yapılabilir? 
5. Toplumun lisiddet'- algısı ve şiddete olan duyarlılığının artırılmasında hangi 
sektörler, neler yapabilir'' 
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Ülke ve/veya il bazında çocuğa karşı şiddetin önlenmesinde sektörlerarası iş 
birliği nasıl sağlanabilir? Bu düzenlemenin başında kim olmalıdır? 

6 Nisan Cuma günü çalışma grupları değişik formatlarda hazırladıkları önerilerini 
aşağıda belirtildiği gibi sunmuşlardır. Sunumlardan sonra yapılan genel tartışmada tüm 

katılımcılar, 

• Türkiye Büyük Millet Meclisi Çocuklarda ve Gençlerde Artan Şiddet Eğilimi ile 
Okullarda Meydana Gelen Olayların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin 
Belirlenmesi Amacıyla Kumlan Meclis Araştırması Komisyonunca başlatılan ve 
ülkemizin önemli bir sorunu olan çocuk ve gençlerde şiddettin önlenmesine yönelik 
farkmdalık yaratma çalışmalarının olumlu sonuçlar verdiğini, 

• Türkiye Büyük Millet Meclisi Çocuklarda ve Gençlerde Artan Şiddet Hğilimi ile 
Okullarda Meydana Gelen Olayların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin 
Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu tarafından tüm ülkeyi 
temsil eder nitelikte ve ilk kez yapılan araştırmaların bundan sonra ülkemizde çocuk 
ve gençlerde şiddetin önlenmesine yönelik müdahalelere kanıta dayalı veri 
oluşturduğunu, 

• Panel çalışma toplantıları sırasında değişik kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan 
faaliyetlerden tüm ilgili kurum ve kişilerin haberleri olduğunu, 

• Değişik bakanlıklarda ve üniversitelerde çocuk ve gençlerde şiddet konularında insan 
ve bilgi alt yapısının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Çocuklarda ve Gençlerde Artan 
Şiddet Eğilimi ile Okullarda Meydana Gelen Olayların Araştırılarak Alınması Gereken 
Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun bu 
girişimi ile oluştuğunu ve ileride bu konuda müdahale yapılacaksa alt yapının hazır 
hâle geldiğini, 

• Türkiye Büyük Millet Meclisi Çocuklarda ve Gençlerde Artan Şiddet Hğilimi ile 
Okullarda Meydana Gelen Olayların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin 
Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu tarafından başlatılan 
bu inisiyatifin yine TBMM'nce sürekli olarak takip edilmesi gerektiğinin, 

• Panel ve çalışma toplantıları sonunda elde edilen verilerin mutlaka ulusal bir şiddetin 
önlenmesi programına ve eylem planına dönüştürülmesinin, önemi konusu görüş 
birliğine varmışlardır. 

BİRİNCİ GRUP 

• Gençlik merkezlerinin, toplum merkezleri ve aile danışma merkezlerinin sayılarının 
artırılması, rehberlik ve araştırma merkezleri personeli de dâhil olmak üzere 
personelin psikososyal, aileye yönelik psikosoyal destek hizmetlerini verebilecek 
düzeye getirilmesi, 

• Gençlere ve çocuklara yönelik, yaz kampları da dâhil olmak üzere sosyal, kültürel, 
sanatsal ve sportif erkinlikleri ulaşılabilir ve ucuz olarak sağlanması, yönlendirmelerin 
yapılması, 

• İlgili kurum ve birimler arasında koordinasyon ve iş birliğinin sağlanması, 
• Okula devamsızlığın aileye bildirilmesinde sistem oluşturulması, denetim ve 

gözetimin okul aile birliği desteği ile sağlanması, 
• Öğrenci konseyi, veli konseyi, öğretmen konseyi, eğitim konseyi oluşturularak bir 

model oluşturulması ve yaygınlaştırılması, 
• Bireysel farklılıkları olan çocukların erken tıbbi tanılama, eğitsel tanılama ve 
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yönlendirınenin yapılabilmesi için, ilgili elemanlara yetkinlik ve yeterlik 
kazandırılması, 

• Eğitim ortamlarının bireysel farklılıklar dikkate alınarak düzenlenmesi ile terk ve 
devamsızlıkların en aza indirilmesi, sosyal bütünleşmenin sağlanması, 

• Taşımalı eğitim yerine taşımalı öğretmen sisteminin oluşturulması, 
• Yöneticilerin yetkinlik ve yeterliklerinin belli kriterler çerçevesinde tanımlanması, 

göreve atamada bu kriterlerin geliştirilmesine dikkat edilmesi, 
• Öğretmenlik mesleğine yeni katılanlarda sağlık raporunun etkin kullanılması, intibak 

dönemi belirlenerek, uygun olmayan adayların adaylıklarının düşürülmesi, 
• Okulda, ailede, çevrede, arkadaşlıkta demokrasi kültürünün benimsetilmesi, saldırgan 

iletişim yerine, esnek, demokratik bir yaklaşım benimsenmesi. Okul ortamında bunun 
sağlanması, medyada açık ve örtük mesajlarla bunun verilmesi. Okul meclislerinde 
yaşayarak öğrenme ortamı yaratılması, 

• Aile planlaması hizmetleri güçlendirilmeli, ucuz ve ulaşılabilir hizmetlerin sunulması, 
• Çocuğun değerinde geleceğe hazırlanma misyonu yok. Kültürel antropolojik 

çalışmalarla bu değerin kazandırılması, 
• Gelişim düzeylerine dikkat ederek özellikle yatakhanelerde, küçük ve büyük 

çocukların, girişler dahil ayrılması. Nöbetçi öğretmenlerin nöbet sonrası izinli 
olmaları, yatılı okullar için yatılılık hakkının 4. sınıftan itibaren tanınması, 4. sınıfa 
kadar taşımalı öğretmen sisteminin yerleştirilmesi, 

• Denetimli serbestlik uygulamalarında görev alan elemanların mesleki yeterlilik 
alanlarına göre görevlendirilmesi, kurumların ve elemanların görev ve 
sorumluluklarının açıkça tanımlanması, 

• Okulda, evde, sokakta şiddet olayları yaşandığında sevk sistemi eksik. Bu sistemin 
yerleştirilmesi, 

• Çocuk ve insan hakları öğretilmesi, okullara özel güvenlik ve arama cihazları 
kurulması, 

• Öğretmenlerin okul içerisinde sigara içmelerinin yasaklanması, 
• Anne baba denetimi eksik, anababa okulları ile eğitimler verilmesi, 
• Sınıf yönetimi konusunda ders verenler, sınıfı ve sınıf yönetimini bilmiyorlar. Sınıf 

bilen kişiler tarafından sınıf yönetimi eğitimlerinin verilmesi, 
• Spor vb. sertifikası olan öğrencilere fazla puan verilerek özendirilmeli, RAM'lann 

psikolog, özel eğitimci, psikolojik danışmanlar ile kurulması, 
• Sağlık ocakları sisteminin kaldırılmaması, 
• Spor ve kültürel faaliyetlerin artırılması, 
• Şiddet algısında iletişim stratejileri geliştirilmeli, sınıf rehberlik programı verimli bir 

şekilde işletilmeli. Medyanın program içerikleri ve geleneksel kültürde sözcl-fiziksel 
şiddetin içselleştirilmiş olması engeldir. 

• Akrandan akrana yaşam becerileri eğitimi desteklenmesi, sisteme katılması, 
• Afiş ve dövizlerle şiddetle baş etmeye ilişkin, şiddetin ne olduğuna ilişkin bilgiler 

verilmesi, 
• Valilik ve kaymakamlıklardaki il/ilçc insan haklan kurullarının işletilmesi, 
• İçişleri Bakanlığı tarafından valiler ve kaymakamların konuya duyarlı davranmaları 

sağlanması, 
• Kurum ve kuruluşlar tarafından şiddete ilişkin ortak dil oluşturulması, 
• Dış ortamın güvensizliği ile ilgili olarak karakol polislerinin desteklenmesi, baş etme 

ve uygun ele alma becerilerinin geliştirilmesi, 
• Toplum destekli polis anlayışının yaygınlaştırılması, 
• İl/ilçe hıfzısıhha kurullarına işlerlik kazandırılması, kaymakam ve valilerin bu konuya 

sahip çıkmalarının sağlanması, 
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• Aile danışma merkezlerinin artırılması, 
• Birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan ebe ve hemşirelerin ev ziyaretlerinin 

artırılması, 
• 0-6 yaş çocuğun psikososyal gelişimini destekleyen programların sürdürülmesi, 
• Evlilik öncesi kurslarına isteklilik ve kanlımın artırılması, 
• Basın-yayın organları ile aile eğitiminin sağlanması, 
• Ailenin kamu alanı olarak görülmesi ve gerektiğinde müdahale yapılabilmesi, 
• RTÜK'ün kapatma cezası verdiği kanallarda aile eğitimi programlarının eğlenceli, 

izlenebilir olarak yayınlanması, 
• Çalışan aile çocuklarına kreş hizmetlerinin sağlanması ve kamu kurumlanna kreş 

açma zorunluluğunun yeniden gündeme getirilmesi, 
• Okulların eğitim-öğretim saatleri dışında etüt merkezleri hâline getirilmesi, 
• Göç edenler için belediyeler, kaymakamlıklar tarafından uyum programlan 

geliştirilmesi. 
• Yoksulluk üzerinden siyasi yatırım uygulamalarından var geçilmeli, yemek yiyecek 

gibi yardımların gözden geçirilmesi, 
• Öğretmen açıklar giderilmeli, millî eğitim politikası oluşturulması ve sürekliliğinin 

sağlanması, 
• Mesleki eğitimin kendi branşı yönünde önünün açılması, 
• Kırsal kalkınma programları ile yaşam kalitesi artırılarak, göçün önüne geçilmesi, 
• Risk modellerinin yanında ''yılmazlık, dayanıklılık" gibi modellerin de desteklenmesi, 

kişilere kendi ayaklan üzerinde durabilme, olumsuzluklara rağmen suça karışmama 
yönünde desteklerin sağlanması. Ayakta kalabilenlerin güçlü yanlarının ortaya 
çıkarılabilmesi, 

• Okul disiplin yönetmeliklerinde düzenlemelerin yapılması, 
• Ateşli silahlara ve kurusıkılara ulaşılması ve taşıma ruhsatı alınmasının 

zorlaştınlmasıdır 

İKİNCİ GRUP 

1. İmpulsivite, dikkat eksikliği olan ya da ruhsal durumu bozuk çocuklarda 
şiddet daha fazla. Bu çocuklara yönelik neler yapılabilir? 

İlgili sektörler/kişiler 
> MEB 
> Maliye Bakanlığı 
> Belediyeler 
> Sağlık Bakanlığı 
> SIIÇEK 
> Kültür ve Turizm Bakanlığı 
> Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 
> Medya-ilgili Radyo-TV kuruluşları 

Sorunlar 
• Davranış bozukluğu, organik sorunlar (işitme-görme vb) 
• Okul dışı zamanı değerlendirme sorunu 
• Öğretmenlerin yetersizliği 
• Bütçe yetersizliği, onceliklendirme sorunu 
• Zihinsel özürlülerin cinsel şiddete karşı karşıya kalma sıklığı 
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Çözüm Önerileri 
• F.rken tanı ve eğitim sağlanması, hizmet içi eğitim (sağlık personeli, öğretmenler), aile 

ile işbirliği, hizmet öncesi, sonrası eğitim desteği, 
• Uygulanan programların işlemi ve değerlendirmesi 
• Ulusal programların var olması 
• SHÇEK vb. kuruluşlarda uygulanan iyi modellerin paylaşılması, sektörlerarası 

işbirliği sağlanması, 
• Çeşitli özürlere/sorunlara uygun paket programların sağlanması ve uygulanması 
• Sporun çocuk gelişiminde kullanılması 
• Kültürel etkinliklerin arttırılması 
• Boş zamanlar için STK'den yararlanılması 
• Görsel medyanın kullanılması 

Engeller 
• Bütçe, kaynak planlamasının yetersizliği 
• Öğretmenlerin deneyim eksikliği 
• Eğitim alanında ulusal programların uygulanamıyor/yok olması 

2. Çalışmada kumar, bağımlılık yapıcı madde, sigara kullanımı, çete üyesi olma, 
silah taşıma vb. risk faktörleri özellikle de şiddet uygulamada önemli çıktı. Bu 
çocukları korumak ve şiddete karışmalarını önlemek için neler yapılabilir? 

İlgili sektörler/kişiler 
> MEB 
> SHÇEK 
> İçişleri Bakanlığı 
> Sağlık Bakanlığı 
> Belediyeler 

Sorunlar 
• Okul, sokak, suç işleyenlere yönelim eksikliği, 
• Okulda, çalışan, suça yönelmiş, sokakta çalışan, sokakta yaşayan, yasayla sorunlu, 
• çocuklar için ayrı ayrı risklerin ve çö/.ünı önerilerinin belirlenmemesi. 

Çözüm Önerileri 
• Sektörlerarası iş birliği 
• YTBO devam sıklığının artırılması 
• Sorunu olan çocuklar için SHÇEK özel merkezlerinin yaygınlaştırıltp desteklenmesi 
• Arzın kaldırılması 
• Ortak çağrı merkezi oluşturulması ve sorumlu belirlenmesi 
• Esnek zamanlı eğitim programlan oluşturulması 
• AMATEM-UMATEM güçlendirilmesi-yaygınlaştırılması 
• İlgili istihdamın (rehber öğretmen vb.) arttırılması 
• Gençler için boş zamanlarını değerlendirme yerleri sağlanması 
• Kredili ders olarak üniversitede toplum eğitimine katkı sağlanması 
• Okul-aile birliklerinin sosyal çevreyi de içerecek şekilde güçlendirilmesi 
• Riskli davranış gösteren çocukların aile, okul, çocuk polisi, SHÇEK iş birliği ile 

belirlenmesi ve bireysel özelliklere göre rehberlik merkezleri ile birlikte program 
geliştirilmesi 
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Engeller 
• Mali sorunlar, kaynak yetersizliği 
• Silah, bağımlılık yapıcı maddeler vb kolay erişme 
• Yasal düzenlemelere uymada sorunlar 
• Eş güdüm eksikliği 
• Kurumlarda uygulamaya geçmede eksiklik 

3. Kültürel etkinliklere katılmayanlar, spor yapmayanlar, oyun salonuna 
gidenlerde vb.ndc şiddet fazla çıktı. Bu tür yaşam tarzına ilişkin faktörlerin 
düzeltilmesi için neler yapılabilir? 

İlgili sektörler/kişiler 
> MEB 
> Belediyeler 
>• Üniversiteler 
> STK 
> Özel kuruluşlar 
> Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 

Çözüm önerileri 
• Spor-iyi zaman geçirme merkezlerinin kurulması 
• Okulların spor alanları ile uzun zaman-gece geç saatlere kadar çalışılması 
• İnternet kafe denetimlerin sık ve etkin yapılması 
• Okulda çocuk için doğru aidiyet duygusunun yaratılması (mahalle-il-ülke) 
• Çocuk ve gençlerde sponsorluk yapan firmaların iyi belirlenmesi 
• MEB'in diğer kurumlarla etkin ve yaygın iş birliği ile çocukların spor, kültür, mesleki 

vb eğitimlere katılması, bu uygulamalara toplumun tüm kesimlerinin katılması 
• Yöneticilerin özendirilmesi 

4. Okula devamsızlık ve okul başarısı ile şiddet ilişkili çıktı. Okula devam ve 
başarının artırılması konusunda neler yapılabilir? 

ilgili sektörler/kişiler 
> MEB 
> Mülki amirler 

Çözüm Önerileri 
• 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanunu'un işlerliğinin sağlanması 
• Toplum önderlerinin eğitime devam konusunda mesajlar vermesi 
• Okula devamsızlıkların mutlaka aileye bildirilmesi 
• Devamsızlık yapan ya da okula hiç gitmeyen çocuklar olmak üzere iki ayrı gnıpta 

devamsızlık nedenlerinin belirlenmesi ve devamsızlığın önlenmesi 

5.Sorulara fikrim yok yanıtını verenler, şiddet davranışlarını tanımayanlar, 
çevreye karşı algının düşük olduğu durumlarda hem şiddet uygulama hem de şiddet 
ile karşılama daha fazla. Algılarını artırmada neler yapılabilir? 

İlgili sektörler/kişiler 
> MEB 
> Tüm kuruluşlar (çocuklarla ilgili) 
> Medya 
> SHÇEK. 
> STK 
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Sorunlar 
• Var olan programların etkinliğinin artırılması, 
• Sözel iletişim becerilerinin gelişmemiş olması, 
• Rehberlik eğiticilerinin eksik ve yetersiz olması. 

Çözüm Önerileri 
• Farkındalık, bilgilendirme yapılması 
• Rehberlik ve psikolojik danışmanın daha alt dönem 1-2. sınıf vb. sınıflara da verilmesi 
• Sorun çıkmadan da rehberlik eğitimi verilmesi 
• Özellikle cinsel eğitimde rehberlik yapabilecek eğiticilerin yetiştirilmesi 
• Çocuk ve çocuklarla çalışanlara insan hakları ve çocuk haklan eğitimi verilmesi 
• Ergenlik-cinsellikle ilgili yayınların TV'de izlenebilir saatlerde yayınlanması 
• Anne babaların da çocuk haklarını öğrenmesi 
• Scktörlerarası çocuk kurulunun uygulamalara entegre olması, BM Türkiye Çocuklara 

Karşı Şiddet Raporundan yararlanılması 

Engeller 
• Çocukların da katılması, çocuklarla ilgili uzmanlara danışılması 

ö.Çocuğun savunma mekanizmaları, şiddet ile mücadele becerileri nasıl artırılır? 
(paylaşmıyor, şiddet ile karşılık veriyor...) 

