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b)

c)

d)

e)

f)

g)

aile planlaması hizmetlerinin etkili ve sürekli olarak verilmesini sağlamak,
denetlemek, değerlendirmek,
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 kovmak,
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,
Ailelerin bedensel ve zihinsel özürlü çocuk sahibi olmalarını önlemek için gerekli
tıbbi ve genetik danışmanlık hizmetlerini planlamak, ilgili kurum ve kuruluşlarla iş
birliği yaparak uygulamaya koymak,
Ananın ve doğacak bebeğin, bedensel ve ruhsal sağlığını korumak için gebelik
öncesi, gebelik sonrası bakım ve kontrollerinin yapılması için gerekli tedbirleri
almak,
Gerek çocuk gerekse annenin sağlığını korumak için doğumların sağlıklı şartlarda
yapılmasını sağlayacak plan ve programlar yapmak, uygulamaya koymak,
denetlemek, değerlendirmek,
Evlenecek ya da evli olan çiftlere kadın sağlığı, aile planlaması ve evülik
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 yılına kadar, gençler
arasında psikoaktif ilaç, alkol ve tütün gibi zararlı maddeleri kullananların oranını %
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. Sağhkevleri, sağlık ocaklarma 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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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

Hemşire

Ebe

Sağlık Memuru

10.755

9.351

15.927

3.486

3.333

3.365

6.479

2.262

12.716

22.406

6.108

14.088

Hekim basma 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 sağlıkevlerinde 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: Lohusabk 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'nde2.58'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 çahşmaları 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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iii.
iv.
v.

paraziter hastalıklar, gelişme geriliği, sakatlıklar, kalp hastalıkları, diş
hastalıkları vb.) taramaları yapılmakta,
Öğrencilere ve okulda çalışanlara gereken aşılar zamanında
yapılmakta,
Öğretmenler ve okulda çalışanlar sağlık konularında eğitilmekte,
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 alınması 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 hilen 31 ilde aşağıdaki amacı gerçekleştirmek üzere birinci basamak sağlık
hizmetlerinde görev yapan hekim, ebe ve hemşirelere çocuğun gelişim basamaklarında
önemli olan noktalar ve ihmal-istismann 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 altmdaki aileler olarak tammlanan; 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 /17 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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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 istatistiki 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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Türkiye genelinde bu bozuklukların yeterli bir şekilde tanı ve tedavisinin yapıldığını iddia
etmek zordur. Bunun nedenleri arasında toplumun yeterli derecede bilinçli olmaması, bu
durumların sıklıkla karşılaşıldığı okullarda tanınmaması ve tanındığı durumlarda da
yönlendirilebilecek tedavi kurumlannın 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 alanında 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 takmmalı ve kamuoyunun doğru
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bir şekilde bilgilendirilmesini sağlamalıdır. Bu amaçla Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık
Hizmetleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla sağlık kuruluşlarında 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 TÜIK 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 Profili'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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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.
-av.'
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.
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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 sağlık 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 İhtilafa 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 kurumları 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'nın "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.
Grafîk:6- Gençlik Merkezi Sayıları

2001 2002 2003 2004 2005 2006
E3 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 kapsamında 9 gençlik merkezinde toplam 12 proje
gerçekleştirilmiştir.
Çeşitli gençlik merkezlerince (fanatizm konusunda bilgilendirme, yetiştirme
yurdundaki gençler ile 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 sayısımn 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 Kanumı'nun "Gençlik ve Spor Kulüpleri" başlıklı 14. maddesi
uyarınca; "Demeklerden 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.
S. 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 katılımlan 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 olanaklannın
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 tara 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
toplumsallaşmasmda aile ve okulun yanı sıra, gençlerin belirli amaçlar doğrultusunda bir
araya geldiği dernek ve kulüp gibi örgütler de önemli rol oynamaktadır. Bu demek 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 aym 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 çağına 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 Sayılan

Yıl

"Türk Kültüründe
Nevruz" konulu
kompozisyon
yarışmasına katılan
ogrencı sayısı

2006
2007

1.488
2.801

"Türk
Kültüründe
Nevruz" konulu
resim
yarışmasına
katılan öğrenci
sayısı
2.393
4.550

"Türk Kültüründe
Nevruz" konulu
Toplam
şiir yarışmasına
katılan öğrenci
sayısı
2.077
3.903

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 tanıtılmasına 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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Tablo: 117- Devlet Tiyatroları Yetişkin ve Çocuk Seyirci Sayıları

ANKARA
İSTANBUL
İZMİR
BURSA
ADANA
TRABZON
DİYARBAKIR
ANTALYA
SİVAS
ERZURUM
VAN
KONYA
GAZİANTEP
TOPLAM

| 2005-2006
408.377
216.790
115.551
65.119
61.585
42.939
39.050
23.029
48.248
37.616
52.547
58.495
50.803
1.220.149

2004-2005
376.083
180.393
92.166
58.355
68.742
39.570
65.899
33.377
44.930
44.661
36.130
56.381
47.137
1.143.824

2003-2004
335.986
178.406
84.842
58.583
45.402
37.778
40.180
32.953
45.401
42.187
35.442
58.108
45.665
1.040.933

2002-2003
394.441
232.581
91.611
81.091
74.680
49.426
41.157
51.530
48.676
42.240
59.370
58.694

2001-2002
334.813
187.036
84.427
63.047
45.306
45.179
49.515
44.970
33.857
32.883
47.750
45.274

2000-2001
309.155
159.802
74.458
73.283
55.895
47.716
40.418
43.707
35.355
26.071
24.070
39.023

1999-2000
386.969
255.952
109.949
108.682
71.110
55.459
56.895
76.417
59.900
34.913
30.678
53.016

1998-1999
371.712.
238.300
94.672
66.677
69.360
50.196
61.305
45.627
60.419
32.955
34.552
49.134

1997-1998
420.963
203.31i
102.962
85.651
50.316
39.781
58.044
89.614
71.224
27.674
37.740
35.725

1.225.497

1.014.057

928.953

1.299.940

1.174.909

1.223.006

TOPLAM
3.338.499
1.852.572
850.638
660.488
542.396
408.053
452.463
441.224
448.010
321.200
358.279
453.850
143.605
10.271.268

— 320Devlet 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 izleyici Sayıları
NÜFUS
TAHMINLERI
(3-18 YAŞ)1
20.035.000
20.087.000
20.132.000

SEZON
2003-2004
2004-2005
2005-2006

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 programlan 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 islam 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 kitapları 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.
f) 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 İzleyici 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

ÇOCUK

YETİŞKİN

TOPLAM

2002
2003
2004
2005
2006

12,785,138
12,374,004
11,629,143
11,315,742
11,690,739

10,178,440
10,168,630
9,242,707
9,390,784
9,423,317

22,963,578
22,542,631
20,871,850
20,706,526
21,114,056
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YÜZDE (Genel Kullanım)
ÇOCUK
YETİŞKİN
%45
%55
%45
%55
%44
%56
%46
%54
%45
%55
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NÜFUS
YEL

TAHMINLERI

2002
2003
2004
2005
2006

(3-18 Y A Ş ) 2
19.928.000
20.035.000
20.087.000
20.132.000
20.226.000

KÜTÜPHANELERDEN
YARARLANAN
ÇOCUK 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 yaymlarm alınmasına
büyük önem verilmektedir. Bu bağlamda çocuklara ve gençlere yönelik satın alınan kitap
ve süreli yayınlara ait istatistikler aşağıda sunulmaktadır.
Tablo:122- Süreli Yayınlara Ait İstatistikler

YIL
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
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 kütüphaney
daha çok getirebilmek, gençlerimizin, denetiminin gereği gibi yapılamadığı İnterne
kafelerden olumsuz etkilenmelerinin önüne geçilmesi gibi amaçlarla gündeme gele
kütüphanelerde İnternet erişim merkezleri oluşturma düşüncesi 2005 yılında hayat
geçirilmiştir. 82 kütüphanede İnternet erişim merkeziyle kullanıcılara Internet hizmet
verilmektedir.
Tablo:123- İnternet Erişim Merkezlerinden Yararlanan Çocuk Sayıları

YIL
2006

NÜFUS
TAHMİNLERİ
(13-18 YAŞ)3
7.742.000

Internet Erişim İnternet Erişim
Merkezlerinden Merkezlerinden
Yararlanan
Yararlanan
Erkek Çocuk
Kız Çocuk
183.446
218.409

TOPLAM
863.423

Kültür ve Turizm Bakanlığınca uzman kişilerden oluşan kurullar tarafından verile:
kararlar doğrultusunda, 1985-2002 yılları arasında edebiyat, eğitim, tiyatro, sanat, müzik vh
dallarda 327 çeşit çocuk kitabı yayımlanmış, çocukların ve gençlerin yararlanabilmesi içi:
ülkemiz genelindeki kütüphanelere dağıtımı sağlanmıştır. Ancak Kültür ve Turizm Bakanlığ
ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 27/02/2003 tarihinde imzalanan protokol gereği çocul
yayınları ile ilgili dosyalar Milli Eğitim Bakanlığına devredilmiştir. Bu tür yayınla
bundan böyle Milli Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilecektir.
"Çocuklar İçin Türkiye Boyama Kitabı" gerek ülke içindeki okul kütüphanelerin
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 progran
ve bütçe olanakları çerçevesinde, çeşitli dillerde ve türde "Tanıtıcı Basılı Yayınlar'
üretilerek dağıtımını yapmaktadır.
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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 altma 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
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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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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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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 izleyici 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

ÇOCVK OYUNLARİ
İZLEYİCİ SAYISI
136.855
150.519
128.210
141.605
204.611
218.901
197.119

Yukarıdaki sayısal veriler içerisinde çocukların dışında 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.

"age.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 1413)

-330ÇÖZÜM 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
yaratüamadığı görülmektedir.
ÇÖZÜM 9:
İllerde hedef gruplannın tespit edilerek yaş gruplarına göre çocuk ve gençleri tiyatro sanatıyla
buluşturacak eylem planlarının oluşturulması sağlanmalıdır. Örneğin;
a) Tiyatro kurslarını açmak ya da açılması konusunda önderlik etmek.
b) Tiyatro sanatçılarının çocuk ve gençlerle buluşmasını sağlayacak söyleşi toplantılar
düzenlemek.
c) Okullardaki tiyatro kulüpleri ile etkin iş birliği sağlamak.
d) Okullarda 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.
SORUN 11:
Çocukların opera ve bale izleme oranlarının yetersiz olduğu saptanmıştır.
Tablo:125- Çocuk İzleyici Toplam Sayısı
SEZON
2003-2004
2004-2005
2005-2006

NÜFUS TAHMİNLERİ
(3-18 YAŞ)S
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.
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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 tarafından
yayımlanan ve satın alınan kitap çeşidinin ve sayılarının artırılması gerekmektedir.
SORUN 14:
Bilgisayar eğlence oyunlannm 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 alınan bilgisayar eğlence oyunlarının
sınıflandırılmasının 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 özellikle zor koşullar altında 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
katılarak 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 aymda 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 EPEC 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 toplantılarının 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 ELO 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 ELO 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 alman 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
yanmda, çocukların işten çekildiği alanlarda yetişkinlere istihdam imkanı oluşması sonucunda
da ülkenin işsizlik sorununa destek sağlanmış olacaktır.
Yapılan 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 şartları 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 dosyasında 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 sayısında önemli azalmalar gözlenmiştir. Tabloda görüleceği
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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
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Tablo: TUne,

çocu c işgücü Araştırmas ,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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uluslararası antlaşmalar ülke yasalarında 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 yaşını 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 ahnabilir), 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 sayışırım % 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 çalıştırdmasını düzenleyen kanun hükümleri
uygulanmak şartıyla ancak ders zamanları 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.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 1413)

— 337 —

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
kazanmasmj, 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 dışında 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 tarzlarındaki
yetersizlikler bu alandaki ciddi sorunlardır.
ÇÖZÜM 2:
Çocuk işçiliği ile ilgili çalışma yapan kurumlar arasmda 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.
1.Çalışan Çocukların Ailelerine Yönelik Proje (ELO/ EPEC)
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 İhracatçılar 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
1 Uygulanan İller
İSTANBUL
İZMİR
BURSA
ANKARA
KOCAELİ
MANİSA
DENIZLI
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 Programları" 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/kuruluşların proje
geliştirilmesi konusunda Kuruma desteklerinin artması gerekmektedir.
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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 dışında 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 anababa olmak üzere tüm toplumun görevidir.
En yaygm 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
Kadro

Sİ İ
a as

Vaiz ve
C.evi Vaizi
K

E

K. K. Ö.

MüezzinKayyım

>

1

S.&

E

K

«

•»

•S a

883

107

56

460

1.506

49

55

25

146

275

201

932

162

81

606

1.781

13.07

208

898

Toplam

DİN HİZMETLERİ SINIFI

11

Toplam

Müftü

Toplanı
(Dolu
Kadro)
Münhal
Kadro

Müftü
Yardımcısı
Kuran
Kursu
Müdürü

GENEL İDARE HİZMETLER
SINIFI

•

58.180

9612

72.615

780

4.560

763

6.304

4.497

62.740

10.375

78.919

26 10

1.107

Çocuklara ve gençlere yönelik yürütülen faaliyetler
1. Dinî Yayınlar Dairesi Başkanlığınca 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 Yönebk 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
Oldumİhtida Öyküleri
İslam'a Giriş(Gençliğin İslam
Bilgisi)

Adedi
30.000

Durumu
Satışa Sunuldu.

10.000

Satışa Sunuldu.