Çözüm Önerileri 
• "Çocuğun sorun çözme becerileri olarak,? terminolojide değişiklik yapılması 
• Çocuklar olabildiğince çok okulda tutulması 
• Çocuğun şiddetle baş etme yollarını öğrenmesi, şiddet başvurusu olduğunda mutlaka 

geri dönülmesi ve çözüm üretilmesi, çocuğun şiddete uğrayıp bildirim yapmasına 
rağmen aile, okul, emniyet vb.nin cevapsız kalmaması 

• Çocukların bulundukları ortamlardaki erişkinlerin sorun çözme becerilerinin 
geliştirilmesi 

• Okul öncesi eğitimin kapsayıcılığınm arttırılması 
• Birinci basamak sağlık hizmetlerine ebe, sağlık ocağı hekimi vb.nin okul öncesi başta 

olmak üzere çocuk ve gençlere ulaşımının sağlanması 

7.Çocuklar dış ortamın güvensiz olduğunu ve haklarının korunmadığına 
inandıklarında daha çok şiddet ile karşılaşıyor. Bu duygu nasıl güçlendirilebilir? 

İlgili sektörler/kişiler 
> Belediyeler 
> STK 
> EGM 
> Okul-aile birliği 
> MEB 

Çözüm önerileri 
• Dış ortamın gerçekten güvenli hâle getirilmesi, çocuğun da görüşlerinin alınması ve 
• katılımının sağlanması. 
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• Polis ve jandarmanın aile ile ortak çalışması, 
• Polis ve jandarmanın çocuk ve gençler konusunda eğitimlerinin arttırılması ve bu 

kişilerin çalışma yerlerinin sürekli olmasının sağlanması. 
• Yaşlara göre ayrı saatlerde teneffüse çıkılması, oyun alanlarının farklı olmasının 

sağlanması, 

AİLE 
İlgili sektörler/kişiler 

> MEB 
> Sağlık Bakanlığı 
> SHÇEK 
> Diyanet 
> Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 

Çözüm Önerileri 
• Aile eğitimlerinin güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması 
• Her yaş grubuna /risk grubuna ö/.el eğitimlerin sağlanması 
• Aile eğitimi konusunda ulusal uygulama planı hazırlanması ve uygulanması 
• Aile eğitimi eğiticilerinin ve eğitim materyalinin standardizasyonu 
• Şiddet görmüş ebeveynlerin eğitilmesi 
• Alkollü umumi yerlerde çocukların bulunmaması 
• Ailede şiddetin engellenmesi 
• Kadının ekonomik bağımsızlık kazanmasına teşvik edilmesi 
• İlgili ulusal eylem planlarında çocuğa karşı şiddete önem verilmesi 
• Aile içi şiddetin erken dönem saptanması, bildirilmesi, müdahalesi için, bir 

örgütlenme olması (Sağlık Bakanlığı örgütlenmeyi kurabilir.) 
• Sektörlerarası iş birliğinin sağlanması 

Engeller 
• Sektörlerarası iş birliği 

ÇEVRE 
İlgili sektörler/kişiler 

> TBMM/Politikacılar 
> İçişleri Bakanlığı/EGM 
> MEB 
> Sağlık Bakanlığı 
> Kültür ve Turizm Bakanlığı 
> Gençlik ve Spor Genel Müdürlüyü 
> SHÇEK 
> Diyanet İşleri Başkanlığı 
> Belediyeler 
> Vakıflar 
> STK 
> RTÜK 
> Üniversiteler 
> Özel TV/Reklamcılar 
> Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 
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Sorunlar 
• Sosyoekonomik sorunlar 
• Okulların fiziki yetersizliği, kalabalıklığı 
• Eğitici kadrosunun yetersizliği 
• Medyadaki şiddet 
• Siyasi şiddet (lise-üniversite) 
• Sporda şiddet 
• SHÇEK'de barınan çocuklarda duygusal şiddet ve damgalanma 
• Müfredat/eğiti m programlarındaki şiddet 
• Göç 

Çözüm Önerileri 
• Farkındalık kampanyalarının oluşturulması 
• Sosyal sorumluluk projelerinin oluşturulması 
• Ulusal eylem planı / ulusal kriz önleme merkezlerinin oluşturulması 
• Kitapçık/broşür/vveb 
• Aikol satış sınırlamasının olması (zaman/mekan vb.) 
• Akran eğitimi 
• Sanat ve spor 
• Gönüllü çalışanların olması 
• Halk eğitim merkezlerinde kontrollü İnternet odalarının olması 
• Vali yönetiminde il uzlaşı meclisinin oluşturulması 
• Okullarda gençlik müzakere ve uzlaşı meclisi 
• Camilerde haftalık bilgilendirmelerin yapılması, diyanetçe toplumun bilgilendirilmesi 
• Politika oluşturulması/kanun çıkarılması 
• Ahlak7aile değerlerinin bilinmesi, arttırılması 
• İlçe bazlı ilçe yöneticilerinin katıldığı merkezler (GDSM)'in oluşturulması 
• T\7Radyo/Medya kuruluşlarında uygun zaman ve kişilerce bilgilendirme yapılması 
• Aile eğitimine önem verilmesi 
• Öğretmenlerin pedagojik eğitimlerinin güçlendirilmesi 
• Okul çevresinin kontrolü ve spor alanları tahsisi, çocuk kulüplerinin oluşturulması 
• Sektörlerarası iş birliğinin olması 
• Müfredattan şiddetin çıkarılması 
• Sosyoekonomik gelişme geliş 
• Disiplinli eğitim ile barışık olunması 
• Aile ve öğretmenlerin bir arada eğitim alması 
• Okullarda fizik ortamın olabildiğince düzenlenmesi 
• Yatılı okullarda bölgesel yöneticiler ile iş birliği yapılması 
• Tek tek konulara yönelip hızla müdahale edilmesi 
• TBMM'de şiddetle mücadele kanununun çıkarılması 
• Hizmet içi eğitim programlan 
• Bölgesel araştırmalar yapılması 
• Yalnızca okul değil, okul dışı çevreye de gereken önemin verilmcsi-esnek zamanlı 

eğitim 
• Sağlık Bakanlığı I. basamak hekimlerinin sürece katılması 
• Veri toplama, sorun belirleme ve uygulama 
• Üst eş güdüm kurulunun oluşturulması 
• Çocukların geri bildirim için cesaretlendirilmesi ve takipçisi olunması (öğrenilmiş 

çaresizlik yaratılmaması) 
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• Koruyucu ruh sağlığının müfredata girmesi 
• Psikolog/PDR meslek yasası çıkarılması ve istihdamı (Sağlık Bakanlığı, MEB) 
• Sağlık Eğitim Fakültesi Mezunlarının istihdamının sağlanması 
• En uç noktalarda hekim, öğretmen, aile iş birliğinin yapılması 
• SHÇEK danışma hattının güçlendirilmesi 
• Sokaktaki şiddetin engellenmesi 
• Yaygın eğitim sisteminde olan çocukların izlenmesi (MEB) 

Engeller 
• Sektörlerarası iş birliğinin olmaması 
• RTÜK yasası yetersiz olması 
• Yetki sorumluluk tanımının net olmaması 
• Denetimin olmaması 
• Tüm konulara aynı anda müdahale çabası 
• Politikacılar 

ÜÇÜNCÜ GURUP 

İlgili sektörler 
> Millî Eğitim Bakanlığı 
> Sağlık Bakanlığı 
'> Adalet Bakanlığı 
> Milli Savunma Bakanlığı 
> Kültür ve Turizm Bakanlığı 
> Üniversiteler 
> Sivil Toplum Örgütleri 
> İlgili sendikalar 
>• İçişleri Bakanlığı 
>RTÜK 
>TRT 
> Medya kuruluşları 
> Diyanet İşleri Başkanlığı 
> SHÇEK 
> Aile ve Sosyal Araştırmalar Kurumu 
> Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
> LNÎCEF 
> Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 

Öneriler 
• Şiddetin ne olduğu hakkında aileler, çocuklar ve öğretmenler başta olmak üzere her 

kesim bilinçlendirilmelidir 
• Ülkede; hiperaktivite, dikkat eksikliği, şiddet ile ilgili konularda kavram kargaşası 

mevcuttur. Öncelikle bu kavram kargaşası ortadan kaldırılmalı ve ortak görüşe 
varılmalıdır. 

• Bunlarda ayırıcı tanıyı sağlayacak özel araçlar geliştirilmelidir. 
• Bu tanıları geliştirebilmek için komisyonlar oluşturulmalı ve hassasiyeti yüksek 

teknikler geliştirilmelidir 
• Bu konuların okullardaki (psikolojik danışmanlar)rehber öğretmenler tarafından çok 

iyi bilinmesi ve uygulanması gereklidir. 
• Rehberlik birimleri araç gereç ve eğilim açısından desteklenmelidir. 
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• Okulda bu sorunlar ile uğraşacak psikolojik danışman sayısı (rehber öğretmen) 
artırılmalıdır. 

• Bu çocuklar için özel eğitim programlan ve düzenlemeler yapılmalıdır. 
• Bu çocuklara ceza yerine psikolojik yardım verilmelidir. 
• Çoğu aile bu konularda bilgi sahibi değil. Ailelerin ve okulların bu bozukluklar ile 

ilgili eğitilmesi gereklidir. Onlar da bu sorunları tanımlayabilmelidir. 
• Aile ve öğretmenler hizmet içi eğitimler ve medya aracılığı ile eğitilebilir. 
• Ailelerin herhangi bir sorunda (psikolojik danışmanlara) rehber öğretmenlere 

başvurmasının sağlanması için farkındalık yaratılmalıdır. 
• Şiddet olaylarının özünde aile ve okuldan kaynaklanan tutumlar mevcuttur. 
• Rehberlik birimleri çocukların cezalandırıldıklarında, öğretmenleri tarafından 

gönderilecekleri yerler olmaktan kurtarılmalıdır. Bu konuda öğretmenlerin mutlaka 
eğitim alması gereklidir. 

• Rehberlik servisleri kendi işlerinin haricinde çalışmamaltdır. 
• Öğretmenlerin zor çocukla başa çıkabilmelerini sağlayacak şekilde eğitim almaları 

gerekmektedir (Üniversiteden itibaren). 
• YÖK tarafından ilgili fakültelere konu ile ilgili dersler konulması önerilmelidir. 
• Okula başlamadan önce alınacak sağlık raporlarına dikkat eksikliği ve hiperaktivite 

gibi durumların tanınması amacı ile ölçekler de eklenmelidir. (Dünyada kullanılan 
Conors ölçeğinin Türkiye'ye uyarlanma çalışmaları sürmektedir. (Bu ölçeği bu gibi 
durumları tanımak için aileler de dahil kullanabilecektir.) 

• Sektörler arası iş birliği yapılmalıdır (Devlet kurumları, yerel yönetimler ve STK'ler, 
Medya, yazılı basın gibi). 

• SB ve MEB arasında çeşitli projeler mevcuttur. (Okul Sağlığı Pr., Avrupa'da Sağlığı 
Geliştiren Okullar Pr., Beyaz Bayrak Pr.) Bu projeler geliştirilerek 
yaygınlaştırılmalıdır. 

• MEB'de hiperaktif çocuklara yönelik programlar mevcuttur ve eğitimleri 
planlanmaktadır 

• Aileler kötü alışkanlıklara sahipse çocuk da bunu yapmakladır Aile, öğretmenler ve 
yöneticiler çocuklara iyi rol model olmalıdır. 

• Kültür etkinliği ve spor aktivitelerine katılmak çocukların enerjilerini iyi yönde 
kullanmasını ve kötü alışkanlıklara kaymamasını sağlamaktadır. Çocuklar bu 
aktivitelere yöneltilmelidir. 

• Tüm okullarda spor salonları ve kültür-sanat alanları düzenlenmelidir. 
• Kültür Bakanlığı bazı yarışmalar düzenlemelidir ve ödüllendirici unsurlar ön plana 

çıkarılmalıdır 
• Kültür Bakanlığı ve yerel yönetimlerin göç edenlerin şehir kimliğini 

benimsemelerinde yardımcı olmaları gerekmektedir. 
• Eskiden mevcut olan halkevleri gibi yerler bu işleri yapmaktaydı. Günümüzde de 

bu modele benzer uygulamalar olmalıdır. 
• Engellilerin eğitimindeki gibi okul öncesi eğitim de zorunlu eğitime dâhil 

edilmelidir. (Okul öncesi eğitim alan çocukların, okula daha kolay uyum sağladıkları 
görülmektedir.) 

• Anne- baba eğitimleri mutlaka yapılmalı, hatta bunlar için anne-baba okulları 
açılmalıdır. 

• Şiddet kurbanları ile uygulayanlara verilecek eğitimler farklı olarak planlanmalıdır. 
• Okullar güvenli hâle getirilmelidir. Çocukların korkmadan okula gitmesi 

sağlanmalıdır. 
• Beden eğitimi ve kültür-sanat derslerinin haftalık ders saati sayısı arttırılmalıdır. 

Alan ile ilgili uzmanlardan yararlanılmalıdır. 
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• Bu konularda okullar açılmalıdır. 
• Öğretmenlerin müfredatları ve haftalık ders saatleri hafıflctilmclidir. Çünkü 

öğretmenler yoğun müfredat yüzünden sosyal ve kültürel programlar ile 
ilgilenememektedir. Öğretmenlerin bu tür programlara katılmaktan zevk duydukları 
unutulmamalıdır. 

• Öğretmenler ve sosyal hizmet alanında çalışan diğer görevlilerin ekonomik ve özlük 
haklarının düzeltilerek görev başına sorunsuz gelmeleri sağlanmalıdır. 

• Bu konuda paket programlar, uygulayıcılar ve istekliler mevcuttur. Bunların bir 
araya getirilmeleri sağlanmalıdır. 

• Radyo ve televizyonlarda izlenen saatlerde kumar, silah kullanma, sigaranın 
zararları ve bağımlılıklar ile ilgili konularda eğitici spot programlar yapılmalıdır. 

• Burada kurumlar ve RTÜK iş birliği yapmalıdır. Yasanın 33. maddesinin etkili bir 
şekilde işletilmesi gerekmektedir. 

• RTÜK izlenen saatlerde yayınlanması için spot yayınlar yapmaktadır ancak bunlar 
yayınlanmayınca yasal zorunluluk olsa bile mahkeme yolu açık olduğu için sıkıntılar 
yaşanmaktadır. 

• Medyadaki programlar uzmanların denetiminde olmalıdır. 
• Akıllı işaretlerin kullanımı şu anda karşılıklı iyi niyet ile sürdürülmektedir, bunlar ile 

ilgili yasa ve yönetmelik en kısa zamanda çıkarılmalıdır. Yanlış kodlamalar 
düzeltilmelidir. 

• Rol modeli olacak kişilerin olumsuz görüntüleri medyada yer almamalıdır. 
• Medya okur-yazarlığı eğitimleri anne babalan da kapsamalıdır. 
• Televizyonlarda gösterilecek dizi ve filmler şiddet derecelerine göre ayrılmalı ve 

şiddet derecesi yüksek olan İlimler daha fazla vergi ödeyerek çalışabilecek 
kanallarda gösterilmelidir (Şifreli). 

• Televizyonlara şiddetten arınmış ya da çocuk dostu Tv gibi belgeler verilebilir ve 
vergi indiriminden yararlandırılabilir. Logoları ekranda görünmelidir. 

• Üçüncü sayfa haberleri ile ilgili basın konseyleri devreye girmelidir. 
• Madde bağımlılığının boyutlarına yönelik durum tespiti yapmak amacı ile çalışmalar 

yapılmalıdır. Bu iznin alınması konusunda MEB, SB yetkilileri ile işbirliği 
yapmalıdır. 

• Sigara ile ilgili ülkemizde 4207 sayılı Kanun yürürlüktedir. Bu kanunda bazı 
düzenlemeler yapılmıştır. Milletvekillerinin mecliste bekleyen bu kanunu çıkarmaları 
sağlanmalıdır. 

• Çeteye ya da bazı olumsuz gruplara üye olan çocukların olumlu davranış gösteren 
çocuklardan oluşan gruplara zor da olsa entegre edilmeleri gereklidir. Bunun için 
çalışmalar başlatılmalıdır. 

• Okul çağı çocukların %100'ü okula kavuşturulmalı ve eğitimini tamamlaması 
sağlanmalıdır. 

• Disiplin cezaları sonucu okuldan uzaklaştırmak yerine çocuğu kazanmaya yönelik 
uygulamalar yapılmalıdır. 

• İnsana yardım eden meslek mensuplarının eğilim standardizasyonlarının sağlanması 
gereklidir. Bu grupların görev tanımları yapılmalıdır. Bunun için üniversitelerde 
sertifikalı programlar başlatılmalıdır. 

• Merkez ve taşra teşkilatlan arasında koordinasyon sağlanmalıdır. Karar alınması ve 
uygulanması sırasında taşra teşkilatı çalışanlarının da katılımları sağlanmalıdır. 

• Gerekli eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi için ihtiyaç analizleri yapılmalıdır. 
• Sınıfların öğrenci sayıları azaltılmalıdır. 
• YİBCTlarda ilk 3 sınıf için öz bakım becerilerini sağlayacak eğitimli yardımcı 

elemen bulundurulmalıdır. 
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• YİBO'larda bayan yönetici ve gönüllü çalışacak öğretmenler görevlendirilmeye 
çalışılmalıdır. 

• Sözleşmeli ve vekil öğretmen uygulamalarının öğretmenlerin performanslarını 
olumsuz etkilediği düşünülmektedir. 

• Okullarda, çocuk ve halk kütüphanelerinde İnternel alanları düzenlenmeli ve 
gençlerin buralarda kontrollü İnternete ulaşmaları sağlanmalıdır. Okullar 
yaşayan mekânlar hâline getirilmelidir 

• İnternet kafeler daha etkin olarak denetlenmelidir 
• Çocukların şiddet içeren bilgisayar oyunları vb. temini engellenmelidir, 
• Şiddete karşı verilen cezalar caydırıcı olmalıdır 
• Çocukların yapılacak çalışmalara katılımları sağlanmalı. Kararlara katılımın 

sağlandığı okullarda şiddetin azaldığı görülmüştür Çalışmaların sonuçları 
çocuklarla da paylaşılmalıdır. 