25.000

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

İl ve Üçe
Merkezi
Derslik
Kurs
Sayısı
Sayısı

Öğretime Açık

3.138
645
3.783

Öğretime Kapalı
Toplam

Toplam

Köy

Belde

Derslik
Sayısı

Kurs
Sayısı

Derslik
Sayısı

839

916

4.880

5.744

1.729

1.800

2.873

3.215

2.716

7.753

8.959

Kurs
Sayısı

Derslik
Sayısı

Kurs
Sayısı

3.817

903

1.011

753

499

662

4.570

1.402

1.673

2.568

Tablo:132- Camilerdeki Yaz Kurslarına Devam Eden Öğrenci Sayıları
Kurs Açılan Yerler

Yaz Kurslarına Devam Eden Öğrenci Sayılan
Kız

Erkek

Toplam

İl ve İlçe Merkezi

37.2921

36.7389

740.310

Belde

73.562

79.357

152.919

Köy

206.917

223.298

430.215

Toplam

653.400

670.044

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 yaygmlığmı 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 etkililiği 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:
Diyanet'in sunduğu hizmetlerde bilişim ve teknolojinin çok etkin ve yeterli 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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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 hayatının 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 başında 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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bölünmesi, parçalanması, tek ebeveynli ailelerin giderek artması, boşanma oranlarının
yükselmesi, suç oranlarının ve uyuşturucu kullanımının artması ve kullanım yaşının 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 sonuçları 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.
HÜNEE'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 'ayn' 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 yılına 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 yaygın 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 rastlarıma oranı da % 46'dır.
Ailelerde cinsel şiddet ve tacize rastlarıma 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 Sığmağı 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 kullandıklarını), % 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 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.
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Tablo:133- 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun ile İlgili Hukuk
Mahkemelerine Açılan Davaların Yıllara Göre Dağılımı
Dava Sayısı
Davacı Sayısı
Yıllar
855
833
1998
1999
2.009
1.979
2000
2.427
2.489
3.265
3.207
2001
4.343
2002
4.114
6.570
2003
6.147
19.531
Toplam
18.707
Kaynak: Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü

Davalı Sayısı
854
2.077
2.642
3.636
4.325
6.542
20.076

Temel yasa konumundaki bir diğer düzenleme 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'dur. 1
Haziran 2005'te yürürlüğe giren bu yasada kadın ve kız ayrımı 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 alınmasında 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 bağımldığı 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 Haklan 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 Kumlu (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 ahlakını,
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 İlkelerini 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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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
ÇOCUKLARIN OKULDA VE TV KARŞISINDA
GEÇİRDİKLERİ SÜRELER
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından yapılan kamuoyu araştırmaları

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 1413)

— 351 _
ülkemizde yetişkinlerin günde ortalama 5 saat ve üzeri, ilköğretim çağı çocuklarının ise
hafta içinde günde ortalama 3 saat televizyon izlediklerini ortaya koymuştur.

GrafiktS- Televizyon Iziçnıe Süreleri
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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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sistemi olan Akıllı İşaretler Koruyucu Sembol Sistemi 23 Nisan 2006 tarihinde
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayrarru'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
Konulmasına 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.rtukcocuk.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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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 izleme 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.rtuk.org.tr)

•

2007 yılı içinde ise Hollanda Hükümeti Avrupa Birliği'ne aday ülkelere katılımı
öncesi döneme yardımcı olmak amacıyla geliştirdiği MATRA-Katılım 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 tletişim/gazetecilik okullarında okutulmak üzere medya konusunda bir
ders kitabı oluşturulacaktır. Bu projenin başarılı 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 Kumlu, TC. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel
Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Üniversiteler Kadın
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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 yaym 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 alınarak 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 itiban 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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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 yargının
iş yükünden dolayı zaman zaman etkili olamadığı ifade edilmektedir.
Bugüne kadar RTÛK 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 yapısına 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 yayıncıyı da kamuoyunu olumlu
etkileyecek programlara yönlendirecektir. Bilinmelidir ki o tür yayınların reklam alamadığı
sürece yaşaması mümkün değildir. Sorumluluğu sadece yayıncıda 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 yayıncının 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 anndırılamayacağını,
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 kazınıncaya 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-yazıhm 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 yapıldığını;
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;
LUa 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.
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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 kurmalarıyla 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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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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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-babanın 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 DÜNCER ( Eğitim Sendikası Genel Başkanı)
Bu sorunun yasama organı tarafından ele alınmasının çok olumlu olduğunu ancak
konunun çok boyutlu olması nedeniyle sure 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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çetelerin giderek güç kazandığını; yoksulluğun ve yoksullaştıran politikaların işsizlik ve buna
bağlı olarak çıkan yolsuzlukların toplumdaki tahribatı derinleştirdiğini, postmodern
kültüründe toplumumuza dayattığı olumsuzluklarıma 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 (Eğitim-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 kararları 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 ticarileştirme eğiliminin
yozlaştırdığını, okullar arasındaki uçurumları giderek artırdığını,

ilişkileri

büyük

ölçüde

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 kurumlarındaki 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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— 365Öğretmen 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 %40-50Terde olduğunu, Tüm dünyada
olduğu gibi ülkemizde de şiddet eğiliminin kaygı uyandıran bir yükselişte olduğunu, aslında
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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— 366aile 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 tanımladığını; 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 kadma 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
UNICBF'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 başladığını; 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 soaınların 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
gerçekleştirdiklerini,

bir araştırmayı

Şiddet içeren programlara reklam vermeme temayülünde olan bütün firmalarla,
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— 367Bakanlığın önderliğinde bir çalışma başlatıldığını, panel düzenlendiğini
sonuçlarının da kitap olarak basıldığını,

ve panelin

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 Büyükşehirlerde 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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anne-bebek ilişkisinin sağlıklılığını artıracak önlemlerin alınması gerektiğini.
Daha sonraki günlerde bebeklerde
güven duygusunun geliştiğini, güven
duygusunun da annenin bebeğin gereksinimlerini anlayıp karşılanmasıyla 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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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

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 1413)

-370 —

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 görev/i 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 başlattıklarım 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 kararı 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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yayınlanmamış fotoğraflarını sergilediklerini ve 15-20 bin adet bastırarak sergiye gelenlere
hediye ettiklerini,
"Ormanyangınlarının 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 yönelebildiğini,
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 İnsan 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
geliştiremediklerim, 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 annebabalar 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 yalnızlaştığını, çünkü bencil insanların başkalarıyla sıcak ilişki kurma
yoksunluğu çektiğini, içten ve sıcak ilişki kuramadığını, kendini özel, önemli ve üstün
gördüğü için yalnızlaştığını ve birçok toplumsal problemlerin başladığını, 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, hormonal 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 klip sendromu diye bir sendromun olduğunu, burada bütün gün ucuz bakıcı
gibi annenin çocuğu televizyonun karşısında oturttuğunu, bütün gün çocuk televizyon
seyrettiği için konuşmadığını ve sözcük ürettirmediğini, bu nedenle beyninde konuşma
merkezinin gelişmediğini, sosyalleşmenin engellendiğini,
Modernleşmeyi betonlaşma yada sadece kıyafet değişikliği olarak algıladığımızt,
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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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 psikoloji siyle topluma geri döneceklerini,
Okul Spor Kulüpleri Federasyonunu kurduklarını, böylece İstanbul-Şehrernini
Lisesinin basketbol da dünya şampiyonluğu, Bursa-Çınar Lisesinin yine dünya şampiyonluğu,
tstanbul-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 Genel Müdürlüğü Uzmanı)
Hızla gelişen teknoloji ve göç olgusunun getirdiği çarpık kentleşmenin hızlı bir
değişim yarattığım 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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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
olmadığını, 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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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, Öuralarda, 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 (Ankat-a 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 toplum^ 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 doğa.) akışı içerisinde sık rastlanmadığı için
ekranda gösterildiği zaman doğal olarak insanların dikkatini çektiğini ayrıca arka arkaya
tekrarlarla belleklere kazınırcasına yayınlanmasını^ 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 gurubunu^ 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 şsyden 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 ^Qcü vurgulamanın yetersiz kalabileceğini,
çünkü, İngilizce ve Fransızca literatürde şiddet sözcüğünün farklı anlamlar içerdiğini,
ingilizce literatürün daha çok şiddet sözcüğünde fiziksel gücü ön plana çıkardığını oysa
İngilizce'deki "violence" sözcüğünün Fransızca'deki versiyonunda fiziksel şiddetin yanında
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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
kazandınldığı, karakter eğitiminin verildiği, akran danışmanlığının yaygınlaştırıldığını,
Öğretmenlere yönelik; kendini savunma eğitiminin verildiği, saldırganlık yönetimi
ve kavgaya müdahale edebilme becerisinin kazandınldığı, 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 merkeziyerel 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 yönJerini
ön plana çıkararak yada hayatın çeşitli zorluklarına karşı bağışıklık kazandırarak
"yılmaz"laştınlabileceklerini, bu kavramı geliştirmek için çeşitli pilot uygulamaların devlet
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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'li»ra geldiğimizde Bili 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 dana fazla artış olduğunu, kadınların açlığı boşanma davaların yüzde SO'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 olmadığını,
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
ellerinde olduğunu ifade etti.

2 bin civarında dosyanın

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 Yasasf 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 SARTVİLDIZ (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
olmadığım 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 aldığını(gelir durumu, aile durumu, öğrenim
durumu vs.) ancak sadece avukatların ve kendilerinin bu raporları inceleyebildiğim,
Yağma
işlediğini,

suçlarını genelde gecekonduların

bulunduğu

varoşların

çocuklarının

"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,

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 1413)

— 381 —
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 konuları 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,
valinin bunun uygulanmasına özen göstermediğini,

kaymakam,

Ailelerin bazılarının çocuklarını nüfusa kaydettirmediğini, TC. Kimlik Numarası
vermede nüfûs 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 aldığım,
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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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 tarafından
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,

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 1413)

— 383Ellerindeki 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. Ajncak, 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 8 dönem
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 amaçları
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,
Demeğin 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 yaptırıldığım, 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
bulunduklarını, ilgili diğer kuruluşlarla da iş birliğinin devam ettiğini,

alış

verişinde

1995 yılında ölüm sahneleri, çatışma anları gibi yoğun şiddet içeren Reality
Showların çok moda olduğunu, Reklam Verenler Derneğinin inisiyatif kullanarak o
programlara reklam vermeyi kestiklerini ve yayınların kaldırıldığını, ancak rekabet hukuku
açısaldan 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 aşırı 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
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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 oranlan, 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
anlamım, amacını üreternediğini, 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,

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 1413)

-386Türk 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 yaptırıhyorsa, 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, başkalarının 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 Başkam)
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,
insanların 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 bölgeselleri 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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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 TÜtK verilerine uygun tip aileler bulduğunu, bunların A, B, C, C-l, C-2,
D, E diye kategorilere ve sosyoekonomik statülere göre sınıflandınldığını, 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 numaraları 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 biriktirildiğini, 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 Man 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 île
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 İl
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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— 390Sunumlarda 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 İl 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 internet 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 Okulları'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
iletişim 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 eğitimöğrerim 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 K u r u m l a r ı (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, tşyeri 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 yerci
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 olumsuzluktan 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,
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

İl Gençlik ve Spor Müdürlükleri
Gençlik merkez sayılan ve bu merkezlerde çalışan eleman sayılarının yeterli olmadığı,
Fiziki ortamlarının amaçları 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 sayıları 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,
II 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 sayılarının, 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
hissedilmedıği,

•
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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 kaymakamlıklarca takip ve taklit
edilemediği, İç İşleri Bakanlığı'nm, 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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durmaları 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
sağlığını 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 davranışlarım 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.
[T. 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
amaçl anmamı ştır.
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. 1) 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 sınıf 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 sınıf sayılarına göre yaklaşık 29 000 Öğrenciye ulaşılacağı
hesaplanmıştır.
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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 soruları 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 ağırlıklandırılmış; resmîokul, 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 hesaplan 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, tlgili 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
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HI. Bulgular
Çalışmanın sonuçları, sosyodemografık 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 olculun
yaklaşımı ve gencin yaşam becerileri ve şiddetle mücadelede kullandığı bireysel yöntemleri,
şiddetin nedenleri ve önlenmesi konusundaki görüşleri şeklinde 11 bölüm şeklinde
sunulmuştur.
A. Sosyodemografık 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, l'i 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 %41,3 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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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. Yaşam Tarzı ve Alışkanlıklar
8. Ortaöğretim kurumlarında okuyan gençlerin hâlen sigara kullanma %1S,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 programlan
(%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/bîlardo/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
%I4,2, 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'dır.
20. Türkiye'de ortaöğretime devam eden öğrencilerin %89,9'u anneleri ile, %83,1'i
babaları 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,l'inin 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,l'inin
yaşadıkları çevrede yalan 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
%I4,4 (%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 karşılaştığını,
%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, öze! 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 karşılaştığım 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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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
3.1. Devlet okullarında son üç ay içinde cinsel şiddet ile karşılaşma %15,8 (±0,5), özel
okullarda % 14,9 (±0,5) ve genel toplamda %I5,8 (±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 (L0,6)'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 (: 1,9). diğer
kişiler %42,4 (=1,9), öğretmen %5,6 (=0,6), aile bireyleri %3 (±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 (ı 1,3) ile ilk
sırada yer alırken, ikinci sırada %39,2 (±1,2) ' h i ç bir şey yapmama ve saklama"
gelmektedir. Devlet okuliarı ve özel okullarda benzer yanıtlar alınmıştır,
G. Son Üç Ay İçinde 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 Şiddet 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.
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Devlet okullarında ailesinin arabası olmayan (daha fakir ulan) ve spor yapmayan
gençler şiddete daha fazla maruz kalmaktadırlar.
Üzcl 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 martız 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 karşılaşmaktadırlar.
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 maruz 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 şiddele manız kalmaktadırlar.
Sun 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 belirtmektedirler.
37. Kızlarda son üç ay içinde duygusal şiddet ile karşılaşmaya ilişkin analizlerde hem
devlet okullarında hem de özel okullarda diğer tür (fiziksel, sözel 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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38. Erkeklerde son üç ay içinde sözel şiddet ile karşılaşmaya ilişkin analizde hem devlet
okullarında hem de özel okullarda herhangi bir farklı türde (fiziksel, duygusal, cinsel)
şiddete maruz kalan, ailelerinde şiddet olan ve ruhsal olarak kendini 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 uç 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.
Ö^.el 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
ürkeklerde son üç ay içinde fiziksel şiddet davranışlarının olması %.">4 (-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 %18,2 (=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 cözemenıe (5,3 i0,5)'dir. Erkekler hakkını korumak için,
kızlar ise şaka olsun diye uyguladıklarını belirtmekledirler. Devlet okullarında ve özel
okullarda nedenler benzerdir
"Hakkı korunsaydı" fiziksel şiddet uygulamayacağını 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 Uç Ay İçinde Söze) 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)Mir. 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 %50,6
(±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 %10,3 (.f 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 %7I,1 (±0,8), diğer kişiler
%14,8 (±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 °/o54,8 (±0,8) "hiç bir tepki almama
ile ilk sırada yer alırken, ikinci sırada "şiddet ile karşılık verme" %36,S (±0,8)
gelmektedir. Diğer yanıtlar arkadaşları tarafından kutanına, aileden ceza alma ve okul
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,S)'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 korunsaydı" %I8,7 (!0.6), "kınacağını bilseydi" %11,5 (±0.5) ve
"cezalandırılacağını bilseydi" %8,1 (=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
(10,7)'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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-411Ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin %6,2 (±0,6)'si, 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 % 6 J , 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 oku! 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 (±I,0)'i "kendini/hakkını korumak" ve %I3,7 (±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 (=l,0)'dir. Diğer
yanıtlar sırasıyla "hakkı konulsaydı" %23,4 (-0,9), "cezalandırılacağını bilseydi"
%10,3 (±1,0) ve "kınanacağım bilseydi" %9,8 (±0,6) şeklindedir Kızlar daha fazla
pişman olacaklarını bilselerdi şiddet uygulamazdı şeklinde düşünmektedirler. Devlet
okulları ve özel okullar arasında fark bulunmamaktadır.
Son Üç Ay İçinde Cinsel Şiddet Davranışlarının Olması
4?. Devlet okullarında son Uç ay içinde duygusal şiddet uygulama %ll,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 %11,5 (±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 %I3,6 (±l,5)'sı ve kızların %I0 (±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 (:rl,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 (±1.9) "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. F.rkek 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 İ'ç Ay İçinde Fiziksel Şiddet Davranışlarını Etkileyen Etmenler:
46. Erkeklerde son üç ay içinde fiziksel şiddet davranışlarını belirleyen etmenlerden
bazıları hem devlet hem de özel okullarda ortak olarak bulunmuştur. Şiddet ile
karşılaşmış olma. biperaktivite/dürtüsellik 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, çete 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 sınıflan 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
almayanlar 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() 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
uygulamaktadırlar.
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 (%I9,6)
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 (%I4,8) tarafından, özel okul öğrencilerine
(%9,7) göre çok daha fazla belirtilmiştir.
55. Ortaöğretim kurumlarına devam eden öğrencilerin %54,3'ü zor dummlarda 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
% 15,9, "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"lcrine 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 kararlan değiştirmeye çalışma" %11,9 ile üçüncü yanıttır.
59. Ortaöğretim kurumlarına devam 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 sorunu konuşarak
çözebileceklerini söylemektedirler. İkinci seçenek içine atma (%18,l), kavga etme
(%8,8) ve arkadaşına sorun yaratma (%8,7) şeklindedir
63 Ortaöğretim kurumlarına devam eden öğrencilerin bir şiddete şahit olduklarında
öğrencilerin %38'i önlemeye çalıştıklarını, %22,8'i bu kişiye yardım edeceklerini,
%I4'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, l'i yaşanılan ortamın yeterli güvenli olmadığını düşünmekledirler.
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 belirtilmektedir,
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
%1 1,7'si ise cinsel şiddet uyguladığım 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 güre 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/dürtüsellik eğilimi
• Dikkat eksiklikleri
• Daha önce şiddete manız kalma
• Ruh sağlığını kötü olarak değerlendirme
• Küçük sini Har
KifHeranm 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
öğrenilmeye çaltşılmıştır. Jiu düşünceler sıralanmıştır.)
• Yaşanılan çevrenin güvensiz olarak algılanması
• Yaşadığı çevre konusunda duyarsız oiuıa
• Şiddeti destekleyen değerler
• Zayıf güvenlik/adalet sistemi

ve beklentileri

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, haklan konansaydı 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 çocuklarım 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 güçlendirilmesini" 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 çıkına, kişilerarası 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.
Annc-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 devanı
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, diirtüsellik 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 LH), yarışma programlan (%8,2) ve magazin programları
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
oynamakta
ve
%17,5'i
oyun
salonları/bilardo/kahvehanelere gitmektedir.
Her 10 gençten 6'sı kitap/gazete/dergi okumakta, kültürel etkinliklere katılmakta, spor
yapmaktadır. Yine her 10 gençten yaklaşık 6'sı Internet kafeye gitmekte, 5'i sokakta
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 dalıa 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'dc 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 %5,9 (erkeklerde %8,5 ve kızlarda %2,6) ve çete üyesi olma %7,7
(erkeklerde %10,6 ve kızlarda %4,1). şeklinde bulunmuştur. Şiddet davranışlarında
önemli bir etmen olarak tespit edilmiştir.
Gençler 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 sektedir.
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 Oyumı Oynama:
Gençler arasında kumar oynama %6,2 (erkeklerde %8,9 ve kızlarda %2.5) ve şans
oyunu oynama %22,4 (erkeklerde %3 1,9 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 oynamamaları
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 durumunun 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 sektörlerarası
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
Nevzat 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, Dr., 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 Erşahin, Matematik Mühendisi, Türkiye İstatistik Kurumu
Nilay Erol, İstatatistikçi, 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 Özccbe, Prof. Dr., Halk Sağlığı Uzmanı, Aile Sağlığı Uzmanı
Toker Ergüder, Dr., [laik Sağlığı Uzmanı
Özgür Öner, Dr., Psikiyatrist
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Giriş
Dünyada ve Türkiye'de şiddet ve şiddete bağlı soranların hızla ilerlemesi ve bu
kapsamda, şiddet olaylarının çocuk ve gençleri de içine alan bir problem hâline gelmesi
sebebiyle, TBMM bünyesinde kurulan "Çocuklarda ve Gençlerde Artan Şiddet Eğilimi ile
Okullarda Meydana Gelen Olayların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi
Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu (10/337,343,356,357)" çalışmaları
kapsamında, ceza infaz kurumlarında da bir araştırma yürütülmesi uygun görülmüştür.
Türkiye genelinde ortaöğretim kurumlarına devam eden tüm Öğrencileri kapsamak
üzere temsilî bir örnek dahilinde toplam 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 tutuklu 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

L

I Uygulanan Kişi
Sayısı

Cezaevi Adı

1
Pozantı (Adana) Kapalı Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz K.
2
Antalya E Tipi Kapalı Ceza infaz Kurumu
3
İstanbul H Tipi Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
4
Paşakapısı (İstanbul) Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kıınımu
5
Ankara Çocuk ve Gençlik Kapab Ceza İnfaz Kurumu
6
Elâzığ Çocuk Egitimcvi
7
Elâzığ M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
X
licrgama (İzmir) M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
9
Diyarbakır F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
II)
Şanlıurfa F. Tipi Kapalı Ceza tnfaz Kurumu
11
Sivas E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
12
Aydın E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
13
Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
14
Gaziantep E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
15
Hatay E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
16
İncesu (Kayseri) Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
17
Kocaeli C Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
İS
Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
19
Mersin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
20
Samsun V. Tipi Kapalı Ceza infaz Kurumu
21
Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
TOPLAM

74
52
5R2
14
106
9
28
213
82
26
16
40
46
64
14
39
14
24
71
15
16
1545

Uygulayıcı Sayısı
(Öğrelmen, Sosyolog
Psikolog, Sosyal Çalışmacı)
20
22
39
8
23
9
10
17
13
8
5
17
2Ü
18
15
25
12
10
18
9
12
330

Bu araştırma ile Türkiye'de ceza infaz kurumlarmde kalan çocukların
sosyodemografık, aile, yaşam tarzı ve sosyal çevre özelliklerinin tanımlanması; şiddcl ile
karşılama ve uygulama durumları ile şiddet ile ilişkili faktörlerin çalışılması hedeflenmiştir.
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Çalışmanın Amaçları
Çalışma, ceza infaz kurumlarında (çocuk ceza infaz kurumları 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 surecinde) 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
Çalışına 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 amaçlan
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 milli 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, yü2
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 tum 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 yollan; 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. Her 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 oranlan 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 cinayete 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 ayn ayrı dağılımlarda sunulmuştur.
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-426Tablo:135- Çalışmaya Alınan Çocukların Kaldıkları Ce/a ve İnfaz Kurumunun; Bulunduğu İl,
Cinsiyet, Yaş ve Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı (Şubat-Mart 2007)*
Yüzde
Çalışılan Değişken Adı
|
Mevcut Savı Anket Ya pılaıı Sayı
Cezaevinin Bulunduğu 11 (ıı= 1545)
74
74
4.8
Adarı a
106
6.9
106
Ankara
52
3.4
52
, Antalya
40
40
2.6
1 Aydın
46
3,0'
46
Bursa
82
5.3
82
Divtırbakır
37
2.4
37
Ela/.ığ
64
64
4.1
Ga/iantep
14
14
0,9
' Hatay
38.6
596
596
i İstanbul
13.8
213
213
izmir
39
2,5
39
Kayseri
14
0.9
14
Kocaeli
1.6
24
24
Konya
71
71
4.6
j Mersin
15
15
Samsun
'1,7
•°,
26
1 Şanlıurfa
26
16
16
1.0
Sivas
İh
21
Trab/on
ı.o
Cinsiyet (n=1471)
1.425
1.420
96.5
Erkek
3.5
51
Kadın
51
Ya$(yıl)<n= M19)
t
36
12-13
3.2
9,1
14
102
129
11.5
15
27.4
307
16
40.9
17
458
7.8
87
18
Öğrenim Durumu (n= 1514)
Okur yazar değil
197
13.0
93
6.1
Okur ya/ar
489
32.3
İlköğretim terk
ilköğretim ınc/uıuı
290
19.2
262
17,3
Onaöftreüm terk
Ortaöğretim mezunu
183
12.1
* Her soruya yanıt verme durumu aynı olmadığı viıı tabloda ilgili değ şken adı \ anında pamnte/. ieındc ilgili
soruşa yanıt veren kişi sayısı ya/ılmışlır. Yiı/.dc lıc saplamaları sütun yüzdesi cinsinden verilmiştir.

1

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 grubun yaklaşık yansı 17 yaşından küçüktür. Öğrenim durumları
incelendiğinde, her iki tutuklu ve hükümlü çocuktan birinin ilkokulu bitirmemiş olduğu dikkat
çekmektedir.
Çalışmaya katılan çocukların %84,6'smın anne ve babasının hayatta olduğu ve
%87,8'inm 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)*
Çalışılan Değişken Adı
j Anne/Baba Hayatta Olma Dıırumıı(n=1544)
Her ikisi de vaşıvor
Yalııı/ca bata vaşıvor
Yalnızca anne vaşıvor
Her ikisi de vaşamıvor
Bilmiyor
Baha Öğrenim Durumu (n= 1532)
Okuma vazına biimivor
' Okuryazar va da ilkokul muzunu
1 Ortaokul mezunu
Lise veva meslek okulu ınv/unu
Fakülte'yüksekokul ıııc/uıuı
| Bilmiyor
; Anne Öğrenim Durumu (ıı= 1534)
Okuma ya/ma bilmiyor
Okurya/ar va da ilkokul mc/uııu
Ortaokul mezunu
! Lise veya meslek okulu ıııc/ııııu
i FakülieAiiksekokul mezunu
Biimivor
Anne ve/veya Baba Bir İşle Çalışıvur tnu'! (ıı= 1526)
İkisi de calışıvot
1 İkisi de çahşmıvor
i Sadece baba çalışıvor
Sadece anne çalışıvor
Biimivor
("Aile Tipi (n= 1539)
Anne. baba ve çocuklarla birlikte vaşıvor
Anne. baba. çocuklar ve diğer aile bireyleri
.Anne baba boşanmış
Anne baba avrı vaşıvor
Ailesi vok
Diğer
£bevevnlerin Üvev Olma Durumu (n=T447)
İki ebevcvn de o/.
Anne üvey
Baba üvev
Kendi Dahil Kardeş Sayısı (n= 1519)
Tek çocuk
2-4
5-7
8-10
11 ve dalıa fa/la
Kardeşler Arasımla Kaçıncı Sırada Olduğu (n= 1464)

Erkek
savı
yüzde
1205
50
146
14

sayı

To|)l anı
vıizde
savı

Kız
> iizde

4

84.9
3,5
10,3
1,0
0.3

37
2
11
1

72.5
3.9
21.6
2,0

1306
53
165
16
4

84.6
3,4,
10,7
1.0
0,3

239
755
206
108
17
84

17.0
53.6
14.6
77
1.2
6.0

10
26
10
1

20.4
53,1
20,4
2.0

25ı
825
228
112
18
92

ltı.8
53.9
14.9 1
7.3
1.2
6.0

2

4.1

653
511
125
67
5
50

46.3
36,2
8,9
4.7
0,4
3.5

23
21
4

46.9
42,9
8.2

710
.558
137
70

-

1

-

2.0

54

46.3
36.4
8.9
4.6
0.3
3.5

163
306
824
89
21

11,6
21.8
58.7
6.3
1.5

4
15
27
3

8.2
30.6
55,1
6.1

-

-

180
335
891
98
22

11,8
22,0
58,4
6,4
1.4

1.022
153
101
64
10
65

72.2
10.8
7.1
4.5
0.7
4,6

3.5
5
7
2

70,0
10,0
14,0
4.0

1

2.0

1112
164
113
69
12
69

72.3
10,7
7,3'
4.5 |
0.8
4.5

ı.tso
78
70

88.9
5.9
5.3

38
3
4

84,4
6.7
8.9

1271
83
93

87.8 '
5,7
6.4

54
584
469
206
84

3,9
41,8
33.6
14.7
6.0

2
IS
18
10
2

4.0
36.0
36.0
20.0
4.0

69
631
507
224
88

4,5
41.5
33.4
14,7
5,8

— - _

-

jj

•

-

-

;>

309
12
25,0
341
23,3
22.8
307
8
16.7
332
22.7
22.7
Birinci çocuk
7
İkinci çocuk
203
15.0
14,6
216
14.8
13
27.1
367
24.1
Üçüncü çocuk
344
25.4
192
14.2
8
16.7
208
14,2
Dördüncü veya dalıa somaki çocuk
En küçiiV çocuk
* iler soruya yanıt verme durumu u\rn olmudıüı için tabloda ilgili değilken adı yanında paramı:/ içinde ilgili
suruvu yanıt veren kışj sayısı uı/ılmı^tır. Yü7cte hesaplama Un sütun yü/desi cinsinden vsiılıni^ıı. Çalışmada 74 kıvrım
cinsiyet bilgisi olmadığı için erkek ve kızlar İçin olan darılım ıı.blcılanndak i «ı\ı, toplum sulun mülaki kıyıdan a/d ir ** I TI uy
bir kürdeki olup unali/ler soruyu yanıtlayanlar ü/erindendir.