• Çocukların sosyal destek alabilecekleri kurumlar geliştirilmelidir. 
• Çocukların STK'de çalışmaya teşvik edilmesi gereklidir. Ör. Çocukların yaşlılarla 

beraber çeşitli sosyal faaliyetlerde bulunmaları sağlanmalıdır 
• Bölgelerde çocuklara yönelik Kültür Bakanlığının faaliyetleri artırılmalıdır (tiyatro 

vb.)" 
• Devlet, çalışanlarını daha etkin kullanmalıdır. Konu ile ilgili irtibat bürosu gibi yerler 

kurulmalıdır. 
• Farklı kurumlardan kişiler eğilim ve uygulamalarda birbirlerine destek olmalıdır. 
• Okullarda çocukların hakları ve sorumlulukları çok iyi vurgulanmalıdır. 
• Çocuk ve ailelere, değerlere ve kültüre yönelik eğitim verilmelidir. Haftada en az 

yarım gün bu konulara ayrılmalıdır, 
• Yasa dışı örgütler ile suç işleyen çocukların ilişkileri araştırılmalıdır. 
• Okullara yerel yönetimlerden destek sağlanmalıdır. 
• Her yıl bir kurumun iyileştirme-geliştirme yılı olarak itan edilmesi düşünülebilir. 
• Muhtarlıklar düzeyinde alınacak kararlara, katılım, izleme ve değerlendirme amacı 

ile aile üyeleri de katılmalıdır. 
• Vali, belediye başkanı, kaymakam ve muhtarların konu ile ilgili farkındalıklarını 

arttırmaya yönelik çalışmalar başlatılmalıdır. 
• Okulların ders saatleri dışında aileler tarafından kullanılması sağlanmalıdır (Yaşayan 

okul) 
• îşsiz ailelere yönelik yerel yönetimlerin uygulayacağı eğitimlerden okullar haberdar 

edilmeli ve aileler ile temasa geçilmelidir. 
• Kent ve kırsalda sözü geçen kişilerin bu konularda eğitimlere katılmaları 

sağlanmalıdır. 
• Psikolojik danışman -sağlık çalışanı vb. birlikte çalışmalıdır. (Ör. ev ziyaretlerini 

öğretmen -sosyal hizmet uzmanı- sağlıkçı beraber yapabilir.) 
• Koruyucu aile sistemi daha iyi tanıtılmalı ve geliştirilmelidir Koruyucu aile olma 

teşvik edilmelidir. 
• Sertifikalı koruyucu ailelik uygulaması başlatılmalıdır. 
• Evde bakım modeli geliştirilmelidir. 
• Belediyelere spor alanı, kültür alanı kurma zorunluluğu getirilmelidir. 
• Boş zamanları değerlendirmek amacı ile spor programlan açılmalı ve sorunları olan 

öğrencilerin de buralarda etkinliklere katılmaları sağlanmalıdır. 
• Eğitim ve sınav sistemi değiştirilmelidir Sistem ile ilgili partiler üstü komisyonlarda 

karar alınmalıdır. 
• Düz lise ve Meslek liseleri olarak 2 tür lise olmalıdır. 
• Mesleki eğitim yaygınlaştırılmalıdır. 
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• Birinci basamak sağlık kuruluşlarında şiddete yönelik eğitimler verilmelidir. 
Çocuklar doğmadan aileler şiddet konusunda eğitilmelidir. 

• Birinci basamağa yönelik hatırlatıcı şiddet ile ilgili modüller hazırlanarak 
uygulamaya konularak farkındalık artırılmalıdır. 

• Sağlık Bakanlığına bağlı olarak çalışan Gençlik Danışma ve Sağlık Hizmetleri 
Birimleri artırılmalıdır. 

• Aile planlaması hizmetleri daha etkin olarak yürütülmelidir. (Bu konu ile ilgili 
kampanyalar başlatılabilir.) 

• Aydın, bürokrat ve bilim adamlarının halk ile iletişimi artırılmalıdır. 
• Üniversitelerde şiddet konularında daha fazla araştırma yapılması sağlanmalıdır. 
• Toplumda dinlenen ve lider olan kişiler tarafından olumlu deneyimler 

paylaşılmalıdır. 
• Devlet tarafından şiddet imajını değiştirme yönünde çalışmalar yapılmalıdır. 
• Bu çalışmalarda yer alacak her türlü meslek elemanları bedensel ve ruhsal açıdan 

yetersizlik yaşandığı durumlarda, rehabilitasyonu tamamlanana kadar aktif 
görevlerden alınmalıdır. 

• Silah satışları zorlaştırılmalıdır ve dcvlctlcştirilmelidir. 
• Pedagojik formasyonu olan aynı zamanda insan ile çalışan alanlardan mezun 

olanların çocuk polisi olarak istihdam edilmeleri sağlanmalıdır. 
• Boş zamanları değerlendirmek amacı ile spor programları açılmalı ve sorunları olan 

öğrencilerin de buralarda etkinliklere katılmaları sağlanmalıdır. 
• Güvenli okullarda akıllı kart sistemi getirilmelidir. 
• Askerlikte(kışlalarda) baba okullarına da eğitim programlarında yer verilmelidir. 
• Demokratik toplum oluşturma çabalan artırılmalıdır, 
• Yapılacak projeler devamlı olmalı ve başlanan yıl ile sınırlı kalmamalıdır. 

5.3.4. Şiddete Karşı Bilim, Sanat ve Medya Toplantısı 
Çocuklarda ve Gençlerde Artan Şiddet Eğilimi ile Okullarda Meydana Gelen 

Olayların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla kurulan 
Komisyonumuz; bilim, sanat ve medya camialarından oluşan değişik kesimlerin konu 
hakkındaki duyarlılıklarını arttırmak, görüş ve önerilerini almak, yapılacak çalışmalara 
işbirliği ve katkılarının sağlamak amacıyla 29 Mart 2007 tarihinde Dolmabahçe Sarayı Metal 
Salonu'nda. milletvekilleri, akademisyenler, basın yayın kuruluşları temsilcileri, sanatçılar ve 
komisyon uzmanlarının katıldığı bir toplantı düzenlemiştir. 

Toplantıda; Komisyon Başkanı Halide İNCEKARA, "'Komisyonun Üç Aylık 
Çalışmaları ve Gelinen Nokta", Milletvekili Ömer Zülfü LİVANELİ, "Şiddet ve Medya " 
konularında konuşma yapmışlardır. 

Prof. Dr. Ferhunde ÖKTEM, "Çocuk Yaşamında Şiddet", Prof. Dr. Nevzat TARIIAN, 
"Çocuk ve Gençlerde Madde Kullanımı ve Şiddet", Prof. Dr. Hilal ÖZCEBE ise "Türkiye'de 
Ortaöğretim Kurumlarına Devam lülen Öğrencilerde Şiddet ve Etkileyen Etkenlerin 
Saptanması" başlıklı sunumlarını yapmışlardır. Daha sonra katılımcılarla konuyla ilişkin 
görüş paylaşımında bulunulmuştur. 

Söz konusu toplantıya; bilim, sanat ve medya camiasından; Uğur DÜNDAR, Birol 
GÜVEN, Osman YAĞMURDERELİ, Sezen Cumhur ÖNAL, Yücel ÇAKMAKLI, Mustafa 
Y1LDIZDOĞAN, Abdullah OĞUZ, Murat HAN, GEZEGEN MEHMET, Volkan ŞAHİN. 
Şaban DÖĞEN ve Mehmet AKBAY TV YAYINCILARI DERNEĞİ ADJNA; ATV'den 
Oskav ALPTÜRK, Av. Hüseyin KARATAŞ, Cine 5'den Bahadır GÖKÇEN, Digıtürk'ten 
Esin YAZAL KOYUNCU, Seyhan CRGİL, FOX TV'den Adem ERDOĞAN, SHOW 
TV'den Mustafa AKSOY, KANAL 7'den İlker YİLMAZ, STVden Sabit ÇAKAR, Ahmet 
BÖKEN, Adem ERDOĞAN, TV 8'den Ayla EYÜBOĞLU, FLASH TV'den Yalçın ÇAKTR, 
KANALTÜRK'den Aynur SAYAR, KRAL TV'den Mediha KARACA, katılmışlardır. 
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ALTINCI BÖLÜM 
TESPİT EDİLEN SORUNLAR VE ÖNERİLER 

Şiddet, dünyada gittikçe artan sonuçlan itibari ile de sadece şiddeti uygulayan ve 
şiddet mağdurlarından öte toplumun her bireyini dolaylı ya da direkt etkileyen çağımızın 
en önemli sorunlarından biridir. 

Tarih boyunca şiddet her zaman var olmuş ama yetişkinler ile özdeşleşmiştir. Genç ve 
çocuklarımız da. genelde yetişkinlerin uyguladığı şiddetin mağduru olarak anılmıştır. 

"İnsan hakları, barış, sevgi ve dayanışma" söylemlerinin çok kullanıldığı çağımızda, 
ne yazık ki çocuk ve gençlerimizin şiddet eğilimleri artış seyri göstermiştir. 

Türkiye'deki durum dünya değerleriyle kıyaslandığında çok yüksek olmasa da artış 
hızı olarak dünyaya benzer bir seyir izlemektedir. 

Ülkemizdeki genç nüfusun; 0-5 yaş grubu 7.864, yüzde 10,6'dır. 06-18 yaş grubu 
17,760, yüzde 24'tür 19-25 yaş grubu ise 8,988, yüzde 12,1 olduğu düşünüldüğünde hiçbir 
batı ülkesi ile mukayese edilemeyecek derecede şiddet eğilimine yönelik risk taşıyan genç 
nüfusumuz olduğunu kabul etmeliyiz. 

Birkaç devletin toplam nüfusuna denk olan genç nüfusun oranı ülke politikalarımızı 
"genç nüfus" odaklı belirlemek zanıretini doğurmaktadır Başta eğitim, sağlık, sosyal, kültürel 
ve ekonomik politikalar olmak üzere tüm politikalar "MERKEZÎ GENÇLİK 
POLİTİKASI" oluşturularak yapılmalıdır. 

25,6 milyon(0-l8) yaş grubu terör örgütleri, suç örgütleri, organ ve uyuşturucu 
tacirlerinin en kolay ulaştığı ve etkilediği bir yaş grubudur. Millî ve manevi değerleri 
koııımasını beklediğimiz bu genç nesli tehditlerden korumak için erteleyebileceğimiz hiçbir 
tedbir yoktur, Şiddetin çocuk ve gençlerde anmasının getirdiği maliyet, sebeplerini ortadan 
kaldırmak için sarf edeceğimiz kaynaklardan çok çok fazladır 

Bu bağlamda; 

Çocuk ve gençlerimizi şiddetten uzaklaştırmak için tüm yöneticilere, anneler, babalar 
ve medyaya önemli görevler düşmektedir. UN UTMAYALIM HİÇBİRİMİZ 
GENÇLİĞE KARŞI OLAN SORUMLULUĞUN DIŞINDA KALAMAYIZ. 

Ülkemizde aşağıda göreceğiniz gibi artan şiddet olaylarının ve gençlerdeki şiddet 
eğilimlerinin önlenmesi için çocuklara ve gençlere yönelik ulusal planlamaların ivedilikle, 
etkin ve ölçülebilir bir şekilde yapılması gerekmektedir. 

Her çalışma sağlıklı bir veri ister ki bu veriler raporun içerisinde sunulmuştur. 

Sonuçta, rapor içinde detaylı olarak çalışılan çocuk ve gençlerdeki şiddetin neden ve 
sonuçları bu kısımda bütünüyle analiz edilmiştir. 
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Ortaöğretim kurumlarında yapılan araştırmaların sonucu gençler arasındaki şiddet 
olaylarının boyutlarını ve etkileyen etkenlerin değerlendirilmesini amaçlamıştır 

Türkiye'de 2006-2007 Öğretim yılı ortaöğretim kurumlarına devam eden öğrencilerin 
şiddetle karşılaşma durumu incelendiğinde, öğrencilerin son üç ay içerisinde; 

• %22'siııin fiziksel şiddet1, 
• %53'ünün sözel şidder, 
• %36,3'ünün duygusal şiddet", 
• %15,8'inin cinsel şiddet4 ile karşılaştığı saplanmıştır. 

Türkiye'de 2006-2007 Öğretim yılı ortaöğretim kurumlarına devam eden öğrencilerin 
şiddet uygulaması incelendiğinde, öğrencilerin son üç ay içerisinde; 

• %35,5'i fiziksel şiddet, 
• %48,7'si sözel şiddet, 
• %27,6'sı duygusal şiddet, 
• %\ 1,7'sinin cinsel şiddet uyguladığı saptanmıştır. 

Araştırma Komisyonu bazı güç koşullar altındaki çocuklar arasında da şiddet ile ilgili 
durumu değerlendirmiştir. 

İstanbul'da 11-18 yaş grubunda, okula devam etmeyen 819, sokak çocukları arasında 
yapılan bir çalışmada, çalışmaya katılanların yüzde 13,2'si "iş yerinde fiziksel şiddete maruz 
kaldığını" belirtmişlerdir Bu grupta çalıştığı ortam dışında şiddete maruz kalma sıklığı 
alınmamıştır. Ancak, çalışmada şiddet eğilimi içeren özellikler açısından puanlama 
yapılmıştır. Buna göre, grubun erkeklerde yüzde 7,5 ve kızlarda yüzde 19,9'unun şiddet 
eğilimi "yüksek" olarak rapor edilmiştir 

Ceza ve infaz kurumlarında bulunan çocukların bu kurumlara girmeden önceki son üç 
ay içerisinde fiziksel şiddet ile karşılaşma sıklığı yüzde 69,2 ve fiziksel şiddet uygulama 
sıklığı yüzde 69,3 olarak bulunmuştur. Cinsiyete göre incelendiğinde, ceza infaz kurumlarına 
girmeden önceki son 3 ay içinde fiziksel şiddet ile karşılaşma (erkeklerde yüzde 68,9; kızlarda 
yüzde 71,4) ve şiddet uygulama durumu (erkeklerde yüzde 69,7; kız.larda yüzde 54,9) az çok 
benzerlik göstermektedir. 

Komisyonun yaptığı bütün değerlendirmeler aşağıdaki bulguların benzer olduğunu 
ifade etmektedir. 

• Gençler şiddet ile okulda, evde ve sokakta karşılaşmaktadırlar. Erkekler sokakta 
şiddetle kızlara göre daha fazla, kızlar ise evde şiddetle erkeklere göre daha fazla 
karşılaşmaktadırlar. 

• Çocuk ve gençler şiddet olaylarını en fazla arkadaşları ile yaşamaktadırlar. 

Hilksel şiddet: "ilme. tekmelenme, bir alcı ile saldırılma, herhangi bir cisim fırlatılması, saç vcva kulak çekme, tokal atılması w benzeri 
davranışlar". 

S5/.1-I şiddet, "ad takılması, alay edilme, iğneleyici s»V/ siiyleııınusi. lııkılnıa. İni* atılması, hakarete ıııyama. kiilîlr edilmesi, dedikodu 
yayılması, tehdit edilme, kızma ve benzeri davranırlar". 
* Duygusal şiddet: "girmezden gelme, gruptan dışlanma, küçük düşürülme, ayrımcılık yapılması, baskı yapılma ve eşyasına zarar verilmesi 
ve benzeri davranışlar", 
* Ciıısfl şiddet, "elle rahatsız etnte. öpme. müstehcen (aup) sözler »Öyleme, sarkıntılık etme, sıkıştırma ve benzeri davranışlardan herhangi 
birinin siic. zorla vc/veya istemeden yapılması" olarak tanımlanmakladır. 
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Komisyon çalışmaları sırasında saptanan bir diğer önemli bulgu da çocuk ve gençler 
arasında şiddetin algılamasının (şiddetin farkında olması) bozulmuş olmasıdır Yani, şiddet 
tanımı içinde yer alan pek çok davranış (sert davranılması. kendisine bağırılması, alay 
edilmesi, lakap takılması, istemediği hâlde elinin tutulması vb.) kişiler tarafından şiddet 
olarak tanımlanmamaktadır. Bu da şiddet davranışlarının "normal" kabul edilmesine neden 
olmaktadır. Normal kabul edilen bu davranışlar toplumda daha fazla kabul görerek 
yaygınlaşmaktadır. Şiddet olaylarının farklı algılanmaya başlanması şiddetin türünü ve 
dozunu değiştirmektedir. Örneğin, tokattan yumruğa, kesici aletten ateşli silah kullanmaya 
yönlenme ya da sözel şiddetin yerine fiziksel şiddetin uygulanması gibi. 

Uygulanan şiddet olaylarının sayıca artmasının yanı sıra şiddet davranışları 
hakkındaki farkındalığııı azalmış olması şiddetin giderek büyüyen bir toplumsal sorun 
hâline geldiğini göstermektedir. 

Şiddetin Maliyeti 
• Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Ulusal Hastalık Yükü çalışmasına göre 

15-59 yaş arasındaki tüm ölümlerin yüzde 1,7'sinin şiddet nedeniyle gerçekleştiği 
görülmektedir. 

• Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre 2006 yılı için yaklaşık 2.90ü kişi şiddet 
nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Aynı verilere göre 2006 yılında şahsa karşı işlenen 
asayiş olaylarının toplamı 321.676'dır. Hayatını kaybeden bireylerin her birinin 
yaşamlarının değerini Türkiye özelinde ayrıntılı bir değerlendirme yapmadan 
saptamak mümkün değildir. 2006 yılında şahsa ve mala karşı işlenen asayiş 
olaylarının toplamı 785.510 olup bu durum özel güvenlik ve polisin sunduğu 
hizmetlere büyük kaynaklar aktarılmasına neden olmaktadır. Bu konuda net bir veri 
olmamakla beraber, şahsa karşı işlenen asayiş olaylarından yaklaşık 160.747'si çeşitli 
şekillerde tıbbi tedavi gerektirebilecek durumlardır. Bu durum büyük bir tedavi 
maliyeti oluşturmaktadır. 