**
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Babaların ve daha
düşüktür: Babaların %70,7'si
düzeyindedir. Ailelerde gelir
beş aileden birinde hem anne

belirgin olmak üzere annelerin öğrenim durumları oldukça
ve annelerin %82.7'si ilkokul mezunu veya daha düşük öğrenim
getiren işte çalışan kişi, ağırlıklı olarak baba olup (%5S,4); her
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 duaımu 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 (%I6,2) ve
"ailenin diğer fertlerinin göçünü takiben" yer değiştirme durumu (Vo15,2) 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 hissetliğr'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.
TabIo:137- Ceza ve İnfaz Kurumlarında Bulunan Tutuklu ve Hükümlü Çocukların
Yaşam Boyu Göç Etme Durumları ile İlgili Değişkenler ve Cinsiyete Göre Dağılımı
(Şubat-Mart 2007)*
Çalışılan Değişken Adı
1
Doğdukları Sonra Ailesi Hiç C<ic Etmiş mi'-' (n= 1460)
: Göç clıııiş
Göç etmemiş
Doğduktan Sonra Göc Edilenlerde Giiç Sarısı (n=6T))**
1
2
3
4 ve daha fazla
Ailenin Göç Etme Nedeni (n= 655)**
Köyden şclıre
Şehirden şehre
Şehirden köve
Kövdetı köve
Göç Edenlerin Nereden Nereye Göç Ettikleri (n- 624)**
Anne ve baba çalışmak için göç clıniş
Aileden herkes göç etmiş varıma gelmişler
Güvenlik nedeniyle göç eırııişlcr
Aile çocuklarının okuması için göç etmiş
Diğer

Türkiye Büyük Millet Meclisi

|

Erkek
viizde

I «•?••

savı

Kız
yüzde

Topl am
sayı 3 iizde

620
735

45,8
54.2

13
34

27.7
72,3

666
794

45.6
54.4

422
113
35
46

68.5
18.3
5.7
7.5

11
6

64.7
35.3

-

-

464
132
36
47

68.3
19.4
5.3
6.9

284
294
15
S

47.3
48.9
2.5
1.3

7
8

46.7
53.3

-

-

309
322
15
9

47,2
49,2
2,3
1.4

259
83
98
43
96

44,7
14,3
16,9
7,3
16,6

5
5

41.7
41.7

-

-

281
95
101
48
99

45.0
15.2
16.2
7.7
15.9,

2

(S. Sayısı: 1413)
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Güç Ettikte» Sonra Yeni Yertle Kentlini Nasıl Hissettiği
(11= S 64)**
Burada çok arkadaşı olmuş, çok mutlu
168
Geride kalan aile ve arkadaşlarını (i/liiyor
52
Bıırava uvıım sağlayamamış, ımılsıı/.. dışlanmış ve valin/
87
hissediyor
Buranın olanakları geldiği yere göre çok ivi. alışmaya çalışıyor
120
Burada keudüıi dikeli ve gergin hissediyor
88
İlköğretimde ya da Ortaöğretimde Okul Değiştirme (ıı=
1412)
543
772
1lavır
Evet*
317
Bir kere
173
86
iki kere
y
Uç kere
61
Dört ve daha çok kere

ı
32.6
10.1

4

35.7
28.6

183
61

32.4
10,8

16.9
23.3
17,1

2
2
1

14.3
14,3
7.1

97
128
95

17.2
22,7

41.3
58.7
49.8
27,2
13,5
9,6

13
32
II
6
2
1

28.9
71,1
55,0
30.0
10.0
5.0

572
840
347
197
92
66

3

_.'«£
40,5
59.5
49,4
28,1 i
13.1
9.4

* Her soruya yanıt verine dununu ayın olmadığı için tabloda ilgili değişken ;ıdı yanındı parantez içinde ilgili
soruya yanıt veren kLş,i sayısı ya/ılıııışlır. Yii/.de hesaplamaları sütun yii/.dcsi 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 donemde göç etliğini belirten ve ilgili soruya yanıt veren kişiler
üzerinden yapılmıştır.
Çalışmaya katılan çocukların ekonomik durumları 3 soru ile "kestirilmeye"
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, l't cezaevine girmeden önceki yaşamında bir işte çalıştığını belirtmiştir.
Herhangi bir işte çalıştığını belirten kabaca heriiç 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 (Şııbat-.Vlart
2007)*

Çalışılan Değişken Adı

Kız

Er kek
savı

Toplam

yüzde
savı
yüzde
Dışarıda Ne İşle Meşgul Olduğu (n= 1518)
Öğrcncivmiş
263
V
286
18,8
19,1
18.8
2
Hem okuyor hem de çalışıyormuş
4,3
144
9,5
133
9,5
> Kolay bir işte çalışıyormuş
519
37,0
12
554
36,5
25,5
1 Ağır bir işte çalışıyormuş
7
315
22,5
336
22,1
14,9
İşsizmiş
17 _ 3 6 - ? _
198
13,0
172
12.3
1 İfadeye Göre Ailesinin Gelir Durumu (n= 1487)
Kötü
357
24,0,
23,6
29,8
325
14
Orta
21
44,7
870
58,51
821
59,5
İvi
233
16,9
12
25,5
260
17,5
1
Ailesine Ait Özel Araba Olma Durumu fn=
1500)
17
394
2S.4
430
28,7
35,4
Ailesine ait özel araba var
71,6
31
64,6
1070
71,3*
992
Ailesine ait bir özel araba yok
i
:
Hor somya yanıt verme durumu aynı olmadığı için tabloda ilgili deyimken udi yanında pürünle?, içinde ıteılı somya yanıl
veren kişi sayısı yazılmıştır Yüzde hesaplamaları şilt im yU/desi cinsinden verilmiştir. Çalışmada 7-4 kirilin cinsiyet hılgısi
uhıiudiğıııdiLL erkek ve kızlar için okm darılım tablolarındaki s?ı\ı: loplum sülummdaki suvıdun 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" (%61,7) ve "kültürel etkinliklere katılma"
(%58,3) ile "spor yapma" (%5X,3) davranışlarının 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)*
[

Erkek

1 Çalışılan Değişken Adı

y sayı

Televizyon Seyredenler (n= 1499)

683

Ders Kitabı Dışında Kitap Okuyanlar (n= 1504)

454

Cazete/Dergi Okuvanlar (n- 1509)

657

Kahvehane / İnternet Kafeye Ciderıler (n= 1516)
Arkadaşlarıyla Vakit Geçirenler (n= 1520)
Spor Yapanlar (n= 1525)

Topl am

Kız

yüzde

savı

v üzcle

sayı

yüzde

25

51,0

32,6

IS

36,7

506

47,0

29

61,7

724

33,û
48,0
67,1

49,2

737

49,2 .

941

67,3

27

56,3

1017

1179

84,0

37

75,5

1267

83,4

910

64,7

28

58,3

973

63,8

Kültürel Etkinliklere (Sinema, Tiyatro, Hobiler
574
643
41,0
28
58,3
42.4 1
*Her soruya yanıt verme durumu ayın olmadığı için labloda ilgili değilken adı yanında parantez içinde ilgili
sonıv.ı yanıl veren kişi sayısı yazılmıştır. Çalışmada 74 kişinin cinsiye! bilgisi olmadığı için erkek ve kı/.lar için
olan dağılım tablolarındaki sayı, toplam sütunundaki sıvıdan a/dır.

Katılanlar (n= 1517)

Çalışma grubundaki gençlerin cezaevine girmeden önceki yaşamlarındaki yaşam
etkinlikleri incelendiğinde; erkeklerin %22,9 ve kızların %16'sının 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 önce, 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" (°-i>42,l) 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. Gaıpta,
her 3 kişiden biri bunların en az ikisini birlikte kullandığını belirtirken, grupta bunların
hiçbirini kullanmayanların oranı erkeklerde %12,l ve kızlarda %21,6'dır.
Çalışmaya katılanların %17,1'i (erkeklerde %ld,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.
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Tablo:140- Ceza ve İnfaz Kurumlarında Buluıian Tutuklu ve Hükümlü Çocukların
Cezaevine Girmeden Önceki Yaşam Taı-zı ve Alışkanlıklarına İlişkin Bazı Özelliklerine
ve Cinsiyete Göre Dağılımı (Şubat-Mart 2007)*

Televizyon İzleme Durumu (n= 1532)
Hiç izlememiş
Günde I saal televizyon izlerini;
Giıııdc 2 saat televizyon i/termiş
Günde 3 saat televizyon i/.lcrmış
Günde 4 saat ve dalla fazla televizyon izlcrmiş
Hangi Tür Filmleri Dalla Çok Seyrettiği (n=147'J)
Duygusal İlimleri
Şiddet filmlerini
Macera filmlerini
Belgesel filmleri
Komedi filmlerini
Dışarıda iken İnternet Kafeye Gitme Durumu (n= 1515)
Hiç gitmeznıiş
Ayda 1 kez internet kafeye giderini s
Haftada 1 Internet kaleye gidermiş
Haftada birkaç gün İnlcmcl kaleye gidermiş
Her gün gidermiş
Dışarıda
İken
İnternet
Kullananların
tntcı
Kullanması için En Çok Belirttikleri Amaç (ır= lHıS)
Ödev yapmak, için
Solıbcl cııııck için
Değişik sitelerde gezmek için
Oyun oynamak içiıı
Diğer etkinlikler için
Hayatının Bir Döneminde: (n= 1525)
Sigara kullandığım belirtenler
Alkollü içecek kullandığım belindiler
Tiner' balı / unu gibi uçucu maddeler
Uyuşturucu / keyif verici maddeler
Sigara, alkol, uçucu madde ve/veya uyuşturucu maddelerden
iki veya daha fazlasını kullanmış olanlar
Hiçbirini kullanmadığım belirtenler

219
225
359
284
322

15,5
16.0
25.5
20,2
22,9

16
9
9
8
8

32,0
18.0
18,0
16,0
16,0

266
240
389
298
339

17.4
15.7
25,4
19,5
22,1

287
160
408
146
358

21,1
11.8
30.0
10,7
26,3

22
4
7
3
12

45.8
8,3
14,6
6,3
25.0

330
174
431
158
386

22,3
11,8
29,1
10,7
26,1

295
163
247
353
341

21,1
11.7
17.7
25.2
24,4

29
4
7
2
8

58,0
8,0
14,0
4.0
16,0

343
172
264
368
368

22.6
1 1,4
17,4
24,3
24.3

82
425
55
455
76

7,5
38,9
5,0
41,6
7,0

5,3
42,1
5,3
36.8
10.5

87
445
64
480

7,5
38,2
5.5
41,2

89

7,6

573
46
42
106

40,9
3.3
3.0
7,6

22
5

43,1
9,8

40,2

3,9

613
63
51
120

466
169

33,2
12,1

II
il

21,6
21,6

493
185

32,3
12.1

Dışarıda iken Kumar ya da Şans Oyunu Oynama
Durumu (n= 1529)
Kaımar ve şans oyunu oynanıaznuş
Sadece kumar oynarnuş
Sadece şans oyunu oynamıış
Hem kumar licm de şans oyııııu oynanın;

4.1
3,3
7,9

1089
1023
41
71,2
72.9
80,4
2
3,9
8.0
96
122
6.8
8
17.1
235
15,7
16,7
261
57
3,7
50
3,6
*Her soruya yanıt verme dununu aynı olmadığı için tabloda ilgili değişken adı yanında p. ııantcz içinde ilgili
soruya yanıt veren kişi sayısı yazılmıştır. Çalışmada 74 kişinin cınsivel bilgisi olmadığından erkek ve kı/.laı ıçnı
olan dağılım tablolarındaki sayı, toplanı siiimııındaki sayıdan a?dır.
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C e z a e v i n e G i r m e d e n Ö n c e k i Y a ş a m l a r ı n d a Delici-Kesici Alet ve A t e ş l i S i l a h l a s ı n ı n
D u r u m l a r ı n ı n C i n s i y e t e G ö r e Dağılımı ( Ş u b a t - M a r t 2 0 0 7 ) *
Çalışılan Değişken Adı