• Ceza infaz kuaımlannm maliyetleri ele alındığında, yaklaşık 300 kişilik bir çocuk ve 
gençlik kapalı ceza infaz kurumunun oıtalama maliyeti KDV hariç 20-22 milyon 
YTL arasında değişmektedir. 

• 2006 yılında yaklaşık 280 çocuk ve ergen şiddetle ilişkili suçlardan dolayı çocuk 
eğitim evlerine (ıslahevlerine) konulmuştur. 01.02.2007 itibariyle ise ceza infaz 
kurumlarında toplam 2.299 tutuklu ve hükümlü çocuk bulunmaktadır. Bütün giderler 
gözetildiğinde hükümlü ve tutuklu bir çocuğun devlete günlük maliyeti 32 YTL, aylık 
maliyeti ise 960 YTL'dir. Bu rakam sadece ceza infaz kurumu maliyeti olup yargı 
maliyetini içermemektedir 

• Şiddetin doğrudan maliyetlerinden olan koruyucu bakını maliyeti göz önüne 
alındığında, SHÇF.K çatısı altında bakılan bir çocuğun, bina ve amortisman giderleri 
hariç bakım, barınma ve personel giderlerine ilişkin ortalama aylık maliyeti 850 
YTL'dir. Mevcut sistem içerisinde, korunma kararlı yaklaşık 7000 çocuğa hizmet 
sunabilmek için 100 kişi kapasiteli 70 ayrı kuruluşa (çocuk yuvası / yetiştirme yurdu) 
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ihtiyaç vardır. Böyle bir kuruluşun bina yatırım gideri yaklaşık 180.6 milyon YTL 
olacaktır. 7000 çocuk için ise yıllık yaklaşık 72 milyon YTL'ye ihtiyaç duyulacaktır. 

6.1. Türkiye'de Çocuk ve Gençlerde Şiddete İlişkin Nedenler ve Sorunlar 
TBMM Çocuklarda ve Gençlerde .Artarı Şiddet Eğilimi ile Okullarda Meydana Gelen 

Olayların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis 
Araştırması Komisyonunun yaptığı çalışmalar sırasında tespit ettiği sorunlar aşağıda 
sıralanmaktadır: 

6.1.1. Çocuk ve Gençleri Şiddete İten Nedenler 
Araştırma Komisyonun yaptığı çalışmalar sonunda Türkiye'de çocuk ve gençleri 

şiddete iten nedenler bu bölümde sunulmaktadır. 

Çocuk ve gençlerin şiddetle karşılaşma ve şiddet davranışlarını belirleyen bireysel, 
kişiler arası, sosyal ve toplumsal etkenlerin irdelenmesinde özetle şunlar anlamlı 
bulunmuştur: 

6.1.1.1. Bireysel Etkenler 
Ülkemizde gençlerin şiddet davranışları ile ilişkili bireysel etkenler şu şekilde 

sıralanmaktadır: 
• Çocuğun annesinin doğum öncesi bakım almaması ve sağlıksız koşullarda doğum 

yapması sağlıksız doğmasına neden olmaktadır. Doğum öncesi sorunlar ve doğum 
travmaları beyin hasarına neden olabilmektedir, bu da yaşam boyu bu kişilerin şiddete 
maruz kalmalarına ve şiddet davranışlarını uygulamalarına, 

• Çocuğun cinsiyet, sayı ve zamanlama açısından istenmeyen çocuk olması, çocuğa 
yönelik şiddet davranışlarını arttırdığı gibi çocuğun kişiliğinin şiddet davranışları 
sergileyecek şekilde gelişmesine, 

• Kişinin kendi ruh sağlığını kötü olarak değerlendirmesi şiddet davranışlarına maruz 
kalma ve şiddet davranışlarını uygulamasına, 

• Hiperaktivite/dürtüsellik, depresyon, düşük benlik algısı, kaygı durumları şiddet 
içeren davranışlar ile çoğu kez birlikte bulunmakladır. Ruhsal sağlık sorunu çocuğun 
şiddet olaylarına karışmasına, 

• Okul başarısızlığı olan çocuk ve gençlerin şiddete maruz kalmasına ve şiddet içeren 
davranışlara daha fazla sahip olmalarına. 

• Okula devamsızlığı olan çocuk ve gençlerin şiddet içeren ortamlarda daha fazla 
bulunmasına ve şiddet içeren davranışlara daha fazla karışmasına, 

• Gencin şiddet içeren ortamda bulunması ve daha önce şiddete maruz kalması 
şiddet davranışlarını daha fazla sergilemesine neden olmaktadır. 

Çocuk ve gençlerin şiddet ile baş edebilme becerileri konusunda aşağıdaki davranışlar 
sorun olarak öne çıkmıştır. 

• Gençler şiddet olan ortamlarda bu davranışlarla baş etmeyi bilememekte ve kendileri 
de şiddet davranışları sergilemeden sorunlarını çözmede zorlanabilmekıediıier. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1413) 



- 4 6 8 — 

Gençlerin zor durumlarda karar verebilme, "hayır" diyebilme, stresle başa çıkabilme, 
istemediği bir şey yapılınca ve sorun yaşandığında tepkisi gibi pek çok konuda bilgisi 
alınmıştır Gençlerin şiddet davranışları yerine iletişim tekniklerini kullanarak 
sorun çözme becerilerinin çok da yeterli olmadığı sorun olarak tespit edilmiştir. 

• Şiddet davranışları ile karşılaştıkları zaman verdikleri tepkiler ise 'şiddetle karşılık 
verme" ve "kabullenme1' şeklindedir. Şiddet uygulayanlara ;'ne olsaydı şiddet 
uygulamazdınız?" diye sorulduğu zaman ise pişmanlık duygusu ve ceza almaktan 
utandığı şeklinde yanıtlar alınmıştır. Bu durum, çocuk ve gençlerin *'az gelişmiş 
vicdan duygusu", "olayları değerlendirme konusunda yetersizliklerde ilişkin 
sorunları olduğunu göstermektedir. 

6.1.1.2, Kişiler Arası İlişkilere Ait Etkenler 
Ailede şiddete neden olan durumlar; 

• Ailenin kültürel yapısının şiddet davranışlarının gorilime sıklığını etkilediği 
(Örneğin, şiddetin kanıksandığı, eğitim ve problem çözme aracı olarak kullanıldığı 
ailelerde şiddet davranışları daha sık olarak görülmektedir), 

• Benzer şekilde, çocuk sayısı fazla olan ailelerin çocuklarında şiddet içeren 
davranışların görülme olasılığının arttığı, 

• Kentlere göç eden ailelerde sosyal ve ekonomik yapının değişmesi, kente uyumun 
sağlanamaması gibi nedenlerin çocuk ve gençlerde şiddet davranışlarının artmasına 
neden olduğu, 

• Aile ortamında alkol ve madde kullanımı ve stres gibi etkenlerin olması, 

• Ailenin toplumda yalnız kaldığını hissetmesi ve toplumun yabancılaşması, 

• Ailede davranış bozukluğu ve/veya ruhsal sorunu olan bir bireyin olması, 

• Erken yaşta anne ve baba olan bireylerin yeterli yaşam deneyimine sahip 
olmaması, disiplini şiddet ile sağlamaları, 

• Ailede disiplinin çocuğun yetişmesinde olumlu bir yöntem olarak kullanılması 
gerekirken disiplin yöntemlerinin bilinmemesi ya da şiddetin disiplin yöntemi 
olarak kullanılması. 

• Aile içi geçimsizlik sonucu ebeveynlerin davranışlarının çocuklarda öz güven 
eksikliğine ve şiddet davranışına dönüşmesi, 

• Çocukluğunda aile içinde şiddet gören erişkinlerin daha fazla şiddet uygulamaları 
şiddet ortamlarında yetiştirilen çocuk ve gencin sorun çözme becerisinin 
gelişememesine neden olmaktadır. 

Arkadaş ilişkileri ve şiddete neden olan durumlar 
Çocuk ve gençlerin arkadaşlarından çok etkilendikleri, karşılaştıkları sorunlarını 

arkadaşları ile paylaşmayı tercih ettikleri hâlde gençler arasında birbirlerine yönelik fiziksel, 
duygusal ve sözel şiddet davranışları oldukça sıktır. Gençler şiddetle karşılaştıkları zaman da 
sorunlarını arkadaşları ile beraber çözmeye çalışmaktadırlar. 
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Çocuk ve gençlerde, 
• Şiddet algılarının bozulması nedeniyle şiddet içeren davranışların sık ve sürekli 

olması, 

• Öz güven eksikliği, 

• İletişim ve sorun çözme tekniklerini bilmemesi, 

• Yardım alabileceği yetişkinler konusunda yeterli bilgi ve sahibi olmaması. 

• Olumsuz arkadaş çevrelerinin etkisi, 

• Duygusal arkadaşlıklarda koruma ve kıskançlık içgüdülerinin ün plana çıkması, 

• Özellikle gençlik döneminde ;>bir gruba ait olma" duygusunun yoğun olarak 
yaşanması, 

• Liderlik duygusunun şiddet davranışlarıyla tatmin edilme isteği şiddet davranışlarına 
neden olmaktadır. 

Çocuk ve gençlerin en yoğun ve önemli ilişkileri aile ve arkadaşları olup en çok şiddet 
davranışlarını bu ortamlarda yaşamaktadırlar. Çocuk ve gençlere aile ve arkadaş 
ilişkilerinde iletişim becerilerinin doğru öğretilememesi en önemli sorunların 
arasındadır. 

6.1.1.3. Sosyal ve Toplumsal Etkenler 
• Toplumun değer yargıları ve kültürünün şiddeti besleyecek şekilde olumsuz olarak 

değişmesi. 

• Küreselleşmenin toplumun sosyal, ekonomik ve kültürel yapısı üzerindeki olumsuz 
etkilerinden çocuğu korumaya yönelik tedbirlerin ve uygulamaların yetersiz olması, 

• Çocuk ve gençlerin, İnternet kalede ve sanal ortamda yetişkinlerle olumsuz etkileşim 
içinde bulunması ve eğlence aracı olarak şiddet içeren oyunları oynaması, 

• Medyada devamlı olarak yer alan şiddet görüntüleri nedeniyle çocukların şiddet 
görüntülerini kanıksamaları ve şiddet algılarının değişmesi, 

• Çocuk ve gençlerin televizyon karakterlerinden etkilenmeleri ve televizyonda şiddeti 
tek güç olarak gösteren karakterleri rol modelleri olarak almaları, 

• İşsizlik ve yoksulluğun etkilerinden çocuk ve gençlerin korunamaması, 

• Kentlere göç etmenin olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılamaması, 

• Çocuk ve gençler arasında sigara kullanımı, alkollü içki içme ve madde kullanımı, 
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• Çocuk ve gençlerin dclici-kesîcî alet ve ateşli silah taşımaları ve çete üyesi 
olmaları, 

• Çocuk ve gençlerin spor ve kültürel etkinliklere katılmamaları, 

• Toplumun güven, barış, adalet, hakkaniyet, merhamet, sorumluluk gibi 
değerlerinin sarsılması, bazı değerlerin kaybolması ve önemini yitirmesi, 

• Gelecek kaygısının olması çocuk ve gençlerde şiddete neden olmaktadır. 

6,1.2. Veri Toplama ile İlgili Sorunlar 
• Türkiye'yi temsil edecek boyutta '"çocuk ve gençler arasında şiddet olayları" ve 

sayılarına ulaşmada zorluklar yaşanmıştır Kamu kuruluşlarının verdiği sağlık, eğitim 
ve sosyal hizmetlere ilişkin hizmet alanlarında çocuk ve şiddet ile ilgili kayıtlara 
ulaşılmıştır. Ancak başta Sağlık, Millî Eğitim, Adalet. İçişleri, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğü olmak üzere değişik kurumlarda bulunan çocuk ve gençlerde şiddet ile 
ilgili kayıtların birbirleri ile ilişkisinin olmaması, birleştirilememesi, toplam çocuk 
sayısı üzerinden yorum yapılamamasına neden olmaktadır. 

• Bu nedenle çocuk ve gençlerde şiddetin görülme sıklığı ve ortaya çıkardığı 
sorunlar hakkında karar verilmesini sağlayacak verilerin ve kayıtların birbiri ile 
ilişkili olmaması önemli bir sorundur. 

• Kayıtların olmaması çözüm ve tedbirlerin etkili ve eş zamanlı yapılamamasına 
neden olmaktadır. 

• Ülke genelini ve özel bölgeleri yansıtan araştırmaların yetersiz olması nedeniyle bu 
sorunun boyutlarının saptanmasında zorluklar yaşanmıştır Özellikle, üniversitelerin 
bulundukları bölgelerde dâhi çocuk ve gençlerde şiddet ile ilgili "boyut", "neden", 
"sonuç" ve "önerileri" ortaya koyan ve toplam nüfusu yansıtan çalışmalar yoktur. 

• Üniversitelerin bulundukları şehirlerle ilgili kaynak alınabilecek ölçekte çalışmalar 
yetersizdir. 

• Gerek kurumların kayıtları gerekse araştırmalar şiddete "karışmış" ve/veya suça 
itilmiş çocuk ve gençler ile ilgili olup bu grubun sahip olduğu bireysel ve sosyal 
koşulları ve yaşam özelliklerine, çocuk ve gençlerin kişisel gelişimlerine ilişkin veri 
toplama sistemi yetersizdir. 

• Örneğin, komisyon çalışması sırasında ortaöğretim kurumlarına giden çocuklar 
arasında yüzde 9,2'si delicı-kesici alet ve yüzde 5.9'unun ateşli silah taşımakta 
olduğuna kayıtlarda rastlanmamıştır. Örneğin, 3.386 717 ortaöğretim kurumu 
öğrencilerinden 311.578 gencin delici-kesici alet taşıdığı kayıtlarda olmadığı için 
çözüm ve tedbirlerin etkili ve eş zamanlı yapılamamasına neden olmaktadır. 
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6.1.3. Çocuk ve Gençlere Yönelik Ülke Genelinde Ortak Bir Programın 
Olmaması 

• Kamu ve sivil toplum kuruluşlarının yaptığı çalışmaların hepsinin amacı şiddetin 
önlenmesi ve kontrolü şeklindedir. Ancak, ülke çapında ve tüm kurumları içine 
alan şiddetin nedenleriyle birlikte ortaya çıkmamasını ve şiddet sonrası yapılması 
gerekenleri kapsayan eş zamanlı bir program bulunmamaktadır. 

• Şiddet, pek çok riskli davranışlarla beraber giden bir olgudur. Örneğin, silah taşıma, 
madde kullanımı, çeteye üye olma gibi davranışlar ile şiddet içeren davranışlar 
arasında ilişki bulunmaktadır. Her soruna yönelik ayrı amaç, hedef ve uygulamaları 
içeren programların olduğu gözlenmiştir. Bu da ülkemizde, çocuk ve gençlerle 
birlikte çalışan bütün kamu kuruluşlarını ve özel kuruluşları kapsayan, ortak bir 
amaç ve hedef grubu olan bir programın eş güdüm içinde işlemediğini 
göstermektedir. 

• Şiddet programları daha çok şiddet olayları sonucunda çocukların tedavisi, 
rehabilitasyonu ve şiddete maruz kalan/uygulayan çocukların korunması şeklinde 
yapılandırılmış olup şiddet ortaya çıkmadan önce yapılanlar (çocuğun iletişim 
becerilerini geliştiren, öfke kontrolünü öğreten vb.) oldukça yetersizdir. 

• Çocuk ve gençlere hizmet sunan kamu kuruluşları tarafından şiddetin önlenmesi ve 
kontrolü konusunda birbirlerinden ayrı projeler yürütülmekte, proje oluşturulması 
aşamasında kurumlar birbirleriyle ortak çalışmadığı için sonradan yapılan iş birlikleri 
de etkisiz kalmaktadır. 

6.1.4. Yerel Uygulamalarda Karşılaşılan Sorunlar ve Koordinasyon Eksikliği 
• İl ve ilçelerde çocuk ve gençlere yönelik uygulanan programlar bakanlıklar tarafından 

koordine edilmektedir. Bu da programların, yürütüldüğü alanda sınırlı kalmasına 
neden olmaktadır. Örneğin, sağlık, eğitim, emniyet vb. alanlarda yapılan çalışmalar 
sadece bu kuruluşun içinde il müdürlüğü tarafından koordine edilmekte ve diğer ilgili 
kuruluşlar ile iletişim kurulmamaktadır. Bu koordinasyonun il ve ilçe mülki idare 
amiri tarafından yapılması gerekmektedir. Bu işleyişin yetersiz olduğu gözlenmiştir. 

• İl ve ilçelerde farklı kuruluşlar tarafından çocuk ve gençlere yönelik benzer amaç, 
hedef ve uygulamaları içeren pek çok çalışma yürütülmektedir. Mülki idare amirleri 
tarafından bu programların kurumlar arası eş güdümlerinin sağlanamadığı 
gözlenmiştir. Bu da insan gücü. maliyet ve zaman kayıplarına neden olmaktadır. 

• Sağlık, eğitim, emniyet ve adalet kurum ve kuruluşları birbirlerinden destek alma 
yerine onların sorumluluk ve faaliyet alanlarındaki aktiviteleri kendi bünyelerinde 
yapmaya çalışmaktadırlar. Bazen de bu aktivite temel faaliyet alanı olabilmektedir. Bu 
da insan gücü, zaman ve maliyetin anmasına neden olmaktadır. 

• Gençler yaşadıkları bölgedeki yerel faaliyetler konusunda yeterince bilgi sahibi 
değildirler. 

6.1.5. Yasal Mevzuat ve Uygulamalar 
Ülkemizce kabul edilen uluslararası ve ulusal mevzuat değerlendirildiğinde mağdur, 

ihmal ve istismar edilmiş suça sürüklenen şiddet eğiliminde olan ve şiddete maruz kalan 
çocuk ve gençlerle ilgili hukuki düzenlemelerin bu konudaki uluslararası düzenlemelerle 
paralellik arz eden düzenlemeler olduğu, bu çerçeveden bakıldığında bu konudaki 
problemlerin yasal boşluk veya ihtiyaçtan değil, mevcut ve yeterli olan yasaların yeni olması 
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ve uygulayıcıların uygulamaya yeterince yansıtamadığı yani etkin bir şekilde 
uygulanmamasından kaynaklanmaktadır. 

Teknolojideki gelişmelerin hızla geliştiği ve yaygılaşlığı dünyamızda teknoloji ve 
bilim alanında özellikle televizyon ve İnternet ortamında çocuklar için zararlı olan yayınlarla 
ilgili suçların düzenlenmesi ve koruyucu diğer denetim mekanizmalarının oluşturulmasına 
yönelik yasal düzenlemeler hızlı bir şekilde yapılmalı, günün ihtiyaçlarına göre değiştirilmeli 
ve etkin bir şekilde uygulanmalıdır. 

6.2. Çocuk ve Gençlerde Şiddetin Ortaya Çıkmadan Önce ve Şiddet Görüldükten 
Sonra Yapılması Gerekenlere İlişkin Öneriler 

Komisyonun yaptığı çalışmaların sonuçlarına göre çocuk ve gençlerde şiddetin onaya 
çıkmadan önce önlenmesi için bireylerin doğum öncesinden itibaren olumlu yaşam tarzı 
geliştirmesi açısından izlemeye alınması ve ilgili izlemenin erişkinlik dönemine dek 
sürdürülmesi gerektirmektedir. 

Şiddetin kontrol altına alınabilmesi için şiddet nedeni olabilecek etkenlerin erken 
dönemde belirlenebilmesi ile şiddete 'karışmış" çocuk ve gençlerin tedavi ve rehabilitasyonu 
ulusal, ortak, sürdürülebilir ve kurumlar arası mutlak eş güdüm dâhilinde bir program içinde 
ele alınmalıdır. 

Bu nedenle, şiddetin önlenmesi ve kontrol altına alınmasına yönelik müdahale 
programlarının birkaç aşamalı yapılandırılması gerekmektedir. Bu yaklaşımın ilgili aşamaları 
aşağıda belirtilmiştir: 

• Her çocuğun sağlıklı koşullarda dünyaya gelmesi ve sağlıklı büyüme ve gelişmesinin 
sağlanması, 

• Çocuk ve gençlerin kendini ifade edebilme, stres ile başa çıkabilme, zor durumlarda 
karar verebilme gibi yaşam becerilerinin geliştirilmesi, 

• Şiddet ile karşılaşan çocuk ve gencin doğru tutum ve davranış sergileycbilmesi, 

• Çocuk ve gencin yaşadığı fiziksel ve sosyal çevrenin güvenli olması, çocuğun olumlu 
tutum ve davranış geliştirecek şekilde ortamlar oluşturulması, 

• Şiddete manız kalma ve şiddet uygulama için "risk altında" olan çocuk ve gençlere 
erken tanı konulması, 

• Şiddete manız kalan ve/veya şiddet uygulayan çocuk ve gençler ile ailelerinin tedavi 
ve rehabilite edilmesi gerekmektedir 

Şiddete yönelik yaklaşımların çocukluk dönemlerine ilişkin belirlenmesi, programın 
uygulanabilirliği açısından daha kolay olabilir 

6.2.1. Çocukluk Dönemleri ile Toplumsal ve Sosyal Nedenlere İlişkin Öneriler 
6.2.1.1.Gebelik Dönemine İlişkin Öneriler 
İstenilen bebek olmak, doğum öncesi bakım almak ve sağlıklı koşullarda doğum 

yapmak çocuğun ilcriki yaşlarda şiddet ile karşılaşmasını azaltan etkenlerdir. Bu durumda; 
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• Anne ve babanın gebelik öncesinde "ebeveynliğe hazırlanma" konusunda eğitim 
almaları, 

• Her gebeliğin isteyerek olmasının sağlanması, 
• iler gebenin kaliteli doğum öncesi bakım almasının sağlanması, 
• Her doğumun sağlıklı koşullarda yapılması önemlidir 

Sağlık personeli tarafından yapılan gebelik izlemeleri sırasında ebeveyn adaylarının 
anne-baba eğitimine alınması sağlanmalıdır. Anne-baba eğitimi sağlık personeli tarafından 
yapılabileceği gibi hâlen mevcut olan ve aile danışmanlığı hizmeti sıman farklı merkezler 
tarafından da sürdürülebilir Ancak, bu merkezlerde verilecek hizmetlerin etkinliğini artırmak 
ve eş güdüm sağlamak için bir dil birlikteliğine ihtiyaç vardır. Dil birlikteliğini aile 
konusunda araştırma sorumluluğu olan Aile Araştırma Kurumu koordine edebilir. 

6.2.1.2. Okul Öncesi Döneme İlişkin Öneriler 
Erken bebeklik dönemi sorunlarının önlenmesi ve erken tanı konulması 

• Bebeğin doğum sonrası dönemde çıkan herhangi bir sağlık sorununun ivedilikle 
tanı alması ve tedavisinin sağlanması ileriye dönük sağlığı açısından önemlidir. 

• Erken bebeklik döneminden itibaren ilk aylar içinde "temel güven duygusu51 

gelişmeye başlamaktadır. Bebeğin annesi ya da anne yerine konulacak bir temel 
kişi ile olan iletişimi ileriye yönelik güven duygusunu sağlamada ilk adımdır 
Anne sütü ile besleme, bu yakınlaşmayı daha da artırmakta, anne ile bebek 
arasındaki duygusal bağın güçlenmesine katkı sağlamaktadır. 

Yaşam becerilerinin geliştirilmesi için "kritik" dönemin yakalanması 
• Çocuk ve gençlerin zor durumda karar verine, stresle başa çıkma, kişiler 

arası ilişkilerinde zorlandıkları görülmektedir. 

Çocuklara bu becerilerin kazandırabileceği dönem esas olarak 0-8 yaş (erken 
çocukluk) dönemidir. Bu tür eğitimler sağlık personeli, aile danışmanlık merkezleri veya 
medya tarafından hazırlanacak eğitim programları ve okul öncesi eğitim programı 
kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından verilebilir. Bu nedenle okul öncesi eğitim 
kurumlarının yaygınlaştırılması ve çocukların bu kurumlara ulaşabilirliğinin arttırılmasının 
sağlanması gerekir. 

Risk altındaki çocukların ailelerinin belirlenmesi 
Şiddet eğilimleri ve şiddete karışma olasılıkları akranlarına göre daha fazla olan çocuk 

ve gençlerin aile yapıları incelendiğinde aşağıdaki durumlardan bir ya da daha fazlasının 
birlikte olduğu gözlenmektedir; "Çok çocuklu, göç eden, göç geldiği yerde uyum problemi 
olan, psikolojik hastalığa sahip bireyi olan, aile içi geçimsizlik ve şiddet sorunu olan, alkolün 
kötüye kullanıldığı ve madde kullanımı olan ve/veya olumsuz sosyal çevre içinde yaşayan 
aileler vb." 

Erken çocukluk döneminin kişinin ileri yaşlardaki davranışları üzerindeki belirleyici 
etkileri düşünüldüğünde, bu tür aile ortamlarında bulunan çocukların ve ailelerinin 
desteklenmesi önem taşır Bu tür ailelerin özellikle sağlık ve sosyal hizmet kurumlarınca 
belirlenmesi ve; 

• Şiddete yönelik programlar içinde bu çocuk ve ailelerine öncelik verilmesi, 
• Aile yapısının sosyal yönden desteklenmesinin sağlanması, 
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• Aile içi sorunu olan bireylerin tedavisinin sağlanması, 
• Bu yaklaşımlar sırasında kurumlar arası iş birliği ve eş güdümün .sağlanması 

(sosyal yardımlaşma ve aile danışmanlık merkezleri gibi) gerekir. 

6.2.1.3. Okul Dönemine İlişkin Öneriler 
Hiperaktivitc'dürtusellik, depresyon ve anksiyete vb. diğer sorunları olan çocukların 
belirlenmesi 

• Ulusal bir koruyucu ruh sağlığı programının olması, bu programın sağlık başta olmak 
üzere, eğitim ve sosyal hizmet alanlarında hizmet sunumu sırasında kullanılması, 
uygulanan programların izlerni ve değerlendirilmesinin sağlanması gerekmektedir. 

• Erken tanı ve eğitim sağlanması için öncelikle sağlık personeli ve öğretmenlerin 
mezuniyet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarında yer alması sağlanmalıdır. 

• Sağlık personeli ve öğretmen tarafından aiic ile iş birliğinin kurularak çocuğun tanı ve 
tedavisinin sağlanması, aile ortamı içinde desteklenmesi gerekir. 

• Aile ve toplumun koruyucu ruh sağlığı konusunda duyarlılığının artırılması önemlidir 
Bu alanda medya yardımcı olmalıdır. 

• Okullarda bu sorunlar ile uğraşacak psikolojik danışman sayısı (rehber öğretmen) 
artırılmalıdır. 

• Okula başlamadan önce dikkat eksikliği ve hiperaktivite gibi durumların tanınması 
amacı ile ölçekler de eklenmelidir. (Dünyada kullanılan Conors ölçeğinin Türkiye'ye 
uyarlanma çalışmaları sürmektedir. Bu ölçeği bu gibi durumları tanımak için ailelerde 
dâhil kullanabilecektir.) 

• Rehberlik servisleri, çocukların cezalandırıldıklarında, öğretmenleri tarafından 
gönderilecekleri yer olmaktan kurtarılmalıdır. Sınıf ve branş öğretmenlerinin bu 
konuda mutlaka eğitim alması gereklidir. 

• Çocuklar içinde bulundukları şiddet olayları hakkında geri bildirim vermek konusunda 
cesaretlendirilmen ve takipçisi olmaları (öğrenilmiş çaresizlik yaratılmaması) 
desteklenmelidir. 

Okula devamsızlığın önlenmesi ve takibi 
Okula devamsızlık şiddet içeren davranışlar ile ilişkili olarak bulunmuştur. Bu nedenle 

okula devamsızlık yapan ya da okula hiç gitmeyen çocuklar olmak üzere iki ayrı grupta 
devamsızlık nedenlerinin belirlenmesi ve devamsızlığın takip edilerek önlenmesi, ayrıca, 
okula devamsızlıklarda mutlaka öğrenci, aile, öğretmen ve rehberlik şemsleri ile ortak 
çalışmalar yapılması gerekmektedir. 

İlköğretim birinci kademesi sonrasında bazı öğrenci velilerinin çocuklarını okuldan 
alma eğilimleri dikkate alınarak özellikle bu dönemde öğrenci takiplerinin daha yoğun olarak 
yapılması ve veliler ile iletişim kurulması önemlidir. 

Okul başarısının izlenmesi ve desteklenmesi 
Okul ders başarısının düşük olması şiddet içeren davranışlar ile ilişkili bulunmuştur. 

Ders başarısı düşük çocuk ve gençlerin başarılarının artırılması konusunda desteklenmesi ve 
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başarı duygusunu farklı alanlarda yaşayabilmesi ve öz güveninin desteklenebilmesi için bu 
çocuk ve gençlerin sosyal ve kültürel alanlara katılımının sağlanması önemlidir. Bu konuda 
Millî Eğitim, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Kültür Bakanlığı birlikte çalışmalıdır 

Şiddet öyküsü olan çocuk ve gençlerin tespiti ve psikososyal yönden 
desteklenmesi 
Ailelerinde şiddet olan çocuk ve gençlerin daha fazla şiddete maruz kaldıkları ve 

şiddet uyguladıkları görülmektedir. Bu nedenle ailede ve gençte daha önce şiddet öyküsü 
varsa erken tanı ile bunların psikososyal yönden desteklenmesi gerekir. Bu uygulamanın 
yapılabilmesi için yine sağlık, eğitini ve sosyal hizmet kurumlarının beraber çalışmaları 
gerekmektedir. 

Ayrıca, aile içi şiddetin erken dönem saptanması, bildirilmesi, müdahalesi için, bir 
örgütlenme şemasının Sağlık Bakanlığı tarafından organize edilmesi gerekir. 

Sigara, alkol ve alkol dışı madde kullanımının azaltılması 
Çocuk ve gençler arasında sigara, alkollü içki içme ve madde kullanımı vardır. Bu 

maddelerin kullanımı çocuk ve gençlerin yaşamlarında pek çok sağlık sorunu ile 
karşılaşmalarına neden olabileceği gibi, şiddet davranışlarında da önemli bir etken olarak 
bulunmuştur. Bu nedenle, çocuk ve gençlere yönelik pek çok önlemin alınması 
gerekmektedir. 

Bu önlemler; 
• Bu maddelere ulaşımın engellenmesine ilişkin çalışmaların yoğunlaştırılması, 

• Bu maddelere ulaşımın engellenmesi çalışmalarının özellikle sigara ve alkol satışı 
yapılan yerlerde ;>1X yaş" sınırı ile ilgili durumun sıkı bir şekilde denetlenmesi, 

• Madde kullanımının engellenmesi için zaten var olan Emniyet Genel Müdürlüğünün 
çalışmalarının daha da etkin şekilde sunulması, 

• Uyuşturucu madde ticaretine ilişkin alınacak önlemlerin ve cezaların caydırıcılığının 
arttırılması, 

• Aile, öğretmen, sanatçı, sporcu ve yöneticiler gibi çocukların davranışlarından 
etkilendikleri kişilerin çocuk ve gençlere iyi rol model olmaları, 

• Sigara, alkol ve madde kullanımının sağlık üzerine olan etkileri konusunda çocuk ve 
gençlerin bilgilendirilmelerine devam edilmesi, 

• Tütün ve tütün mamullerinin zararlarının önlenmesi konusunda gerekli yasal 
düzenlemelerin yapılarak hayata geçirilmesi, 

• Sigara, alkol ve madde kullandığı tespit edilen gençlere sağlık kuruluşlarında ve 
okullarda danışmanlık hizmetleri sunularak bu maddeleri kullanmayı bırakmalarının 
sağlanması, 

• Sigara, alkol ve madde kullanılmamasına ilişkin danışmanlık hizmetinin yürütülmesi 
için sağlık personelinin ve rehber öğretmenlerin bilgi ve beceri yönünden 
değerlendirilmesi ve gerekirse desteklenmesi, 
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• Alkol kullanılan umumi yerlere çocukların girişlerinin önlenmesi, 

• AMA TEM-UMATEM gibi kuruluşların güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması, 

• Sigara, alkol ve madde kullanım ve bağımlılığının boyutlarına yönelik durum tespiti 
yapmak amacı ile periyodik çalışmalar yapılmalı ve bu konuda Millî Eğitim 
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı yetkililerinin iş birliği yapması, 

• Çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri düşünülerek, çocukların izlediği saatlerdeki 
televizyon programlarında sigara, alkol ve madde kullanımına ilişkin görüntülerin 
ekrana yansıtılmaması, 

• Sinema ve oyun salonları ile İnternet kafeler gibi çocuk ve gençlerin sık bulundukları 
ortamlarda alkol reklamlarının olumsuz etkileri göz önüne alınarak bu tür reklamların 
önüne geçilmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir. 

Silah taşıma ve çete üyesi olmanın azaltılması: 
Silah taşıma ve çete üyesi olma, şiddet davranışlarında önemli bir etken olarak 

bulunmuştur. 
• Gençlerin silaha ulaşmalarının engellenmesi, toplumda genel olarak silaha ulaşma ile 

ilgili yasal durumun güçleştirilmesi ile sağlanabilir. Ateşli silahlara ve kurusıkılara 
ulaşılması ve taşıma ruhsatı alınması zorlaştırılmalıdır. 

• Gençlerin silah ve şiddet arasındaki ilişki konusunda bilgilendirilmesi gerekmektedir. 

• Toplumdaki bireylerin silah sahibi olmalarının azaltılması gençlerin silaha ulaşmasını 
sınırlandıracaktır. 

• Toplumda silaha bakış açısının değerlendirilerek, "silah" taşıma ve bulundurmanın 
"şiddet" nedenleri arasında yer aldığının vurgulanması gerekmektedir. 

• Evlerinde silah bulunduran ebeveynlerin, silahların evden çıkmasını sağlamaları, 
ebeveynler evden silahı uzaklaştırnuyorlarsa, çocuklarının silaha ulaşmalarını 
engelleyici tedbirleri almaları gerekmektedir 

• Okulda ve yaşanılan ortamlarda çeteleşmeye ilişkin durum izlenmelidir. Bu izleme 
sırasında ailenin çocuk ve gencin davranışlarındaki değişiklikleri fark edebilmesi 
konusunda duyarlılık kazanmasına yönelik bilgilendirme çalışmaları yürütülmelidir. 

• Okullarda çeteleşme eğilimi olan çocuk ve gençlerin rehberlik hizmetleri tarafından 
yakın izleme alınması ve çete üyesi olan çocuk ve gençlerin ise bu tür olaylardan 
uzaklaşması için rehberlik hizmetlerinden destek alması gerekir. Emniyet 
görevlilerinin çete üyesi olarak belirledikleri çocuk ve gençler hakkında sahip olduğu 
bilgileri aile, okul ve sağlık kuruluşları ile paylaşarak çocuk ve gencin bu tür 
davranışlardan vazgeçmesi sağlanmalıdır. 

• Çeteye ya da bazı olumsuz gruplara üye olan çocuk ve gençlerin olumlu davranış 
gösteren çocuklardan oluşan gruplara entegre edilmeleri, bu çocuk ve gençlerin spor 
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ve kültürel faaliyetlere katılımlarının desteklenerek kendilerini olumlu biçimlerde 
ifade etme fırsatlarının sunulması gereklidir. 