Erkek
Savı
vüzde
653
47,3
388
28,2

sayı
18
17

Kız
yüzde
40,9
37,8

Toplam
sayı
yüzde
702
47,5
432
29,2

Delici ve Kesici Alet Taşıyanlar (ıı= 1478)
Ateşli Silah Taşıyanlar (n= 1479)
Ateşli
Silah
Taşıyanların T a s ı m a INedenleri (n=35l)
67,5
70.1
6
42,9
237
216
Güvensiz bir crtam olduğu için taşıyormus.
39
5
35,7
45
12,8
12,7
Kendisini daha iyi lıissediyonnuş
o
9
14,3
Filmlerdeki insanları örnek aldığı için taşıyormus
4
1,3
2,6
Arkadaşlarında da bulunduğu için taşıyormus
7.1
28
8,0
18
5,8
1
i Diğer nedenlerden dola) ı taşıyormus
32
9.1
10,1
31
•Her soruya yanıt verine dununu avın olmadığı için tabloda ilgili değişken adı yanında parantez içinde ilgili
soruyu yanıt veren kişi sayısı yazılmıştır. Çalışmada 74 kişinin cinsiyet bilgisi olmadığından erkek \e kızlar için
olan dağılım tablolarındaki sayı. toplanı sütunundaki sayıdan azdır.
Delici ve kesici alet taşımanın erkeklerde daha belirgin ise d e ( % 4 7 , 3 ) , kızlar
arasında da ( % 4 0 , 9 ) o l d u k ç a yaygın olduğu saptanmıştır. Ateşli silah t a ş ı m a n ı n kızlarda
% 3 7 , 8 ve e r k e k l e r d e % 2 8 , 2 oranında belirtilmesi dikkat çekicidir. H e r iki cinsiyette de bu tür
aletler taşımanın esas amacı "ortamın g ü v e n s i z olması" olarak belirtilmiş (erkeklerde % 7 0 , l
ve kızlarda % 4 2 , ' ) ) ve "kendini d a h a iyi hissetme arzusu" (erkeklerde % I 2 , 7 ve kızlarda
% 3 5 , 7 ) sıklık sırasında bunu takip etmiştir Delici/kesici alet ve/veya ateşli silah t a ş ı m a
nedenleri arasında "'arkadaşlarında da bulunduğu için" t a ş ı m a kızlarda % 7 , 1 ve e r k e k l e r d e
% 5 , 8 sıklığında b u l u n m u ş t u r . Bu bulgu arkadaşların "iyi" s e ç i l m e m e s i n i n , kişiyi şiddet v e
suça y ö n l e n d i r m e d e k i rolüne işaret etmektedir.
Tablo:142- Ceza ve İnfaz K u r u m l a r ı n d a Bulunan Tutuklu ve H ü k ü m l ü Ç o c u k l a r ı n Şiddet ile
İlgili Bazı Davranışları Şiddet O l a r a k Algılama D u r u m l a r ı ve Cinsiyete G ö r e Dağılımı (ŞııbalM a r t 2007)*
!
Erkek
Topl i m
Kız
Çalışılan Değişken Adı
sayı
\ iizde
savı
vüzde
sayı
} iizde
Sert Davranma (n= 1534)
Şiddcı di\enler
47.1
65,9
67.1
24
1011
945
Şiddet değildir diyenler
21.2
23.5
330
21,5
299
12
Fikri olmayanlar
165
11.7
15
29.4
193
12,6
Eksikliklerin Yüze Vurulması (n= 1533)
Şiddet diyenler
Şiddcı değildir di\ enler
Fikri olmayanlar
Kfitü Süz ve Davranış (hakaret, azarlanma, küfiir, laf
atılına, alay edilme vb.) (n= 1538)
Şiddet diyenler
Şiddet değüdir diyenler
Fikri olmayanlar
Alay Edilme (n= 1537)
Şiddet divenler
Şiddet değildir divenler
Fikri olmayanlar
. Tehdit Etme (ıı= 1S42)
Şiddet diyenler
Şiddcı değildir divenler
Fikri olmayanlar
Hayvanlara Acı Çektirme (n= 1532)
Şiddet diyenler
Şiddet değildir diyenler
Fikri olmayanlar

694
462
255

49,2
32,7
18.1

24
11
15

48,0
22,0
30.0

749
504
280

48.9
32,9
18.3

1130
18Ü
105

79.9
12.7
7.4

41
5
4

82,0
10,0
8,0

1223
199
116

79.5
12,9
7,5

836
401
177

59.1
28.4
12.5

31
15
5

60.8
29,4
9,S

913
437
187

59,4
28.4 !
12.21

1212
124

sı

S5.5
8.8
5.7

44
2
5

86,3
3,9
9.8

1315
138
89

85.3
8,9
5,8

1268
67

90,1
4.8

44
3

86,3
5,9

1373
79

89.6
5.2

73

5.2

4

7,8

80

5.2

* Hur sanıya vaıııl veime Jıımmtı ;ıyıtı olmadığı için lablnd* i|»ili ılcöi.-fkcn adı yanında piHvmle/ içinde İlgili soruya yanıt
veren kişi sayısı vay ilmimin Yüzde hesaplamalar ı sütun uizdesı cinsinden vcı ilmidir. Çalışmada 14 Kısmin cinsiyet bilgisi
olmadığından erkek ve kızlar icııı oton. dağılım Uıhlnlanudaki sayı. toplam süıumıtıdaki 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 sö7
ve davranıştır (%79.5). Sert davranma" (%65,9); alay edilme (%S9,4) ve eksiklerin yüze
vurulması (%48,9) daha az sıklıkla "şiddet" olarak algılanmaktadır. Şiddet algıları 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 ."5 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 ]0 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 Güre Dağılımı (Şubat-Mart
2007)*
Çalışılan Değişken Adı
Kendini En Çok Gii\ ende Hissettiği 0 'tam
(n=1540)
Okul
Sokak
Aile
Arkadaş çevresi
Cezaevi
Yok
Kendini Tehdit Altında Hissettiği Ol tanı
(n=1541)
Okul
Sokak
Aile
Arkadaş çevresi
Cezaevi
Yok

i

Erkek
sayı
vüzde

1

sayı

Kz
vüzde

Topl un
sayı
vüzde

155
66
1055
60
40
34

10,9
4,7
74,5
4,7
2.8
2,4

6
2
37
3
1
1

12,0
4,0
74,0
6,0
2.0
2.0

182
77
1120
79
44
38

IU
5,0
72,7
5.1
2,9
2,5

49
426
32
255
355
299

3,5
30,1
2.3
18,0
25,1
21,1

3
21
5
7
6
9

5,9
41,2
9.8
13,7
11,8
17,6

65
459
55
267
375
320

4,2
29,8
3,6
17,3
24,3

*'l

* Her soruya yauıl verme durumu a\uı olmadık için tabloda ilgili deÇ'isken ;-ıdı vatımda |>aıatue/ idinde ilgili soruya vana
veren kiji sayısı ya^ılmıjtır. YdAİe hesaplamaları süıuıı vüzdesi cinsinden verilmiştir. (,'alısmaJa 74 kişinin cinsiyet hijgı.vı
olmadığından erkek ve kızlar için olan daöılım tablolarındaki .-«ayı, loplam sütunundaki savıdan a/dır.

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 sjddet, kı/.lar grubunda erkeklere kıyasla 2 kez
daha çok belirtilmiştir.
Çalışmada, fiziksel şiddet tanımı yapıldıktan sonra, SUJI 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 %80,3'ü iki ve daha
çok kez şiddete maruz kaldıklarını söylemişlerdir. Grubun, cinsiyete bağlı olmaksızın, %6,1'i
hemen her gün fiziksel şiddete maruz kaldığını belirtmiştir
Tablo:144- Ceza ve İnfaz Kurumlarında Bulunan Tutuklu ve Hükümlü Çocukların, Ailede
Şiddet Olma Durumu ve Cezaevine Girmeden Önceki Son 3 Ay İçinde Fiziksel Şiddet ile
Karşılaşma Durumları ve Cinsiyete Göre Dağılımı (Şubat-Marl 2007)*
! Çalışılan Değişken Adı
Kendi İfadesine G ö r e Ailesinde " H e r h a n g i Bir
T i p t e " Şiddet Davranışı Varlığı (n= 1534)
Anım 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
arasında şiddet varmış
Kardeşi arasında şiddet varmış
Ailesi içinde şiddet veknııış
Son 3 Ay İçinde Kendisine Fiziksel Şiddet
Uygulanma D u r u m u (ıı= 1520)
Hiç uygulanmamış
Sadece bir kez fmksel şiddete uğramış
j İki ve daha fazla fiziksel şiddete uğramış
Çok sık fiziksel şiddete uğramış
Hemen hemen lıer gün fiziksel şiddete uğramış
1 Fiziksel Şiddetle E n Ç o k Nerede Karşılaştığı
|(n=1044)**
F.vde
Okulda
Sokakta
Okul dışı kurumlarda (Dershane. Yurt. Karakol \b.)
Spor alanları
Fiziksel Şiddeti En Ç o k Kimin Uvauladıfcı (n=
1022)**
Annesi
Babası
Öğretmeni
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 pavlaşmış
Öğretmen ya da okul görevlilerine haber vermiş
Emniyet güçlerine haber vermiş

i

E

Ls2yj

K z
yüzde

kek

' viizde

sayı

TopU »m
J üzde

_say „

16,3
8,2
16,3

255
76
138

16,6
5,0

2
27

4,1
55.1

27
92
946

1.8
6,0
61,7

14
14
13
5
3

28,6
28,6
26.5
10,2
6,1

468
207
491
262
92

30,8
13,6
32.3
17.2
6.1

238
61
115

16,8
4,3
8,1

8
4
8

25
84
890

1,8
5,9
63,0

437
173
464
244
86

31,1
12,3
33,0
17,4
6,1

-

y.o

1
141
85
533
166
31

14.7
S.9
55.8
17,4
3,2

16
2
7
11

44,4
5,6
19,4
30,6

-

177
94
557
184
32

17.0
9,0!
53,4
17,6
3.1

-

35
164
62
223
456

3,7
17,4
6,6
23,7
48,5

5
4
2
5
16

15,6
12,5
6,3
15,6
50,0

46
177
67
234
498

4.5
17,3
6.6
22,9
48.7

385
365
124
104
31
55

36,2 j
34,3
11,7
9,8
2,9
5.2'

35S
337
100
99
27
49

36,9
34,7
10,3
10,2
2,8
5.1

12
13
9
1
1
1

32,4
35,1
24,3
2,7
2,7
2.7

•Her somya yaıul verme dununu aynı olmadığı iyin tabloda ilgili değişken adı yanında parantez içinde ilyili soruya yanıt
veren kişi S<JYI*I ya/ılmışLıv. Yu/de hesaplım t; dan sütun yü/desi cinsinden verilmiştir. Çahşın;ıd.*ı 7 4 kikinin tinsivel bilgisi
olmadığındım erkek ve kıllar için olan dağdım tablolarındaki sayı. toplam siilmumdaki sayıdan a/dır.
** Analizler, son 3 ay idinde fiziksel şıddol ile karşılaştığım belitten ve ilgli soruyu \anti veren kikler üzerinden yapılmıştır.
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435Fiziksel 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 sorulardan oluşması bu kişilerin
tanımlanmasını engellemiştir. İleride 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
Çalışılan Değişken Adı
Anne ve Bahaların Öfkeli Davranırlar SurgUt-mı»! (n= 1517)
Kesinlikle şiddet kavmıaıdır
Küsmen şiddet kııvna&ıdır
Kesinlikle skldel kaynağı deâüdiı
Ailenin Maddi D u r u m u n u n Kötü Olması ( n - 1523)
. Kesinlikle şiddel kavııa^ıdır
Kısmen şıddeı kaynacıdır
Kesinlikte şiddel kywui£i deöikiil'
Ailelerin Çocuklarını Sevmemesi (n= 1532)
Kesinlikle şiddeı kavııagıdıı
Kısmen şıddel kavuuüldır
Kesinlikle şiddel kavııujh değildir
Televizvun Filin Kahramanları Gihl Güçlü Olma İşleği (n=l528)
Kesinlikle siddcl kavnuöldır
Kısmen şiddet kaynağıdır
Kesinlikle şiddet kasTlu»! deüildil
Okulda Örnek Alınan Kişilerin Şiddet libren Davranışları (n=
1506)
Kesinlikle şiddet kavılashdıl
Kısmen siddcl kasnaüıdır
Kesinlikle şicidet k'avnajtl delildir
Toplumdaki İnsanlardan Aeımasız Olanların Daha Çok Saygı
Gördüğüne İnanılması (n= 151)5)
Kesinlikle şiddet kavnathdır
Kısmen fekler k.ıvnatıdjr
Kendilikle şiddet kavmıüı değildir
Dinî Değerlerin thmal Edilmesi (n= 1495)
Kesinlikle şiddet kavnaûıdıt
Kısmen şiddet kavnasıdır
Kesinlikle şiddel kaynacı ıleüıldır
Ahlak) Değerlerin Önemsenmemesi (n= 1521))
Kesinlikle şiddel kavna[tıdn
' Kısmen şiddet kaynağıdır
Kesinlikle şiddet kasılaül deitildir
Aile îci Eğitimin Yelemi/ Olması (N 1519)
Kesinlikle şiddet kasnauıdu
Kısmen şiddel kasıuıüıdır
Kesinlikle şiddet kavnaül dcüildir
Okuldaki Eğitimin Yetersiz Olması (n= 14H7)
Kesinlikle şiddet kdvnaiıdu
i Kısmen şiddet kaynağıdır
| Kesinlikle şiddet kuvm.üı delildir

_ E ı kek
savı
vüzde

Kıy.
savı

vüzde

T o p l 1E—1
savı
vüzde 1

44,3
IM,l>
36,7

25
12
13

50,(1
24,0
26,0

6X0
2XK
549

44,1i,
19,0 I
56,2

545
266

y>j)
l».f)
42,0

24
S
1«

4K.U
16,9
36.1)

607
2X2
634

79,9 '
1S.5
41,6

52.fi
15,3
32.11

31
14

62,0
111,0
2Ü.II

«12
229
491

53.0
14.9
52.(1

ı545

40.')
13.2
45.V

2K
6
10

56,0
12,(1
32.(1

649
197
6X2

42,5
12.9
44.6

571
269
M7_

41.2
19,4
?9.4

->s

6
22

44,(1
12,0
44.0

625
2X4
597

41.5
IX,9
39.6

67 y

4K.9
15,5
35.6

26
fi
16

54,2
12,5
33.3

731
23>|
536

4K,6

215
404
751
199
43»

54,1
14.3
M,(i

2 (i
7
12

57,S
15.6
26.7

HU)
216
409

54,2
14,4
31,4

795

5fi,5
1X,2
25,2

36
4

76,6
8.5
14,9

ÜC4
279
377

56,«
1X,4
24.S

49,2
19.6
.11.2

:x7
15

56,0
14,0
30.0

752
291
476

49,5
19.2
31,3

47,9
21,9
3", -

27
6
13

58,7
13,0
2K.3

722
314
451

4X,(ı

m
741

2 ir.
451
574
1X5

}

j

25i.

355
f.Ky

275
437
Mİ
3112
41 fi

*Heı soruya ya tul verme durumu uym olm<Kİıüı iım Uıblodii İlgili değişken adı y .uundu pivj-ante/. içinde ilgili soruya yan
veren kışı sayısı yazılmışın Yüzde hesaplamaLın sulun yüzdesi einsinıit:ı> verilini lıı. Çuh^uuıda 74 kişinin eınsiyel bilgi:
olmadığındım erkek ve kızlar için ol.ıtı dağılım tablolarındaki sayı, (opüm sütunundı ki SUM dun uzdır.
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I5,N'

35.6 ı

!

21,n
?n.t
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Ankette, değişik görüşler sunularak, çocukların 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 yo!
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 körü 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,Ü); "ailelerin çocuklarını
sevmemesi" (kızlarda %û2,0; 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
Tablu:146- Ceza ve İnfaz Kurumlarında Bulunan Tutuklu ve Hükümlü Çocukların Şiddet ile
İlgili Bazı Önerme Katılma Durumlarının Cinsiyete Göre Dağılımı (Şubat-.Mart 2007)*
Çalışılan Değişken Adı

'-]•

E, kek
! sayı yüzde

sayı

Kız
vüzde

Top lam
savı vüzde

I "Genellikle spordan suma şiddet ve öfke duygu arım
artar" (n= 1521)
356
25,3
6
12,5
378
24,9
Katılıvor.
15
31.3
205
13,5
176
12,5
Kararsız.
27
56,3
938
61,7
874
62,2
Katılmıvor.
"Genellikle müzik dinledikten sonra şiddet ve öfke
duygularım artar" (n= 1519)
437
31,1
18
38,3
479
31,5
i Katılıyor.
12,8
174
159
6
11,5
Kararsız.
11,3
866
57,5
48,9
57,0
808
23
Katılmıvor.
"Töre, namus konularında şiddet uygulanabilir' (n=
797
13
26,5
831
54,4
1528)
56,6
157
12
24,5
174
11,4
Katılıvor.
11.2
24
523
34,2 l
454
32,2
40,0
. Kararsız.
Katılmıvor.
"Millî değerlerime hakaret edildiğinde ş ddet
uygulanabilir" (n= 1489)
Katılıyor.
870
62.8
20
43.5
933
62,7
239
14
30,4
16,1'
215
15.5
Kararsız.
12
317
21,3
21,7
26,1
Katılmıyor.
300
"Gerekirse şiddet, tehdit, baskı sonuç almak için
uygulanabilir" ( n= 1515)
Katılıyor.
546
39.1
9
18,8
588
38,8
259
16
292
33.3
19,3 j
Kararsız.
18,5
47,9
23
635
41,9|
Katılmıvor.
593
42,4
TiTdeJ $kcn a; \ anında parullle/ i emde ıljiil ionıya \ itlHt
*1 ler soruya yaıııl venne durumu ;ıvnı ulnıadıûı n;m utbloda il<.
veren kişi sasısı yazılmıştır. Yüzde he-aptamaları .-tülün \ir/desı emsinden verilmiştir Çalışmada 74 kişininriıısıyelbilgisi
olmadığından erkek ve kı/.lar ıcin olun duyunu Uıblulaımduki -;ayı, icıplaııı süUunındukı sayuLm a/dır.
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Erkekler grubunda, "millî değerlere hakaret" (%62,8) ile "töre ve namus konulan"
(%56,6) şiddet uygulamak için ortam hazırladığı kabul edilen durumlar olarak görülürken; hu
durum kızlar arasında, daha az vurgulanmaktadır (sırasıyla, %4.\5 ve %26,5). Kız (%38,3) ve
erkeklerde (%31,|) oldukça önemli oranlarda, "müzik dinledikten sonra şiddet ve öfke
duygularının arttığı" belirtilirken; erkeklerde 2 kat daha fazla (%25J) olmak üzere "spor
sonrası şiddet ve öfke duygularının arttığı" 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 görmektedir.
Tablo:147- Ceza ve İnfaz Kurumlarında Bulunan Tutuklu ve (İükOmlii Çocukların Şiddet
Karşısındaki Tutum ve Mücadele ile İlgiJi Bazı Özelliklerinin Cinsiyete Güre Dağılımı (ŞubatMart 2007)*
Çalışılan Değişken Ad

L

I sa >''

yüzde

sayı

Kız
vüzde

T op lanı \
savı vüzde

Zor Bir Karar Vermek Durumunda Kaldığında
Ne Yaptığı (n= 1539)
Ailesinden yardım alır
842
59,5
23
45,1
906
58,9 :
Öğretmeninden yardım alır
52
3,7
5
9,8
61
4,0
Arkadaşlarından yardım alır
152
10,7
6
11,8
161
10,5
[ Kendi karar verir
201
14,2
11
21,6
223
14,5'
Kimseden yardım almaz
75
5,3
4
7,8
$7
5,7 i
Sevgilisinden yardım alır
92
6,5
2
3.9
101
6.6
Birisi ile Tartıştıktan ya da Kavga Ettikten Sonra
En Çok Hangi Duyguyla Davrandığı (n= 1540)
I Ağlar
'
109
7,7
6
11,8
126
8,2
Pişman olur
605
42,8
18
35,3
646
41.9
Çoküziilür
304
21,5
12
23,5
325
21,1
Daha fazla kızar/hırslanır
209
14,8
10
19.6
234
J5,2
Rahatlamış hisseder
69
4,9
1
2.0
72
4,71
| Bir şey hissetmez
119
8,4
4
7,8
U7
8,9,
Cezaevi Dışında Başı Sıkıştığında Bu Sorunu, En
Sık Kiminle Paylaştığı (n= 1521)
Ailesi ile
759
54,4
24
49,0
821
54,3
Arkadaş ya da dostları ile
470
33,7
20
40,8
510
33,7
Rehber öğretmenle
35
2,5
35
2.3
Psikolog ya da psikiyatr ile
44
3.2
I
2,0
S0
3,3
Birdin adamı ile
37
2,7
2
4,1
40
2,6
Diğer kişilerle
49
3,5
2
4,1
S6
3,7
Cezaevi Dışında Bir Kişiye Şiddet Uygulandığını
Gördüğünde Ne Yaptığı (ıı= 1540)
Bu kişiye yardım etmeye çalışır
368
26,0
16
31,4
398
25,8
Önlemeye çalışır
614
43,4
12
23,5
673
43.7
Görmezden gelir, hemen uzaklaşır
97
6,9
9
17,6
110
7,1
Kavgaya katılır
56
4.0
4
7,8
02
4,0
Öğretmenlere ya da büyüklere haber verir
.30
2,1
1
2.0
31
2,0
F.ıı yakındaki emniyet güçlerine haber verir
250
17,7
9
17,6
266
17,3
*Heı sonıyıı yanıt verine dununu aynı olmadığı için tabloda ilgili değilken adı yanında panınle/ idinde ıluilı sorusu yana
veren kisj sayısı yapılınızın Yü/de hesaplamalını sulun vıizdesı emsinden verilmiştir Çalışmada 74 kişinin ansi\el hılu
olmadığından erkek ve la/.laj' için olan dağılım tablolarındaki sayı, toplam sütunundaki sayıdan ii^üır.
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-438Çalışma grubunda, "zor bir durumla karşılaşıldığında en sık" olarak aileye
danışıldığının belirtilmesi aile kurumunun önemini vurgular niteliktedir; bu yüzdenin
erkeklerde (%59.5) kjzlara 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 ularak ""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 % J J , 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) "duaımu 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 %19,6 oranında "daha fazla kızma ve hırslanma" veya "kanıksama"
(erkeklerde %8,4 ve kızlarda %7,8) bulguları düşündürücüdür.
Çalışmaya katılan kızların %28'i ve erkeklerin %36,4'ü, cezaevine girmeden once
herhangi bir kavgaya karışmamış olduklarını belirtirken; bir kavgaya karıştıklarını
belirtenlerin ilk kavgaya karışma yaşı, erkeklerin °/<ol,8 ve kızların %44'ünde, 10 yaşın
alımda 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.
Tablo:14H- Ceza ve İnfaz Kurumlarında Bulunun Tutuklu ve Hükümlü Çocukların Kavgaya
Karışma ile İlgili Bazı Özelliklerinin Cinsiyete Gere Dağılımı (Şubat-Mart 2007)*

Çalışılan Değişken Adı

ürkek
sa>ı yüzde

savı

Ki/
yüzde

Toplanı
savı Yüzde

Cezaevine Girmeden Once Son Bir Yıl İçerisinde Yaşadığı
Ortamlarda Kavgaya Karışma Durumu (n= 1536)
Kavgaya karışmamış"
525
37,2
24
47.1
569
37.01
Bir kez kavgaya karışmış
307
21.7
9
17,6 332
21.6
Sıklıkla kavgaya karışmış317
22,5
12
23,5 354
23,0
Sayısını hatırlamadığı kadar çok kavgaya karışmış
263
18.6
6
11.8 281
183İ
Cezaevine Girmeden Önce Bir Kargaya İlk Kez Kav Yaşında
Karıştığı (N= 15IM)
Cezaevine girmeden önce kavgaya hiç karışmamış
503
36,4
14
28,0 538
35.81
İlk ke/. I» yaşından önce kavgaya karışmış
715
51,8
22
44,0 782
52.1
ilkke/. kavgaya karıştığında 10yaşından büyükmüş
162
11.7
14
28,0
181
12.11
*ller soruyu yanıt venne durumu aynı olmadığı ıçuı tabloda ılırılı değilken adı yanında parantez içinde ilüili soıuva vaıul
veıen kişi sayısı yazılmıştır Yüzde hesaplamaları sutan vuzdesı emsinden verilmiştir (,'alışınad.ı 74 kişinin cınsivet bilfiisı
olmadığı için erkek ve kızlar için olun üjjılım tablolarındaki savı, toplam sütunundaki sayıdan azdır.
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Çalışmada, fiziksel şiddetin tanımı hatırlatılarak, katılımcılara "cezaevine girmeden
önceki son i 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/oğretmcn dışındaki, "diğer", kişilere uygulanmıştır Fi/iksel şiddet ile
karşılaşma durumunda olduğu gibi, bu örnekte 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,fi), hem erkeklerde (%16,5)
hem de kızlarda (%32,1) "soauı çözmek için başka yol bilmiyor" olmak dikkat çekici olarak
yüksek bulunmuştur
Bu durum, ileride 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 döme biri
(%23,3) karakola şikâyet edildiğini belirtmişlerdir.
Tablo:149- Ceza ve İnfaz Kurumlarında Bulunan Tutuklu ve Hükümlü Çocukların Cezaevine
Girmeden Önceki Son 3 Ay İçinde Fiziksel Şiddet Uygulama Özelliklerinin Cinsiyete Güre
Dağılımı (Şubat-Mart 2007)*
Çalışılan Değişken Adı
Son 3 Ayda Herhangi Birine Ne Sıklıkta Fiziksel Şiddet
i Uyguladığı (n= 1535)
' Hiç uygulaıuaıms
Sadece 1 kov. ri/.ikscl şiddcı uygulanıl;
İki ve dalıa fa/la fi/.ik.scl şiddet uygulamış
Çok sık fiziksel şiddet uygulamış
Hemen hemen lıcr gün fi/iksel siddcl mgıılaımş
Fiziksel Şiddeti En Çok Kimlere Uyguladığı (n= 11103) **
Aile bireylerine
Arkadaşlarıma
Öğret nıenlcmııc
Digcr kişilere
Hayvanlara
Fiziksel Şiddet L'v^ulavanlanıı Bu Yapma Nedeni (n= 1II20)«
Kendini ya dil hakkını korumak için yapmış
Öç almak için şiddcı uygulamış
Karşındaki kişiyi cezalandırmak için şiddcı uygulamış
Şiddet uygulamak hoşuna gittiği için uygulamış
Sorun çözmek için başka bir >ol bilmiyor
Fi/iksel Şiddet Uygulayanların Şiddel Uygulamaktan
Beklentisi (ıı= 1008)**
Gücünü göstermek istemiş
Hava atmak istemiş
Kendisini korumak islemiş
Cc/alandınnak islemiş
Çıkar amaçlı uygulamış
Fi/.iksel Şiddet Uyguladıktan Sonra Ne İle Karşılaştığı

Topl —

K.7.