Kumar ve şans oyunu oynama 
Gençler, hatta çocuklar, arasında yasal olarak olmaması gereken kumar ve şans oyunu 

oynama davranışları tespit edilmiş, ayrıca, şiddet davranışlarıyla ilişkisi saptanmıştır. 

• Kumar oynama ile ilgili yasal önlemlerin uygulamalarının etkin ve hissedilir şekilde 
yoğunlaştırılması, 

• Şans oyunu oynatan kurumların mutlaka " I S" yaş sınırına dikkat etmeleri, 

• İnternet kalelerde yetişkinler ile gençlerin birlikte olduğu ortamların ayrılarak, 
gençlerin kullandığı bilgisayarlarda şans oyunlarının filtrelenmesi, 

• Başta ebeveynler olmak üzere toplumun tüm fertlerinin, gençlerin kumar ve şans 
oyunu oynaınamaları konusunda duyarlılıklarının artırılması gereklidir. 

• Okulda ve yaşanılan ortamlarda kumar ve şans oyunu oynamaya ilişkin dunım 
izlenmelidir Bu izleme sırasında ailenin çocuk ve gencin kumar ve şans oyunu 
oynadığını nasıl fark edebileceğine yönelik bilgilendirme çalışmaları yürütülmelidir. 
Okullarda bu tür riskli davranışları olma olasılığı tespit edilen çocuk ve gençlerin 
aileleri ile bu bilgi paylaşılarak, çocuk ve gencin yanlış davranışlardan 
uzaklaştırılması için ruh sağlığı ve rehberlik hizmetleri alması sağlanmalıdır. Emniyet 
görevlilerinin de kumar ve şans oyunu oynadığını belirledikleri çocuk ve gençler 
hakkında sahip olduğu bilgileri aile, okul ve sağlık kuaıluşları ile paylaşarak, çocuk ve 
gencin bu tür davranışlardan vazgeçmesi sağlanmalıdır. 

Kontrolsüz İnternet kullanımının azaltılması 
Çocuk ve gençlerin okul dışı zamanlarda İnternet kafelere sık olarak gittikleri ve 

kontrolsüz olarak İnternet kullandıkları söz konusudur. 

• Aileler, çocuk ve gençlerin İnternet kafelerde sınırlı bir süre kalmalarını sağlamalıdır. 

• İnternet kafe işletmecilerinin çocuk ve gençlerin şiddet içeren oyunlardan 
etkilenebilecekleri konusunda duyarlılıklarının artırılması ve 'güvenli" İnternet 
kullanıcılığı ortamının sağlanması önemlidir. 

• İnternet kafelerin etkin bir şekilde denetiminin ilgili birimlerce sağlanması, denetimler 
sonucunda bu tür yerlere girmemesi gereken veya yasaya aykırı zararlı siteler ve 
oyunları oynadığı tespit edilen çocukların ailelerinin durumdan haberdar edilmesi, bu 
tip denetimler sonucunda üçten fazla aynı durumda tespit edilen çocuğun Çocuk 
Koruma Kanunu çerçevesinde "ihmal ve istismar edilmiş çocuk'' olarak 
değerlendirilip önce bir uzman görüşü alınarak bu doğrultuda çocuk ve gerekiyorsa 
ailesi hakkında rehabilitasyon, danışmanlık vb. tedbirlerden birine mahkemece karar 
verilebilmeye ilişkin uygulamalar yaygınlaştırılmalıdır 

• İnternet kafeler ile ilgili olarak; küçüklerin ve gençlerin eğitim ve öğretimlerini 
aksatmalarının, suç eğilimine girmelerinin, kumar, uyuşturucu, uçucu, sigara, alkol ve 
diğer kötü alışkanlıklar edinmelerinin, beden ve ruh sağlıklarının bozulmasının 
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önlenmesi ve çalışmamızda, belirtilen diğer sakıncaların giderilmesi amacıyla 
2005/9207 sayılı İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelikte 
düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır Özellikle İnternet kafelere on iki; 
elektronik oyun yerlerine on beş yaşından küçüklerin, yanlarında veli ve vasileri 
olmadan alınmamaları, söz konusu yerlerde sigara içilmesinin yasak olması ve filtre 
programı kullanılmasının zorunlu olması gibi sınırlandırmalar getirilmelidir. 

• İnternet kafelerin dışında da aileler; evlerinde bulunan İnternete bağlı bilgisayarlarına 
gerek şifre koymaları gerek filtre programlan yüklemeleri ve gerekse bire bir kontrol 
etmeleri suretiyle çocuklarının herhangi bir olumsuzluktan etkilenmesini 
önleyebilirler. Böylelikle İnternet çocuğunun eğitimi, gelişimi vb. çalışmaları 
amacıyla kullanabilmesi veya belirleyeceği faydalı oyunları oynaması ve eğlenmesi 
yönünde faydalar sağlayabileceği ortamların oluşmasını temin edebilirler. 

• Okullarda, çocuk ve halk kütüphanelerinde ve halk eğitim merkezlerinde kontrollü 
İnternet odaları ve "güvenli" İnternet kullanım olanaklarının artırılması sağlanmalıdır. 

• İnternet kafelerin denetimindeki emniyet ve yerel yönetimler arasındaki denetim 
kargaşası hızla giderilmeli, kontroller daha etkin kılınmalıdır. 

Güvenli "ortam" .sağlanması 
Gençler arasında şiddet en fazla arkadaşlar arasında olmaktadır. Arkadaş ortamında 

olan şiddet davranışlarının benimsenme olasılığı yüksektir. 

• Ailelerin, çocuklarının olumlu davranışlara sahip olan arkadaş seçiminde onlara destek 
olabilmeleri (gerekirse aile eğitimleri ile) sağlanmalıdır. 

• Okulda eğiticilerin olumlu arkadaş ilişkileri konusunda çocuk ve gençlere rehberlik 
yapması önemlidir. 

• Çocukların okul çevresinde kendilerini güvende hissetmeleri için uygun düzenlemeler 
sağlanmalıdır. 

• Okullarda, farklı yaş grubu öğrencilerin birbirleri ile olumsuz etkileşimlerini önlemek 
için mümkünse eğitim öğretim saatlerinin, değilse teneffüs saatlerinin ayrı saatlerde 
düzenlenmesi ve oyun alanlarının farklı olmasının sağlanması önemlidir. 

• Çocuk ve gençlerin yaşama alanlarında güvenlik hislerini geliştirmek için kolluk 
kuvvetlerinin aile ile iş birliğinde çalışması sağlanmalıdır. 

• Kolluk kuvvetlerinin çocuk ve gençler konusunda eğitimlerinin arttırılması 
sağlanmalıdır. 

• Çocuk ve gençler ile ilgili çalışan ve eğitilmiş polislerin çalışma yerlerinin sürekli 
olması sağlanmalıdır. 

• "Toplum destekli polis" anlayışı yaygınlaştırılmalıdır 
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Çocuk ve gençlerde sağlıklı yaşam tarzının geliştirilmesi 
Gençlerin spor yapmaları ve kültürel etkinliklere katılmaları şiddeti azaltan davranışlar 

olarak bulunmuştur. 

• Çocuk ve gençlerin yaşam tarzlarına ilişkin bakış açılarının geliştirilmesi 
gerekmektedir; spor yapma, kültürel etkinlere katılmanın kişiliklerini geliştirecek ve 
güçlendirecek etkinlikler olduğu konusunda çocuk ve gençler bilgilendirilmelidir 

• Spor olanaklarının ve kültürel etkinliklerin yaygınlaştırılarak, gençlerin bu etkinliklere 
daha fazla katılımları ve yaşam tarzı hâline getirmeleri sağlanmalıdır. 

• Tüm okullarda spor salonları ve kültür-sanat alanları düzenlenmelidir. 

• Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri, Gençlik Merkezlen sayısını arttırarak, aynı 
zamanda bölgede bulunan özel ve sivil (klüpler, sivil toplum örgütlerine ait alanlar 
gibi) spor alanlarını da gençlerin kullanabilmeleri sağlamalıdır 

• Kültür Bakanlığı resim, tiyatro, şiir ve sanatın değişik alanlarındaki etkinlikleri aktif 
bir şekilde okula taşımalı ve teşvik edici yarışmalar düzenlemelidir. 

• Kültür Bakanlığının genel kültür faaliyetlerinin yanında özellikle gençleri hedefleyen 
özel çalışma programlarının daha sağlıklı yapılanması için devamlı, sürdürülebilir, 
daha etkin bir yapılanmaya ihtiyacı vardır. 

• Mevcut kadroların yanında, faaliyetlerini daha yaygın ve etkin kılabilmek için gençler 
arasından kültür elçileri belirleyip onların gönüllü olarak kültür faaliyetlerine destek 
vermeleri ve katılımcı olmaları sağlanabilir. 

Çocuk ve gençlerde sağlıklı bir yaşam tarzı oluşturulmasında, eğitim, sağlık, kültür, 
sosyal hizmet, gençlik ve spor vb. kuruluşla ile belediyelerin beraber çalışması, imkân ve 
kaynakların ortak kullanımı ile çocuk ve gençlerin ulaşabilirliğinin arttırılması gereklidir. 

Yaşam becerilerinin geliştirilmesi 
Yaşam becerilerinin eğitiminin ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında da devam 

ettirilmesi gerekmektedir. Bu uygulamanın yapılabilmesi için; 

• Okul eğitim ve öğretim programında yaşam becerileri konusundaki eğitimlerin etkili 
biçimde devam ettirilmesi, 

• Öğretmen ve okul yöneticilerinin bu konularda bilgi ve beceri kazanmaları için gerekli 
çalışmaların yapılması, 

• Çocuk ve gencin yaşam becerilerinin geliştirilmesine evde de katkıda bulunulması için 
ailelerin de bu yaklaşımı bilmeleri ve yaşamlarına geçirmeleri, bu nedenle, 
öğretmenler, rehberlik servisleri, okul yöneticilerinin aileler ile ortak çalışma 
ortamlarının oluşturulması ve aile eğitimlerinin yapılması, 

• Çocukların bulundukları bütün ortamlardaki erişkinlerin sorun çözme becerilerinin 
geliştirilmesi. 
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• Çocuk ve gençlerin yaşam becerilerini görsel olarak öğrenebilecekleri, senaryo ve 
oyunların Kültür Bakanlığı tarafından desteklenmesi ve çocuk ve gençlere ulaşmasının 
sağlanması gerekmektedir. 

6.2.1.4. Toplumsal ve Sosyal Nedenlere İlişkin Öneriler 
Ekonomik durumun kötüleşmesi, kırsal alandan kente göç etme, baba ve annenin gelir 

getiren işinin olmaması (yoksulluk), anne ve babanın öğrenim durumunun düşük olmasının 
çocuk ve gençlerde şiddet içeren davranışları arttırdığı bulunmuştur. 

• Toplumsal eşitsizliği azaltmaya yönelik politika ve uygulamaların olması, 

• Kırsal kalkınma programlan ile yaşam kalitesi arttırılarak göçün önüne geçilmesi, 

• Büyük şehirlerde sosyal yardım yapan kurumlar arasındaki iletişini eksikliği bazı 
kesimlerin mağdur olmasına bazı kesimlerin ise bu yardımları suisümal etmesine 
neden olmaktadır. Sosyal yardım politikalarının göç edenleri kendi şehirlerine 
dönmeleri ve yaşam şartlarının kendi şehirlerinde yükseltilmesi için teşvik programları 
geliştirilmesi, 

• Göç edenler için belediyeler, kaymakamlıklar tarafından uyum programları 
geliştirilmesi. 

• Göç eden ailelerin (işsizlik, sakatlık ve zaruret hâllerinde) çocuklarının kötü yaşam 
koşullarından olumsuz olarak etkilenmemesi; kentsel boyutta çarpık kentleşmeyi 
önlemek için. göç eden kişilerin oluşturulacak sosyal konutlarda 1-2 yıl gibi sınırlı 
süre geçici barınmalarına ilişkin düzenlenmelerin benimsenmesi; bu süre içinde, il 
özel idaresi ve belediyelerin iş birliği ile ailelerin gelecekteki yaşamlarını 
planlamalarına fırsat verilmesi ve desteklenmesi, 

• Kültür Bakanlığı ve yerel yönetimlerin göç edenlerin şehir kimliğini 
benimsemelerinde yardımcı olmaları, 

• Çocukların kişilik gelişimlerine destek olacak sosyal faaliyet alanlarının oluşumunda 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, belediyeler ve Kültür Bakanlığı/müdürlükleri 
iş birliğinde sosyal sorumluluk projeleri uygulamalarının arttırılması, 

• Medyanın özellikle okul öncesi eğitimi destekleyen kampanyaların etkin ve 
sürdürülebilir hâlde kurumsallaşarak sürekliliği, 

• Kadının ekonomik bağımsızlık kazanmasının teşvik edilmesi sağlanmalıdır. 

Medyada şiddetin azaltılması 
Çocuk ve gençlerin televizyon programlarını yoğun olarak izledikleri görülmektedir 

Televizyonun çok seyredilmesi ile bazı şiddet türleri arasında ilişki bulunmuştur. 

• Çocuk ve gençlerin seyrettikleri programların olumlu değerleri ve davranışları içeren 
mesajlar içermesine dikkat edilmesi, 
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• Çocuk ve gençlerin seyrettikleri programlar içinde "şiddet", "riskli davranışlar", ''silah 
taşıma, çeteleşme" gibi olayların olmamasına dikkat edilmesi; bu tür davranışların 
sorun çözme davranışı olarak sergilenmesi veya "olumlu" biçimde algılanmasının 
önüne geçilmesi, 

• Ergenlikle ilgili yayınların televizyonda izlenebilir saatlerde yayınlanması, 

• Şiddetin sonuçları ve kaybettirdikleri hakkında aileler, çocuklar ve öğretmenler başta 
olmak üzere her kesimin bilinçlendirilmesi, bu konuda medyanın sosyal sorumluluk 
üstlenmesi, 

• Reklam verenlerin bireysel menfaatlerini toplumsal menfaatlerin önüne 
geçirmemeleri, çocuk ve gençleri şiddete yöneltme potansiyeli olan programlara 
sponsor olmamak konusunda özen göstermeleri, 

• Çocuk ve gençlerin davranış biçimlerini olumsuz etkileyerek şiddete yönelmesini 
kolaylaştırıcı programların sonuçları ile ilgili anket çalışması verilerini toplumla 
paylaşmaları, 

• Medya okuryazarlığı eğitimlerinin anne babalan da kapsaması. 

• Şiddet içerikli haber ve mesajların devamlı görünür kılınmasının çocuk ve gençleri 
şiddete karşı duyarsız kılacağı için bu tür mesajların doğuracağı sonuçlar açısından 
titizlikle irdelenmesi gereklidir. 

• Televizyonlara "şiddetten arınmış" ya da "çocuk dostu televizyon" gibi belgeler 
verilebilir ve ilişkin logolar ekranda görüntülenebilir. 

Toplumdaki demokrasi, saygı, sevgi, hoşgörü vb. değerlerin geliştirilmesi 
Çocuk ve gençler şiddetin nedenleri arasında toplumsal değerlerin (millî ve manevi 

değerler) yitirilmesini, zayıf güvenlik/adalet sistemini vurgulamışlardır. 

• Çocuk ve gençlerin, okullarda, spor ve kültürel etkinlikler sırasında karşılıklı 
etkileşimde bulunarak (interaktif yöntemlerle) demokrasi kültürünün geliştirilmesi 
sağlanmalıdır. 

• Toplumsal değerler, sosyal öğrenme modelleri ile öğrenilmekte ve pekiştirilmektedir. 
Bu nedenle, çocuk ve gençlerin yaşadıkları ortamlarda karşılaştıkları kişilerin 
toplumsal değerleri tutum ve davranışlarına yansıtmaları gerekmektedir. Çocuk ve 
gençlerin pozitif gelişimlerini destekleyen tarzda değerler ile büyüme, gelişme ve 
öğrenmeleri sağlandığında kendileri de gelecekte olumlu tutum ve davranışlar 
geliştirebilirler. 

• Millî ve manevi değerler kültür faaliyetlerimizde, davranış biçimlerimizde kendini 
bulmalı, çocuk ve gençlerimiz bu rolleri model almalıdır. 

• Kültür Bakanlığı değerlerin yaşatılması ve öğretilmesi için daha etkili "'gençlik 
iletişim dilini" kullanan projeler üretmelidir. Milyonlarca çocuk ve gençten 
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bahsedilen ülkemizde yapılan gençlere yönelik faaliyetlerin binleri hedeflemek yerine 
milyonlara ulaşması sağlanmalıdır. 

• Kültür Bakanlığı genç amatör tiyatro gruplarının şiddet eğilimini engelleyen ve 
gencin yüreğini ve heyecanını olumlu kullanmasını sağlayan oyun ve senaryolarına 
destek vermelidir. 

• Kültür Bakanlığı arşivindeki kültür motif ve stokları, senaristler, hikâye ve roman 
yazarları gibi sanatçı ve edebiyatçılara ulaştırmalı ve onların bu mirası çocuk ve 
gençlere aktarması desteklenmelidir. 

• Başta illerin ticaret ve sanayi odaları ile diğer sivil toplum kuruluşları yerel olarak 
genç ve çocukları şiddetten uzaklaştıran kültürel faaliyetler konusunda daha aktif 
olmalıdır. 

• Genç ve çocuklara yönelik yapılan faaliyetleri panel, yarışma ve törenden öteye, daha 
aktif biçimde çocuk ve gençlerin katılınunı artıran faaliyetlere dönüşmelidir. 

• Diyanet İşleri Başkanlığı çocuk ve gençlere yönelik değerler eğitiminde Kültür 
Bakanlığı ile iş birliğinde daha aktif olmalıdır 

• Çocuk ve gençlerin toplumda farklı koşullarda olan kişilerle iletişim kurabilmesi 
sağlanmalı ve paylaşım duyguları geliştirilmelidir (Örneğin, çocukların yaşlılarla 
beraber çeşitli sosyal faaliyetlerde bulunmaları vb.). Bu etkinlikler okullar, sosyal 
hizmetler, sivil toplum kuruluşları tarafından ortak organize edilebilir 

• Aile ve okulda çocukların istenmeyen bir davranışı karşısında açıklayıcı ve olumlu bir 
yaklaşımın kullanılması, cezalandırma ile disiplin sağlanmasının olabildiğince az 
uygulanması gerekir. Ancak, bu yaklaşım aile ve okul içi kuralların konulmaması ve 
uygulanmaması şeklinde olmamalıdır 

• Şiddet, suç eğilimi sadece güvenlik önlemleri ve ceza ile önüne geçilebilecek bir 
sonuç değildir Her bireyin vicdan polislerini oluşturacak kültür ve eğitim 
seferberliğimiz olmalıdır. 

• Ortaöğretime devam eden çocuk ve gençlerin yüzde 72'si "millî değerlere hakaret 
edildiğinde şiddet, uygulanabileceğini" belirtmektedir Toplum liderleri toplumun 
ortak değerlerini çocuk ve gençleri şiddete yöneltecek şekilde tahrik unsuru olarak 
söylevlerinde kullanmamalıdır. 

6.2.2. Veri Toplama Sistemi ve Araştırmaların Uygulanmasına İlişkin Öneriler 

Her alanda kayıtların doğru tutulması ve mukayese edilebilir bir islatistikî veri 
oluşturulması zarureti vardır. Bunun için TÜİK koordinasyonunda İçişleri, Millî Eğitim, 
Adalet, Sağlık Bakanlıkları ve SHÇEK'in bağlı olduğu Devlet Bakanlığı iş birliği 
içerisinde ortak bir veri tabanının oluşturulması, şiddetin boyutu hakkında doğru ve güvenilir 
analizler yapılmasını sağlayacaktır. Bu da eş zamanlı etkin önlemlerin alınmasını ve 
kaynakların optimum kullanılmasını sağlayacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1413) 



- 4 8 3 -

Çocuk ve gençlerde şiddetin değerlendirilmesi için en uygun veri toplama sistemi, 
ülke çapında düzenli, kapsayıcı ve sürekli bir kayıt (sürveyans) sisteminin kurulmasıdır. 

Hâlen mevcut oları, değişik kurumlar tarafından toplanan verilerin kapsayıcılığt 
arttırılmalı, toplanan verilerin tam ve doğru olması sağlanmalı, verilerin düzenli aralıklar ile 
dökümü yapılarak durum tespitleri, (gerekiyorsa) veri tabanlarında düzenleme ve yenilikler 
yapılmalıdır. Kurumların topladığı verilerin birbirlerini tamamlayıcı tarzda olması ve 
kayıtların birleştirilebilmesi önemlidir. Bu sayede gereksiz iş gücü ve zaman kayıpları 
azaltılacak, verilerin izlem ve müdahale programlarında kullanılabilirliği artacaktır Şiddete 
karışan bir çocuk ve genç süreç içinde birden fazla kurum (Millî Eğitim, Sağlık, Emniyet, 
Sosyal Hizmetler vb.) tarafından görülerek kayıtlara geçebilecektir. Bu tür durumlarda ilgili 
çocuk ve gence ait verilerin bir araya getirilebilmesi, çocuk ve genç açısından olduğu kadar 
'"vaka" bazında uygulamaların özellik ve etkililiğini takip açısından da önem taşıyacaktır. Bu 
tür tekrarlanan verilerin, kurumlardan gelen veriler ile birlikte tek kayıt sistemi içinde yer 
alabilmesi için uygun ve esnek veri tabanlarının kurulması önem taşıyacaktır. 

Gereken durumlarda, eksik verilerin toplanması, yeni ortaya çıkan, daha önce 
tanımlanmamış konuların tespit edilmesi ya da müdahale programlarında kullanılacak etkili 
yöntemlerin tespiti amacıyla yerel ve bölgesel araştırmaların yapılması uygun olabilir. 
Mevcut sistem dâhilinde yeterli veri toplanamadığı durumlarda, Araştırma Komisyonu 
tarafından yapıldığı üzere, kısa dönemde, hızla veri toplanması amacıyla ya da 5-10 yıllık 
aralıklarla, şiddetin boyutları konusundaki eğilimleri (trendleri) gözlemek için araştırma 
yapılması önem taşır. Öte yandan, araştırmaların, düzenli kayıt sistemlerine kıyasla insan 
gücü ve finans açısından maliyeti yüksek, ancak uzun dönem etkileri düşük, kısa dönemde, 
özel verilerin toplanmasına yönelik veri toplama yöntemleri olduğu göz önünde tutulmalı, 
yatırımların uzun vadede etkileri yüksek, ülke tabanlı sürveyans sistemlerinin kurulması 
sağlanmalıdır. 

6.2.3. Şiddete Yönelik Hizmetlerin Koordinasyonun Sağlanmasına İlişkin 
Öneriler 

Komisyon raporunda kurumlarda gözlenen sorunlar ve öneriler kurum raporlarında 
(Bölüm 4.6) yer almaktadır. 

Çocuk ve gençlerde şiddet ortaya çıkmadan önce ve şiddet ortaya çıktıktan sonra 
yapılan müdahalelerde ulusal ve yerel düzeyde koordinasyon ile ilgili sorunlar ön plana 
çıkmaktadır. Bu bölümde organizasyona ilişkin önerilere yer verilmiştir. 

Çocuk ve gençler bu ülkenin yarınlarını oluşturmaktadır. Bugünün ve geleceğin iyi 
planlanması programların çocuk ve gençlere yönelik yatırımları ile gerçekleştirilebilir. Bu 
yatırımların ise toplumsal bir seferberlik anlayışı içerisinde, toplumsal, yönetimsel ve 
kurumsal olarak duyarlılığın oluşturulması ile sağlanabilir. 

6.2.3.1.Ulusa) Çocuk ve Gençlik Politika ve Programının Oluşturulması 
Çocuk ve gence yönelik programların, ulusal bir çocuk ve gençlik politikası altında 

oluşturulması ve öncelik alması gerekmektedir. Bu politikanın bütün kamu ve özel kuruluşları 
kapsayan amaç ve hedefleri bulunmalıdır. Çocuk ve gençlerle birlikte çalışan kamu ve özel 
kuruluşlar ülke programının amaç ve hedefleri doğrultusunda hizmet vermelidirler. 
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Gebelik dönemine, okul öncesi ve okul dönemine ait yukarıda yer alan önerilerin 
tüm kamu kurum ve kuruluşları, medya, sivil toplum kuruluşlarının eş zamanlı olarak 
(Bölüm 6.2.1) yürütmeleri sağlanmalıdır. 

Çocuk ve gençlerle beraber çalışan kuruluşların şiddeti engelleyen ya da sonuçlarının 
ortadan kaldırılması ile ilgili temel sorumluluk alanları: 

• Sağlık Bakanlığı, sağlıklı doğma, büyüme ve gelişmenin desteklenmesi ve izlenmesi, 

• Millî Eğitim Bakanlığı, millî ve kültürel değerlerin geliştirilmesi, düşünme, kavrama 
ve dil gelişimi kapasitesinin artırılması, kişisel gelişim ve davranışların izlemesi, 

• Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, sokakta yaşayan/çalışan korunma 
altına alınan çocuklar gibi farklı koşullar altındaki çocuklara yönelik çalışmaların 
sürdürülmesi, 

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışan çocuklar ile ilgili çalışmaların 
yürütülmesi, 

• İçişleri ve Adalet Bakanlıkları şiddete karışmış ve suça itilen çocukların 
rehabilitasyon hizmetlerinin yürütülmesi, 

• İçişleri Bakanlığı, çocukların güvenli bir ortamda yaşamasının ve kendilerini güvenli 
hissetmelerinin sağlanması, 

• Aile Araştırma Kurumu, diğer kuruluşlar tarafından ailelere yönelik sunulan 
bilgilendirme ve danışmanlık hizmetlerinde dil birliğinin sağlanması ile ilgili 
koordinasyonunun sağlanması, 

• Millî Savunma Bakanlığı, gençlerin askerlik dönemlerinde kendi kişisel gelişimlerini 
tamamlama sürecine olumlu katkıda bulunması ve aile yaşamı ile ebeveyn-çocuk 
iletişimi konusunda bilgilendirme yapılmasının sağlanması, 

• Maliye Bakanlığı, çocuk ve gençlere yönelik ulusal programı göz önüne alarak 
planlama yapılması, 

• DPT, ülke kalkmma program ve planlarında çocuk ve genç nüfusun sorunlarına 
öncelik verilmesinin sağlaması, 

• TL'İK, çocuk ve gençler ile ilgili farklı kurumlarda bulunan şiddete yönelik verilerin 
bir araya getirilmesi, eksik verilerin uygun şekilde toplanması ve ulusal veri tabanı 
oluşturulması ve izlemesine katkıda bulunulması, 

• Üniversiteler, yerel ve ulusal bazda çocuk ve gençlerde şiddetin önlenmesi için 
yapılan çalışmalara katkıda bulunması, araştırma ve geliştirme çalışmalarına öncelik 
verilmesi, 
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• Üniversiteler, üniversite öğrencilerine kendi öğretim programlan dahilinde sağlıklı 
yaşam alışkanlıklarının oluşturmalarına katkıda bulunması ve gençlerin sosyal 
soaımlukık almalarına yönelik teşvik programlarının yürütülmesi, 

• Medyanın çocuk ve gençlerin bilgilerini arttırmada, tutum ve davranış geliştirilmesi, 

• Radyo Televizyon Üst Kurulu, görsel medyanın zararlı etkilerine yönelik yapılacak 
müdahalelerin yürütülmesi; 

• Sivil toplum kuruluşları, ulaşılması zor olan bazı çocuk ve gençlere özel hizmetlerin 
götürülmesi, 

• Belediyeler, hizmet verdiği toplumun yaşam standardının yükseltilmesi, 

• Kültür Bakanlığı, Gençlik ve Spor Genci Müdürlüğü çocuk ve gençleri spor 
etkinliklerinin ve okul dışı vakitlerinin doğru bir şekilde değerlendirilmesi 
sorumlulukları bulunmaktadır. 

Şiddetin ünlenmesi ve kontrol altına alınabilmesi ancak yukarıda bahsedilen 
hizmetlerin eş güdüm içinde sunumu ile sağlanabilir. 

Ülkenin bütün çocuk ve genç nüfusuna ulaşmayı hedefleyen, ULUSAL ÇOCUK VE 
GENÇLİK POLİTİKASlnı oluşturacak ve bu politika doğrultusunda programlar 
geliştirecek; bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının çocuk ve gençlik 
programlarını ve sorumluluk alanlarını net olarak belirleyecek; özel ve sivil toplum 
kuruluşlarının destek ve katılımlarını program dâhilinde koordinasyonu sağlayacak; 
uygulamaları izleyecek merkezi bir yapılanmaya gereksinim vardır. 

Bu merkezi yapılanma modeli, bir bakanlık şeklinde, mevcut olan bakanlıkların eş 
güdüm koordinasyonu ya da "Sektörler Arası Çocuk Kurulu" gibi hâlen yürürlükte 
olan sektörler arası bir kurul şeklinde yapılandırılabilir. 

Çocuk ve gençlere yönelik bakanlık programları merkez teşkilat tarafından 
yapılmaktadır. Kararların alınması ve uygulanması sırasında taşra teşkilatı çalışanlarının da 
katılımları program oluşturma aşamasında sağlanmalıdır. Ancak, her zaman merkez teşkilat 
tarafından oluşturulan programlar sahada karşılaşılan sorunları tam olarak 
karşılayamamaktadır. Örneğin, bazı şehirlerde göçle gelen sorunlar şiddetin temel nedenleri 
arasında yer alırken başka bir şehirde aile yapısı farklı bir belirleyici olabilmektedir. Bu 
nedenle, çocuk ve gençlere yönelik şiddetin önlenmesinde izlenecek programların 
belirlenmesi için taşra teşkilatının görüşleri alınmalıdır. Merkez teşkilat tarafından 
oluşturulan programın taşra teşkilatı tarafından uygulanması sırasında, taşra teşkilatı 
yerel önceliklere göre programda farklı öncelikleri gündeme getirebilmelidir. 
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6.2.3.2. İl ve İlçe Düzeyinde Ülke Programının Uygulanması 
Vali, ilde Devletin ve Hükümetin temsilcisi ve ayrı ayrı her Bakanın mümessili ve 

bunların idari ve siyasi yürütme vasıtasıdır. (5542 sayılı Kanun Madde 9). 

Bu sıfatla; 
• Valiler, ilin genel idaresinden her bakana karşı ayrı ayrı sorumludur. 

• Bakanlıklar ve tüzel kişiliği haiz genel müdürlükler, il genci idare teşkilatına ait bütün 
işleri doğrudan doğruya valiliklere yazarlar. 

• İlin her yönden genel idare ve genel gidişini düzenlemek ve denetlemekten 
sorumludur. 

• Vali il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının 
amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve düzenini korumak için gereken 
tedbirleri alır 

İlçe genel idaresinin başı ve mercii kaymakamdır. (5542 sayılı Kanun Madde 9). 

• Kaymakam, ilçede hükümetin temsilcisidir. Bakanlıkların kuruluş kanununa göre 
ilçede lüzumu kadar teşkilatı bulunur. 

• Kaymakam, kanun, tüzük yönetmelik ve hükümet kararlarının neşir ve ilanının, 
uygulamasını sağlar ve bunların verdiği yetkileri kullanır ve ödevleri yerine getirir. 
Kaymakam, valilik talimat ve emirlerini yürütmekle görevlidir. 

• Bu görev tanımlamaları ışığında çocuk ve gençlere ilişkin merkezi politikaların yerel 
alanda etkin olarak uygulanması vali ve kaymakamların sorumluluğundadır. 

• Vali ve kaymakamlar çocuk ve gençlere yönelik programları yürütürken bölgelerinin 
çocuk ve genç nüfusunun gereksinimlerini belirlemelidir. Bu uygulamalar sırasında il 
ve ilçe düzeyindeki kamu ve diğer kuruluşların tüm olanakları (insan gücü, zaman vb.) 
eş güdüm hâlinde ve kuruluşlar arası işbirliğini gözetleyerek en etkili şekilde 
kullanmalıdır. Bu faaliyetlerin izlenmesi ve denetiminden de vali ve kaymakam 
sorumludur. 

• Eş güdüm ve işbirliğinin sağlanması için hâlen mevcut olan il hıfzıssıhha kurulları/ilçe 
hıfzıssıhha kurulları, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı gibi kurullar yukarıda 
sayılan merkezi teşkilatın il sorumlularının çoğunu içinde barındırmaktadır. 

• Bu kurullar da ülkenin çocuk ve gençlerde şiddeti önleme ve kontrolü konusunda 
oluşturduğu genel amaç ve hedefler doğrultusunda çocuk ve gençler arasındaki şiddet 
olayları, nedenleri, yerel önleme programlan ve uygulamaları hep beraber ele 
alınmalıdır. Ülke programı çerçevesinde yerel programların oluşturulması ve sektörler 
arasında ortak uygulamaların yapılması sorunun önlenmesini ve kontrol altına 
alınmasını sağlayacaktır. 

• İl ve ilçe düzeyinde yapılacak çalışmalara belediye, yerel medya, sivil toplum 
kuruluşları ve özel sektörün katılımı müdahalelerin etkinliğini arttıracaktır. 
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• İl ve ilçe düzeyinde şiddetin önlenmesi için spor ve kültürel etkinliklerin çocuk ve 
gençlere ulaştırılmasına ilişkin yöntemler yerel yapının özelliğine göre değişebilir. Bu 
nedenle spor ve kültürel etkinliklerin çocuk ve gençlere ulaştırılabilmesi için 
yaklaşımların da tüm kamu kuruluşlarının katıldığı kurullarca alınarak uygulamaların 
hızlandırılması sağlanmalıdır. 

• ilçe ve muhtarlıklar düzeyinde alınacak kararlara, katılım, izleme ve değerlendirme 
amacı ile aile üyeleri de katılmalıdır. Bu kararların alınmasına mutlaka çocuk ve 
gençlerin katılımı da sağlanmalıdır. 

• II ve ilçelerinde bulunan çocuk ve gençlere hizmet veren gençlik danışma ve sağlık 
hizmet merkezleri, aile danışma merkezleri ve benzeri hizmet birimleri farklı kurumlar 
altında faaliyet yürütmektedirler. Vali ve kaymakamlar, çocuk ve gençlere özel olarak 
sunulan hizmet birimleri arasında olan eş güdüm hâlinde ve iş birliğini gözetleyerek 
en etkili şekilde çalışmaları sağlamalıdır. Bu şekilde aynı kaynaklar ile çok daha fazla 
sayıda çocuk ve gence daha sistematik olarak ulaşılabilir 

• İlçe düzeyinde uç birimlerde, mahalle ya da yerel yerleşim birimlerinde çocuğun 
büyüme ve gelişmesini izleyen ve sağlığının korunmasından sorumlu olan "sağlık 
personeli", çocuğun bilişsel kapasitesinin arttırılmasından sorumlu olan "eğiticilerin'', 
yaşadığı ortamda güvenliğini sağlayan "güvenlik personelinin ve zor koşullarda olan 
çocuk ve gençleri koruması için çalışan "sosyal çalışmacfnın ortak çalışması 
önemlidir. Özellikle ilçe düzeyinde mülki idari amiri olan kaymakam tarafından ilçe 
sınırları içinde çocuk ve gençlere yönelik sektörler arası iş birliği kurulabilmeli ve 
sahada özellikle dört farklı alanda çalışan saha elemanlarının ortak amaca yönelik 
hizmet sunabilmesi sağlanmalıdır. İçişleri, sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve emniyet 
kuruluşları tarafından oluşturulan bir veri toplama ağı ile bölgede, yeni gelen ya da 
yaşayan, şiddet olayları açısından "riskli" olan çocuk ve ailelerin belirlenmesi 
yapılmalıdır 

• Vali ve kaymakamlar i) ve ilçelerinde çocuk ve gençleri şiddete yönlendiren bütün 
etkenlerden koruyup kollamak, okul çevresinin güvenliğinin sağlanması ve çocuk ve 
gençlerin sosyal ve kültürel aktivitelere katılımının sağlanmasından sorumludur. 