El kek
sayı

s üzıle

viizde

42S
208
494
232
50

30,3
14.7
35.0
16,4
3.5

23
8
10
y
1

45,1
15.7
19,6
17,6
2.0

471
232
525
253
54

30.7
15,1
34.2
16.5
3.5

44
407
14
445
22

4.7
43.7
1.5
47.7
2.4

1
14

3.7
51.9

47
439
15
479
23

4,7
43,8
1,5
47.8

596
h8
90
36
156

63.0
7.2
9,5
3.8
16.5

15
1
3
9

32.1

45
36
667
15b
31

4.8
3.9
71.3
16.7
3.3

1

3.7

-

-

308
227
66
120
220

32.7
24.1
7.0
12,8
23.4

-

12

-

44.4

-

-

53,6
3,6
10,7

-

16
6
4

59.3
22.2
14.8

9
9
1

34.6
34.6
3.8

sayı

am
i±â£_

savı

2

_

A

642
71
96
39
172

62.9
7.0
9.4
3.S
]6Ş_

49
39
716
165
39

4.9
3.9
71.0
16,4
3,9

331
253
69
124
236

32.7 •
25.0
6.8
i 2.2,
23.3]

(JI=1013)**

Hiçbir şey olmamı;
Şiddetle karşılık görmüş
Okul idaresinden cc/.a almış

Ailesinden ceza almış
Karakolu şiknyel edilmiş

-

7

-

26,9

•Mor soruyu yanıt venne damımı aynı olmadığı için tabloda ilgili deyişken adı yanında parantez idinde ilgili somya yanıt
veren kişi sayım yazılmıştır.Yüzde hesaplamalım sütun yüzdesi emsinden verilmiştir Çalışmada 74 kainin cinsiyet bilgisi
olmadığı içm erkek ve kızlar için olun dağılım tablolarındaki sim. toplanı sütunundaki sayıdan azdır.
"Analizler, son 3 ay içinde li/.ikscl şiddet uyguladığını helmen ve ilgili soruya yanıt veren kişiler üzerinden yapılmıştır
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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
"Ailemin maddi durumu kütü olmasaydı suç işlemezdim"
(n= 153ü)
Kesinlikle doğru olduğunu belirtenler
Kısmen doğru olduğunu belirtenler
Kesinlikle yanlı; olduğunu belirtenler
"Evimde sevgi ve sıcaklık olsaydı suç işlemezdim" (n
Kesinlikle doğru olduğunu belirtenler
Kısmen doğru olduğunu belirtenler
Kesinlikle yanlış olduğunu belirtenler
"Televizyon, film kahramanları
islemezdim" (n= 15.15)
Kesinlikle doğru olduğunu belirtenler
Kısmen doğru olduğunu belirtenler
Kesinlikle yanlış olduğunu belirtenler
"Örnek aldığım kişiler şiddet
işlemezdim" (n= 1535)
Kesinlikle doğru olduğunu belirtenler
Kısmen doğru olduğunu belirtenler
Kesinlikle yanlış olduğunu belirtenler
"Acıması/.,başkalarını e/.en insanları iirnek aldım" (n
Kesinlikle doğru olduğunu belirtenler
Kısmen doğru olduğunu belirtenler
Kesinlikle yanlış olduğunu belirtenler
"Dinî ve ahlaki değerler bana o'ğretilseydi suç işlemezdim"
(ıı= 1534)
Kesinlikle doğru olduğunu belirtenler
Kısmen doğru olduğunu belirtenler
Kesinlikle yanlı; olduğunu belirtenler
Yakalanmadıkça suç işlemek kurnazlıktır düşüncesi benim
suç işlememi kolaylaştırdı" (n= 1532)
Kesinlikle doğru olduğunu belirtenler
Kısmen doğru olduğunu belirtenler
Kesinlikle yanlış olduğunu belirtenler
"Aile içi eğitimim yeterli nisaydı suç işlemezdim" ;n= 1535)
Kesinlikle doğru olduğunu belirtenler
Kısmen doğru olduğunu belirtenler
Kesinlikle yanlış olduğunu belirtenler
"Okuldaki eğitimim yeterli olsaydı suç işlemczdim"(n= 1528)
Kesinlikle doğru olduğunu belirtenler
Kısmen doğru olduğunu belirtenler
Kesinlikle yanlış olduğunu belirtenler
"Kendimi güvende hissclseydim .suç işlemezdim" (n= 1534)
Kesinlikle doğru olduğunu belirtenler
Kısmen doğru olduğunu belirtenler
Kesinlikle yanlı; olduğunu belirtenler

628
199
583

44,5
14.1
41.3

22
4
24

44.0
8,0
48,0

372
133
903

26.4
9.4
64.1

8
12
30

16,0
24,0
60,0

499
171
741

35,4
12.1
_52.5

18
9
23

36.0
18.0
46,0

579
186
638

41.3
13.3
45,5

20
13
18

39,2
25,5
35,3

631
188
591

44,8
13,3
41,9

16
II

32,0
22,0
46,0

23

6S5
213
636

•I ler soruya yuna verme durumu aynı »Imadıjh için Unluda ilgili değişken adı sanınıda paıaulez içinde ilgili sııruya yanıt
veren kişi sayısı yazılmıştır Yil/.de hesaplamaları sflmn vftzdesı cinsinden verilmişin- Çalışmada 74 kişinin eınsıyet bilgisi
olmadığından erkek ve kızlın için olun daüıtını hıblolaııııdaki savı. toplam sütunundaki savtdan a/dır.
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44,:
13,9
41.
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Araştırmada katılanlara, "ne olsa idi cezaevine girmesine neden olan sucu 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 öğretil sevdi" (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:15l- Ceza ve İnfaz Kurumlarında Bulunan Tutuklu ve Hükümlü Çocukların Yaşadıkları
Sosyal Çevre ile İlgili Bazı Özelliklerin Cinsiyete Göre Dağılımı (Şubat-Mart 20O7)*
Çalışılan Değişken Adı

Erkek
sayı

Kız

yüzde

sayı

Yüzde

Toplanı
sayı

yüzde

Yetiştiği cet rede esrar kullanmanın doğru bulunduğunu
belirtenler (n= 1541)
403
28.6
16
31,4
453
29.4
Yetiştiği çevrede mecbur kalınırsa hırsızlık dahil bir çok
suç işlenebildiğini belirtenler (n= 1536)
539
315,2
18
36,0
590
38.4
Yetiştiği çevrede sarhoş oluncaya kadar içki içmenin
delikanlılık ıılarak yflriildöğünü belirtenler (11= 1538)
213
15,1
1
18,0
242
13,7;
Yetiştiği çevrede yalan söylemenin açıkgnzlülük olarak
görüldüğünü belirtenler (11° 1545)
357
25,3
IS
36,0
394
25^
Yetiştiği çevrede iyi niyetli değil, kurna/, olmanın daha
önemli olduğunu belirtenler (n= 1490)
423
30,7
12
26,1
460
30,9
*Her soruya yanıt, verme durumu aynı ohmıdığı için Uıblodu ılgıh değinen adı \ainnda parantez, iyinde ilgili soruya yan»
veren kişi sayısı yayılmıştır.Yü/.de hesuplunıulau anlını vüzdesi eiın,ıııdcm verilıııışltr. Çalışmada 74 kişinin eınsıvel bilgisi
olmadığından erkek ve kı/lar iein olan darılını tablolarındaki savı, toplam sütunundaki savıdan 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 hakları eğitimi" (%3I,4), "ahlaki değerler" (%19,6) ve
"demokrasi eğitimi" ni (%17,6) ilk üç sırada belirtmişlerdir.
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Tablo:1S2- 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

Kız

Erk ek
savı

sayı

Topl İlli

yuzae
I Şiddeti Önlemede En Önemli Görülen Durum
138
9,9
9
17,6
165
10,9
(n=1519)
Demokrasi eğitimi
385
27.6
16
31,4
419
27,6,
194
13,9
10
19,6
214
14,1
İnsan haklan eğitimi
86
6,2
88
5,8
Ahlaki değerler
15,7
330
21,7
22,1
8
308
Cezai vaptırımlar
283
20,3
8
15,7
303
19.9
İşsizliğin önlenmesi
| Dini eğitim
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.

|

vüzde

vüzde

sayı

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 sözünde durmanın özendirilmesi(n= 1514)
Kesinlikle doğru bulanlar
Kısmen doğru bulanlar
Yardımseverlik ve fedakarlığın teşvik edilmesi (n= 1535)
Kesinlikle doğru bulanlar
Kısmen doğru bulanlar
Acıma, şefkat ve merhamet gibi duyguların geliştirilmesi (n=
1537)
Kesinlikle doğru bulanlar
Kısmen doğru bulanlar
Canının istediğini yapmak yerine başkasının 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 doğru 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
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Erkek
savı
yüzde

savı

Kaz
yüzde

Toplam
savı
yüzde

1140
153

81,7
11.0

37
10

75,5
20.4

1225
174

80,9
11,5

1178
147

83,4
10.4

40
5

81,6
10,2

1276
162

83.1
10.6

1172
141

83.0
10.0

40
7

7S.4
13.7

1267
160

S2.4.
10.4

1131
155

80.0
11.0

33
11

68,8
22.9

1220
174

79.5
11.3

969
118

68.7
8.4

31
10

63,3
20.4

1042
136

68.0
8.9

1216 86,0
<)2 6.5

36
9

70,6
17.6

1308
108

i
85,1:
7.0'

1015
170

72.1
12.1

31
14

62.0
28,0

1100
195

71,8
12,7

1097
168

77.5
11,9

42
3

82,4
5,9

1191
180

77,31
11,71

(S. Sayısı: 1413)

— 443-

Alkol, ve keyif verici maddelerin kullanılmasının azalması
(n=1532)
39
81,3
Kesinlikle doğru bulanlar
1152
81.7
7
14.6
Kısmen doğru bulanlar
117
8,3
Gençlerin adam yerine konulması (n= 1532)
77,6
1180
77,0
77,0
38
Kesinlikle doğru bulanlar
1086
202
13,2
14,3
13,3
Kısmen doğru bulanlar
7
188
Devlel büyüklerini», yöneticilerin ve bi/im için önemli
kişilerin i) i örnek olması (n= 1532)
83,7
1280
83,6
41
Kesinlikle doğru bulanlar
1177
83.4
142
9.3
8,2
4
Kısmen doğru bulanlar
132
9.4
Filmlerdeki şiddet sahnelerinin azaltılması <n=1512)
37
74,0
974
63.9
889
64.4
Kesinlikle doğru bulanlar
12,0
244
227
6
16,3
16,1
Kısmen doğru bulanlar
*Her suruya yamı verine durumu aynı olmadığı için tabloda iljjili değilken adı yanında parantez içinde ıljrili soruya yanıt
veren kişi sayısı ya/.ılınıstır. Yü/.dc hesaplamaları siiluıı yüzdesi einsindeıı verilmiştir. Çalışmada 74 kizirin cinsiyet bilgisi
olmadığı için erkek ve kızlar içm olan dağılım tablolarındaki sayı. toplam sütunundaki sayıdan azdır. İlgili önermeye
"kesinlikle doğru", "kısmen doğru" ve "kesinlikle yanlı*" olmak tı/ere 3 seçenek ile cevap alınmıştır, dolayısıyla İrer jtözde
yüzdelerin %100'e tamamlanması için gerekli yüzde değen "kesinlikte yanbs" eevabmı 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"e karşın), erkeklerde ise: "Allah korkusu, vicdan ve insaf gibi
duyguların güçlendirilmesi" (%86; kızlardaki %70,6'ya karşın) ve "dürüstlük ve sözünde
durmanın özendirilmesi" (%8I,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 gö/ 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,l) 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)*
1 Çalışılan Değişken Adı
1 Hayat Hakkındaki Duyguları (ıı= 1522)
I "Haksızlıklarla dolu bir ver"
I "Anlamsız ve boş bir alan"
I "Yaşanmaya değer bir yer"
I "Ayakta kalmak için mücadele verilen bir ver"
Gelecekten Ne Beklediği (ıı= 1540)
"Hiçbir şey değişmeyecek"
1 "Her şey daha iyi olacak"
"Her şey daha kötü olacak"
"Biraz daha iyi olacak"
i "Biraz daha kötü olacak"
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To alnın
Erkek
Kız
savı vüzde »avı yüzde sayı vüzde
n

218
127
276
786

15.5
9.0
19,6
55.9

9
7
26

14,3
18,4
14,3
53,1

242
155
298
827

15,9
10,2
19,6
54,3

158
922
90
214
32

11.2
65.1
6,4
15.1
2.3

8
.33
3
5
I

16,0
66,0
6,0
10,0
2,0

183
994
101
229
33

11,9
64,5
6.6
14,9
2.1

(S. Sayısı: 1413)
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"Zaman
zaman
ölsem
daha
iyi
olur"diye
773
54,7
33
66,0
düşüııe!iler(n-1531)
Psikiyatrik Ya Da Psikolojik Tedavi Görmüş Olduğunu
Belirtenler (n= 1540)
330
23,3
15
29,4
Aile Bireylerinden Herhangi Biri Şimdiye Kadar
Psikiyatrik ya da Psikolojik Tedavi Görenler (ıı= IS25)
261
18,6
11
22,9
*Her sonıya yanıt verme dıınımn iivnı ohuad^ı ivin l.ıtıloda ilnıli değilken ıtıij yanında panmle/ leindu ilgili