• Şiddet olaylarına karışma riski yüksek olan çocuklar ile ailelerinin belirlenmesi sağlık, 
eğitim, sosyal hizmet ve güvenlik açısından daha ""hakkaniyetli"" hizmet alması 
sağlanmalıdır. Risklerin belirlenmesinde ailenin sosyodemografık özellikleri, 
ekonomik düzeyi, göç etme durumu, çocuk ya da gençte şiddet davranışları açısından 
riskli özellikler olması ve şiddet davranışları vb. değişkenler kullanılabilir. 

• Çocuk ve gençlerde şiddet ya da ilgili risk faktörlerinin dağılımı ile ilgili veriler belirli 
aralıklar ile il bazında toplanmalı ve ilde sorun boyutunu saptama, gerekli müdahale 
programlarını planlayabilme ve uygulamalardaki gelişmeleri takip etme açısından 
kullanılmalıdır. İllerden gelen veriler ışığında Türkiye için yıllık ya da daha az 
sıklıkta, periyodik raporlar hazırlanmalıdır. 

5 Hakkaniyet; Toplumda her bireyin eşil, ancak riski yüksek olan kişilerin daha fazla hizmet alması gerekir. 
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• İl ve ilçelerde uygulanan çocuk ve gençler ile ilgili programların sonuçları 
paylaşılmalı ve olumlu uygulamalar teşvik edilmelidir. 

• Çocuk haklarına dair uygulamaların bütün kurum ve kuruluşlar tarafından 
benimsenmesi ve hizmetler içindeki uygulamalara yerleştirilmesi gerekmektedir. Vali 
ve kaymakamlar çocuk hakları uygulamalarında etkin olarak rol almalıdırlar 

Çocuk Hakları Uygulamaları 

Çocuk ve çocuklarla çalışanlara insan hakları ve çocuk hakları eğitimi verilmesi, anne 
bahaların da çocuk haklarını öğrenmesi ve çocuklarla beraber olan tüm toplum bireylerinin bu 
konuda duyarlılığının sağlanması gerekmektedir. Ayrıca, okullarda çocukların hakları ve 
sorumlulukları çok iyi vurgulanmalıdır. 

Güç koşullar altındaki çocuk ve gençlere toplumda hizmet veren sivil toplum kuruluşları 
ulaşabilmektedir. Sivil toplum kuruluşlarının hizmet anlayışının içine "çocuk ve genç dostu" 
yaklaşımın yerleştirilmesi gerekmektedir. 

Sivil toplum kuruluşlarının daha organize çalışmaları için sivil toplum platformları 
oluşturulmalıdır. Bazı sivil toplum kuruluşlarının bu çalışmalara önderlik etmesi ile bu 
platformun oluşması ve çocuk haklarının savunuculuğunun daha etkin yapılabilmesi 
sağlanabilir. 

• Vali ve kaymakam, çocuk ve gençlerin kendilerine yönelik programların 
planlanmasına, geliştirilmesine, uygulanmasına ve değerlendirmesine katılmalarını 
sağlamalıdır. Çocuk ve gençlere yönelik programlar erişkinlerin düşündükleri 
gereksinimlerin yanı sıra çocuk ve gençlerin isteklerini de yanıtlamalıdır. 

Çocuk ve Gençlerin Kararlara Katilinim Sağlanması 

Çocuk ve gençlerin kendileri ile ilgili programlara katılmaları; 
• Gençlerin karar alma sürecine katılmalarını içeren bir haktır. 
• Sahiplenme duygusuna sahip olmalarını sağlayacaktır. 
• Eşit ortaklar olarak davranılmasmı sağlayacaktır. 
• Seslerini duyurabilnıe ve kendilerine kulak verilmesini sağlayacaktır. 

Çocuk ve gençlerin katılımının, çocuk ve gençlere etkili biçimde ulaşmanın ve gerçek 
gereksinimlerini karşılamanın bir yolu olduğu kabul görmektedir. Bu katılımdan 
sadece çocuk ve gençler yarar görmemekle, aynı zamanda çocuk ve gençler için çalışan 
kuruluşlar da kazançlı çıkmaktadır. 

Yukarıda bahsedilen tüm çalışmalarda çocuk ve gençlerin katılımları farklı yöntemler 
kullanılarak sağlanmalıdır. Yapılan çalışmaların sonuçları da çocuk ve gençlerle 
paylaşılmalıdır. 
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6.2.4. Ulusal ve Yerel Olarak Öncelik Verilmesi Gereken Hizmet Alanları 
6.2.4.1. Çocuk İzlemeleri: 
Çocuğun okul Öncesi dönemde (0-6 yaş grubunun izlenmesi) sağlık personeli 

tarafından izlenmesi sırasında; 
• Erken çocukluk gelişiminin desteklenmesi yaklaşımının benimsenmesi, büyüme ve 

gelişmenin izlenmesi, ayrıca bu izlemeler sırasında çocuğun ruhsal ve sosyal sağlık 
yönünden de değerlendirilmesi, çocuk izlemeleri içine yaşam becerileri eğitiminin 
yerleştirilmesi sağlanmalıdır 

• Sağlık personelinin, çocuğun bakımından sorumlu olan anne ve diğer aile bireylerine 
bu konularda bilgi ve beceri kazandırmaları gerekmektedir. 

• Hekim, hemşire ve ebenin; anneyi çocuğun gereksinimleri, çocuk ile nasıl iletişim 
kurması gerektiği, çocuğun arkadaşları ile çatışmalarım çözmesine nasıl yardımcı 
olacağı konusunda bilgilendirmesi gerekir 

• Bu şekilde çocukların erken dönemden itibaren stresle başa çıkma, zor durumlarda 
karar verebilme ve sorun çözebilme kapasitelerinin geliştirilmesi sağlanmış olur. 

• Çocuk izlemeleri içine sağlıklı yaşam tarzı oluşturmaya ilişkin yaklaşımların 
yerleştirilmesi gerekir 

6.2.4.2. Okul Öncesi Eğitim 
Okul öncesi eğitim; isteğe bağlı olarak ilköğretim çağına gelmemiş, 0-5 yaş çocukların 

eğitimini kapsar. Ancak bu eğitim ülkemizde kaynak kısıtlılığı sebebiyle 3-5 yaş grubu 
çocuklara verilmektedir. Okul öncesi eğitim alan çocukların, okula daha kolay uyum 
sağladıkları görülmektedir. 

Okul öncesi eğitimin amacı, çocukların beden, zihin, duygu gelişimini ve iyi 
alışkanlıklar kazanmasını, onların ilköğretime hazırlanmasını, şartları elverişsiz çevrelerden 
gelen çocuklar için ortak bir yetişme zemini temin edilmesini, Türkçenin doğru ve güzel 
konuşulmasını sağlamaktır. 

Bu gelişim çocukların ileriki dönemlerde davranışlarını geliştiren, şiddet ve 
yaralanmalara karşı önlem almasını sağlayan önemli bir etkendir. 

2006-2007 Öğretim döneminde okul öncesi kurumlarda okullaşma oranı yüzde 25 
olup 2012/2013 dönemi için hedef yüzde 50'dir. Bu hedefe ulaşmak için; 

• Millî Eğitim Bakanlığının gerekli olan yatırımları yapması gerekmektedir 
• Ailelerin çocuklarını okul öncesi kurumlara göndermeleri için ailelere yönelik tüm 

sektörlerin katılacağı medya kampanyalarının yapılması gerekmektedir. 

Engellilerin eğitimindeki gibi okul öncesi eğitim de zorunlu eğitime dâhil edilmelidir. 

6.2.4.3. Okul Dönemi 
Çocuklar zorunlu eğitim kapsamı dahilinde 8 yıl okul çatısı altında bulunmaktadır. 

Okul öncesi dönemde başlayan izlemenin bu dönem boyunca sürdürülmesi, şiddet 
davranışları açısından önem taşımaktadır. Bu izlemede; 
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• Sağlık personeli çocuk ve gencin okul sağlığı hizmetleri dâhilinde büyüme ve 
gelişmesini takip etmeli; sigara, alkol ve madde kullanımını önlemeye çalışmalı ve 
gerekiyorsa tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri sunmalı; olumlu arkadaş ilişkileri ve 
sağlıklı yaşam taranın geliştirilmesini desteklemelidir. 

• öğretmen ve rehber öğretmenler, çocuk ve gencin okul başarısı ve okula devamını 
takip etmeli, aile ile iş birliği dâhilinde sorunları çözmeye çalışmalı, yaşam 
becerilerinin ve olumlu arkadaş ilişkilerinin geliştirilmesini ve takibini sağlamalıdır. 

• Öğretmen ve rehber öğretmenler tarafından, çocuk ve gençlere yönelik olarak 
"yılmazlık, dayanıklılık'' gibi modellerin de desteklenmesi, kişilere kendi ayakları 
üzerinde durabilme, olumsuzluklara rağmen suça karışmama yönünde destekler 
sağlanmalıdır. 

• Sağlık personeli, öğretmen ve kolluk kuvvetleri, iş birliği içinde, delici-kesici veya 
ateşli silah taşıyan, çete üyesi olan ve/veya şiddet olaylarına karışan çocuk ve 
gençlerin erken dönemde tanınması ve psikososyal yönden tedavisinin sağlanmasına 
çalışmalıdır. 

• Çocuğun olumsuz davranışlarının tespitinde okul aile birliği, öğretmen, rehber 
öğretmen, veli ve çocuk birlikteliğini sağlayarak sorunu çözmelidir 

• Kolluk kuvvetleri okul çevresi güvenliğini sağlayarak çocuk ve gençlerin kendilerini 
güvende hissetmelerini sağlamalıdır. 

6.2.4.4. Anne-Baba Eğitimleri 
Anne ve babalara kurumlar arası iş birliği ile oluşturulacak ortak bir yaklaşım ile 

ulaşılabilmesi; çocukların yaşam becerilerinin nasıl yapılandırılabileceği konusunda uygun 
tutum ve davranışlarının oluşturulması ve pekiştirilmesi gerekmektedir. 

Sağlık ve Millî Eğitim Bakanlıkları, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından değişik amaçlarla ailelere yönelik 
bilgilendirme programları yürütülmektedir. Bu da, aynı aileye pek çok kuruluş tarafından 
farklı mesajlar vermektedir Bu kuruluşların yaptıkları bilgilendirme ve danışmanlık yapılan 
alanlarda standardizasyonun sağlanması gerekmektedir. Farklı kurumların aileye yönelik 
yaptıkları bilgilendirme ve danışmanlık çalışmalarının standardizasvonu Aile ve Sosyal 
Araştırmalar Genel Müdürlüğü tarafından yapılabilir. 

6.2.4.5. Şiddet Davranışı Açısından Risk Altında Olan Çocukların Ailelerinin 
Belirlenmesi 

Sahada çocuklara hizmet sunan kuruluşlar tarafından şiddet açısından risk altında olan 
çocukların ailelerinin belirlenmesi sağlanabilir Sağlık kayıtları, emniyet kayıtları, rehberlik 
araştırma merkezi kayıtları ve SH.ÇEK kayıtları ile sosyal yardım talepleri sırasında alınacak 
kayıtlar ile bu aileler belirlenebilir. Bu faaliyetler kaymakam tarafından koordine edilerek 
ağıdaki hizmetler organize edilmelidir; 

• Aile eğitimlerinin güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması. 
• Her yaş grubuna ve özelliği olan gruplara özel eğitimlerin sağlanması, 
• Şiddet görmüş çocuk ve gençlerin ebeveynlerinin eğitilmesi sağlanmalıdır. 
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6.2.4.6. Koruma Altındaki Çocuk ve Gençler ile İlgili Hizmetler 
Toplumsal ve sosyal etkenlerin şiddet nedenleri arasında olması şiddet önleme 

programlarının sonuçlarının çok kısa sürede alınmasını güçleştirmektedir. Bu nedenle, 
şiddetin önlenmesi programının başarılarının ortaya çıkmasına kadar geçen süreçte çocukların 
şiddet davranışlarına maruz kaldıkları zaman koaıma altına alınmaları gerekmektedir. 
Anayasaya ve ülkemizin imzaladığı Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye dayalı olarak bu 
korumanın sorumluluğu devlet tarafından üstlenilmiştir. Bu hizmet hâlen SHÇEK tarafından 
yürütülmektedir. Devlet şiddet gören çocukların korunmasına ilişkin her türlü yasal işlemi 
kolaylaştırmak, koruma altına alınan çocuğun tedavisini sağlamalıdır. Bu konuda yapılan 
çalışmalarda son yıllarda büyük gelişmeler sağlanmıştır. Bu alanda çalışan kuruluşların 
çalışmalarının daha da iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için desteklenmesi gerekmektedir 

Ayrıca, şiddet olayları içinde bulunan çocuklar için devletin gerekli yasal işlemleri 
yaparak, çocukların psikososyal tedavilerini kapsayacak şekilde topluma tekrar kazandırması 
konusunda sorumlulukları bulunmaktadır. Bu alanlarda çalışan İçişleri ve Adalet 
Bakanlığının çalışmalarının desteklenmesinin devamı sağlanmalıdır. 

Şiddet gören ve uygulayan çocuklara yönelik hizmet veren İçişleri, Adalet, Millî 
Eğitim, Sağlık ve Sosyal Hizmet kuruluşlarının da ülke, il ve ilçe yönetimleri allında 
koordincli olarak çalışması gerekmektedir. Çocuk ve gençlerin sağlıklı yaşam tarzı ve yaşam 
becerilerinin geliştirilmesi için spor, kültür, yerel yönetim, sivil toplum kuruluşları ve 
medyanın da destek vermesi sağlanmalıdır. 

Sivil toplum kuruluşlarının iş birliği arttırılmalı ancak çocuk ve gençlerin 
hassasiyetleri göz önüne alınarak bu kuruluşlarda çalışacak gönüllülerin özel eğitim almaları 
sağlanmalıdır. 

Şiddet davranışları için korunma altında olan ya da şiddet davranışları nedeniyle 
tedavi ve rehabilite edilenlerle ilgili tüm kuruluşların hizmet birimlerinin ve çalışan tüm 
personelin "çocuk ve genç" dostu yaklaşım sergilemesi gerekmektedir. 
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Çocuk ve Gençlere Özel: 

Çocuk ve gençler konuşurken ve yazarken herkese yaptığımız öneriye biz de uyduk 
ve gençlerin şiddete ilişkin nedenler ve çözüm önerileri konusundaki görüşlerini ayrı 
bir başlık altına alarak sizlere sunduk. 

Çocuk ve gençler: 
• Yaşanılan ortamın yeterli güvenli olmadığını, ahlaki değerlerin 

önemsenmemesini, toplumdaki insanlardan acımasız olanlara daha çok saygı 
gösterilmesi ve dinî değerlerin ihmal edilmesini toplumda şiddete yol açan 
nedenler olarak sıralamışlardır. 

• Aile içi eğitimin yetersiz olması, anne ve babaların öfkeli davranışlar 
sergilemesi, ailenin maddi durumunun kötü olması ve ailelerin çocuklarını 
sevmemesinin şiddete yol açtığını bildirmişlerdir. 

• Okuldaki eğitimin yetersiz olması ve okulda örnek alınan kişilerin şiddet içeren 
davranışlarının sorun yarattığını düşünmektedirler. 

• Televizyon film kahramanları gibi güçlü olma isteğinin şiddet nedeni olduğu 
belirtilmektedir. 

• Gençler, "adalet duygusunun güçlendirilmesini", "şiddete maruz kalmanın 
engellenmesini, "devlet büyüklerinin, yöneticilerin ve önemli kişilerin iyi örnek 
olmasını" ve "Allah korkusu, vicdan ve insaf" gibi duyguların 
güçlendirilmesini" ilk üç önerme olarak belirlemişlerdir. 

• Gençler toplumsal değerlerle ilgili konular arasında "acıma, şefkat ve merhamet 
duygularının güçlendirilmesi", "yardımseverlik ve fedakârlığın teşvik edilmesi", 
"dürüstlüğün ve sözünde durmanın özendirilmesi" ve "topluma karşı utanma 
duygusunun güçlcndirilmesi"ni önemseınektedirler. 

• Toplumsal anlayışın yerleştirilmesine ilişkin olarak "başkalarının haklarına 
saygı göstermek", "kısa yoldan köşe dönme anlayışından uzaklaşma", 
"toplumsal çıkarları önemsemek", "amaca ulaşmak için her yolun denenmesi 
anlayışından vazgeçilmesi", "başkasının durumundan etkilenmemeyi öneren 
yaklaşımlardan vazgeçmek" önermelerine katılmışlardır. 
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Başkan 
Halide Incekara 

İstanbul 

Başkanvckili 
Recep Garip 

Adana 

Sözcü 
Mustafa A taş 

İstanbul 

Kâtip 
el Yüksektepe 
Denizli 

Uve 
Halil Özyoku 

Ağrı 

Uve 
Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu 

Ankara 

Uye 
Mustafa Gazalcı 

Denizli 

Uye 
Ömer özyümaz 

Erzurum 

Uve 
Hasan Aydın 

Giresun 

Üve 
Güldal Okuducu 

İstanbul 

Üye 
Hakan Taşçı 

Manisa 

Üye 
Ali Cumhur Yaka 

Muğla 

Uye 
Öner Er genç 

Siirt 

Üye 
Muharrem İnce 

Yalova 

(10/337, 343, 356, 357) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun 13.04.2007 tarihli 
ve 7 numaralı karandır. 
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