834

54,5

366

23.3

290
19,0
soruyu yanıt

veren kişi sayısı ya/jlmıştır. Çalışmada 74 kişinin unsıycl biluisi ııhnadl^l i^ın erkek ve kl/lar ieın olalı darılını

tublolunııJukı sayı. toplam sütunundaki 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 %22,9) bu tür bir tedavi gördükleri
saptanmıştır Bu tedavilerin tür, süre ve sonuçları 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 (î ()/->^7, > 4 3 , J 5 6 , 3 5 7 ) " çalışmaları kapsamında, ceza ve infaz
kurumlarında bulunan çocuklara yönelik bir araştırma yürütülmüştür.
Bu araştırma 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 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 cucuk bulunan ceza ve infaz kurumlarına gidilerek, bu kurumlarda bulunan ve
anket çalışmasına katılmayı kabul eden toplam 1420 erkek ve 51 kız çocuk ile bir çalışma
gerçekleştirilmiştir
Çalışmada veriler, Adalet Bakanlığı'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
kurumlarda, çalışmaya özel olarak hazırlanmış anket formlarını kullanılarak, bu kurumlarda
kalan çocuklarla yuzyüze 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.
f. 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 şiddet ve suça
"karışma" açısından yüksek riskli olduğunun saplanması, bu gruplara daha fazla ilgi
gösterilmesi ve müdahale programlarının planlanmasında bu gruplara öncelik verilebilmesi
açısından önemlidir. Çalışmaya katılan çocukların genel olarak çekirdek tipi, çok çocuklu,
orta düzeyde sosyoekonomik duruma sahip, anne ve baba eğitim düzeyi düşük ailelerden
geldikleri, yarıya yakının doğdukları bölgeden en az bir kez göç ettikleri ve %60'ının ilk
ve/veya ortaöğrenime devam ettikleri okulları en az bir kez değiştirmiş oldukları saptanmıştır.
Cezaevine girmeden önceki dönemde her beş kişiden birinin öğrenci olduğu, her iki çocuktan
birinin herhangi bir işte çalıştığı ve çalışan 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) Çalışma grubunda, suça itilmiş, çocukların sosyal çevrelerinde hırsızlık benzeri
suçların çok olduğu, sarhoş oluncaya kadar içki içmenin özendirildiği, esrar kullanımının
olağan karşılandığı saptanmıştır. Her ne kadar suça itilmemiş çocukların sosyal çevreleri ile
bir karşılaştırma yapmak bu çalışmada olası olmamış ise de, bu bulgular "bozuk" ve "kötü"
sosyal çevrenin suç ile ilişkili olabileceği konusundaki bilgilerimizi destekler niteliktedir.
İleride yapılacak çalışmalarda sosyal çevrenin şiddet ve suça itilmedeki etkileri detaylı olarak
incelenmelidir.
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 "doğru" davranışlarının önemli
olduğunu; kızlar arasında daha belirgin olmak üzere çocuklar arkadaşlarının davranışları,
televizyon/film kahramanları gibi olma isteğinin kendi davranışlarını etkilediğini
belirtmişlerdir. Şiddet olaylarına karışanların, çoğu kez, akranlarının zorbalığına uğrayan
çocuklar olduğu ve kendi uyguladıkları şiddetin de, önemli ölçüde, bu tür bir zorbalığa
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
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"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
"uyguladıkları" durumun "şiddet" olduğunu algılamaları gelmektedir. Çalışmaya katılanlar
arasında farklı şiddet davranışlarını "şiddet" olarak algılama, özellikle duygusal şiddet
davranışları için düşük bulunmuştur. Toplumlarda şiddet algısının düşük olması, bireylerin
olayı kabullenmesine ve kanıksamasına yol açarak, zaman içerisinde toplumlarda bu tür
davranışların giderek artmasına neden olmaktadır. Bu sorunun engellenmesinde hedef
gruplarda, "farkındalığın artırılması" na yönelik eğitici programların geliştirilip uygulanması,
şiddet içeren ve istenmeyen davranışların kınanması ve istendik davranışların desteklenmesi
yoluyla, çocuk ve gençler arasındaki şiddetin azaltılmasına katkı sağlayacaktır.
fi- Çocuklarda Şiddetin Boyutu; Kime, Nedeıı 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
%60,7 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 anne-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 çocuklarını 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 yolları dışında "şiddetle
karşılık verme" yolu ile çözmeye çalışması, (I) 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
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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 çıkına 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 Programları
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 okuma" 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 ortanı ve fiziksel
şanların 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'ının 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 durum ile karşılaştığında ve/veya şiddete maruz
kaldığında en sık olarak bunu aileleri ile paylaştıklarını belirtmekledir. 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, yarısından çoğunun "'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 halen tedavi alma durumları öğrenilememiştir. Çalışmanın
kesitsel vasfı ruhsal dunım-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 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 sonuçlan) 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 gözötıünde bulundurularak, ülkeye özel modeller oluşturulması,
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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 tş 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 programları, 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 Araştırması"nın
bulguları, sektörlerin şiddeti önleme politikaları ve uygulamaları, değişik kamu kurum ve
kuruluşların katılımcıları, üniversitelerden öğretim görevlileri ve DSÖ'den gelen
katılımcılarla tartışılmıştır.
Komisyon Başkanı Halide İncekara'tıın oturum başkanlığının yaptığı panelde, Dünya
Sağlık Örgütünden davet edilen Dr. Alcx Boulhcher (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
dikkale 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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milletvekilleri ile tartışmaları ve üst düzey yöneticilerde farkındalık 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 surun/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 çıktı7 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 kollanmadığına
inandıklarında daha çok şiddet ile karşılaşıyor. Bu duygu nasıl güçlendirilebilir?
Aileye İlişkin Konular
I Ailesinde şiddet olan çocuklarda şiddet daha fazla bulundu.
2. Aile içi şiddeti ya da çocuğun bundan etkileniinini nasıl önleriz?
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 yapılabilir?
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 "şiddet'' algısı ve şiddete olan duyarlılığının artırılmasında hangi
sektörler, neler yapabilir'1
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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 form at I arda 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 Arlan 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 geldiğim,
• 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 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 goruş
birliğine varmışlardır.
BİRİNCİ GRUP
•

•

•
•
•

Gençlik merkezlerinin, toplum merkezleri ve aile danışma merkezlerinin sayılarının
artırılması, rehberlik ve araştırına 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
yapüması,
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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•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

yönlendirmenin yapılabilmesi itin, ilgili elemanlara yetkinlik ve yeterlik
kazandırılması,
Eğitim ortamlarının bireysel farklılıklar dikkate alınarak düzenlenmesi ile terk ye
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'ların
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 sözel-fiziksel
şiddetin içselleştirilmiş olması engeldir.
Akrandan akrana yaşam becerileri eğitimi desteklenmesi, sisteme katılması,
Atış ve dövizlerle şiddetle baş etmeye ilişkin, şiddetin ne olduğuna ilişkin bilgiler
verilmesi,
Valilik ve kaymakam I ıklardaki il/ilçe insan hakları kurullarının işletilmesi,
tçişleri 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 katılımın 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 kurumlarına kreş
açma zorunluluğunun yeniden gündeme getirilmesi,
Okulların eğitim-öğretim saatleri dışında etüt merkezleri hâline getirilmesi,
Göç edenler için belediyeler, kaymakamlıklar tarafından uyum programları
geliştirilmesi,
Yoksulluk üzerinden siyasi yatırım uygulamalarından vaz 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
zorlaştırılınasıdır.
İKİ.NCİGRIIP

1. İmpulsivite, dikkat eksikliği olan y<ı da ruhsal durumu bozuk çocuklarda
şiddet dahil fazla. Bu çocuklara yönelik neler yapılabilir?
İlgili seklörler/kişiler
> MEB
> Maliye Bakanlığı
> Belediyeler
> Sağlık Bakanlığı
> SHÇOK
> 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, önceliklendirme sorunu
Zihinsel özürlülerin cinsel şiddete karşı karşıya kalma sıklığı
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Çöziim Önerileri
Erken tanı ve eğitim sağlanması, hizmet içi eğitim (sağlık personeli, öğretmenler), aile
ile işbirliği, hizmet öncesi, sonrası eğitim desteği,
Uygulanan programların izlemi ve değerlendirmesi
Ulusal programların varolması
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 ulusa! 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 çözüm önerilerinin belirlenmemesi.
Çözüm Önerileri
Sektörlerarası iş birliği
YİBO devam sıklığının artırılması
Sorunu olan çocuklar için SHÇEK özel merkezlerinin yaygınlaştırılıp desteklenmesi
Arzın kaldırılması
Ortak çağrı merkezi oluşturulması ve sorumlu belirlenmesi
Esnek zamanlı eğitim programlan oluşturulması
AMATEM-UMATEM güçlendirilmesı-yaygttılaştırılması
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
Kiskli 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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•
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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 (ür yaşam tarzına ilişkin faktörlerin
düzeltilmesi için neler yapılabilir?
İlgili sektörler/kişiler
> MEB
>- Belediyeler
r- Üniversiteler
> STK
V- 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 (ınahalle-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?
İlgili sektörler/kişiler
> MEB
> Mülki amirler

•
•
•
•

Çözüm Önerileri
222 sayılı İlköğretim 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 grupta
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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•

Sonmlar
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
Sektöderarası çocuk kumlunun uygulamalara entegre olması, BM Türkiye Çocuklara
Karşı Şiddet Raporundan yararlanılması
Engeller
Çocukların da katılması, çocuklarla ilgili uzmanlara danışılması
6.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.ııin cevapsız kalmaması
Çocukların bulundukları ortamlardaki erişkinlerin sorun çözme becerilerinin
geliştirilmesi
Okul öncesi eğitimin kapsayıcılığının 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 giiçlendirilebilir?
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.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 1413)

-457•
•
•

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 tenetfüse çıkılması, oyun alanlarının farklı olmasının
sağlanması,
AİLE
İlgili sektörler/kişiler

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

>

MTİB

>
>
>
'*•

Sağlık Bakanlığı
SHÇEK
Diyanet
Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü

Çözüm Önerileri
Aile eğitimlerinin güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması
Her yaş grubuna /risk grubuna özel 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

>
>
>
>
>
>
>
>
"r

İçişleri Bakanlığı/EGM
MEB
Sağlık Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüsü
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/eğitim programlarındaki şiddet
Göç
Çözüm Önerileri
Farkındalık kampanyalarının oluşturulması
Sosyal sorumluluk projelerinin oluşturulması
Ulusal eylem planı / ulusal kriz önleme merkezlerinin oluşturulması
Kitapçık/broşürAveb
Alkol satış sınırlamasının olması (zaman/mekan vb.)
Akran eğitimi
Sanal 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
Ahlak/aile değerlerinin bilinmesi, arttırılması
İlçe bazlı ilçe yöneticilerinin katıldığı merkezler (GDSM)'in oluşturulması
TV/Radyo/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 programları
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 haltının güçlendirilmesi
Sokaktaki şiddetin engellenmesi
Yaygın eğitim sisteminde olan çocukların izlenmesi (MEB)

•
•
•
•
•
•

Engeller
Sektorlerarası iş birliğinin olmaması
RTÜK yasası yetersiz olması
Yetki sorumluluk tanımının net olmaması
Denetimin olmaması
Tüın konulara aynı anda müdahale çabası
Politikacılar
ÜÇÜNCÜ GLRL'P
İlgili sektörler
> Millî Eğitim Bakanlığı
> Sağlık Bakanlığı
>- Adalet Bakanlığı
>-Milli Savunma Bakanlığı
> Kültür ve Turizm Bakanlığı
> Üniversiteler
> Sivil Toplum Örgütleri
A- İlgili sendikalar
> İçişleri Bakanlığı
> RTÜK
>TRT
> Medya kuruluşları
> Diyanet İşleri Başkanlığı
>SHÇEK
> Aile ve Sosyal Araştırmalar Kurumu
r Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
> L'NİCEF
V 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 tanılan 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 eğitim açısından desteklenmelidir.
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artırılmalıdır.
• Bu çocuklar için özel eğitim programları 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 çalışmamalıdır.
• Öğretmenlerin zor çocukla başa çıkabilmelerini sağlayacak şekilde eğitim almaları
gerekmektedir (Üniversiteden itibaren).
• YÖK taralından ilgili fakültelere konu ile ilgili dersler konulması önerilmelidir.
• Okula başlamadan önce alınacak sağlık raporlarına dikkat eksikliği ve hiperaküvite
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, yerej 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,
• Tum 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 alan 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.
• Reden 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 hafifletilmclidir. 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 is 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 babaları 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 kamında 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 eğitim standardizasyonlarının sağlanması
gereklidir. Bu grupların görev tanımları yapılmalıdır. Bunun için üniversitelerde
sertifikalı programlar başlatılmalıdır.
• Merkez ve taşra teşkilatları arasında koordinasyon sağlanmalıdır. Karar alınması ve
uygulanması sırasında taşra teşkilatı çalışanlarının da katılımları sağlanmalıdır.
• Gerekli eğilim ihtiyaçlarının belirlenmesi için ihtiyaç analizleri yapılmalıdır.
• Sınıfların öğrenci sayıları azaltılmalıdır.
• YİBO'larda ilk 3 sınıf için öz bakım becerilerini sağlayacak eğitimli yardımcı
elemen bulundurulmalıdır.
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çalışılmalıdır.
• Sözleşmeli ve vekil öğretmen uygulamalarının öğretmenlerin performanslarını
olumsuz etkilediği düşünülmektedir.
• Okullarda, çocuk ve halk kütüphanelerinde İnternet alanları düzenlenmeli ve
gençlerin
buralarda kontrollü İnternete ulaşmaları sağlanmalıdır. Okullar
yaşayan mekânlar
hâline getirilmelidir.
• İnternet kafeler daha erkin 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 sonuçlan
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. Hartada en az
yarını 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 ilan 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)
• İşsiz 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. (Or. ev ziyaretlerini
öğretmen -sosyal hikmet 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 alam, kültür alanı kurma zorunluluğu getirilmelidir.
• Boş zamanlan 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 hatırlatın şiddet ile ilgili modüller hazırlanarak
uygulamaya
konularak farkmdalık 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 dcvlctlcştirilnıelidir.
Pedagojik formasyonu olan aynı zamanda insan ile çalışan alanlardan mezun
olanların
çocuk polisi olarak istihdam edilmeleri sağlanmalıdır.
Boş zamanlan değerlendirmek amacı ile spor programlan 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 çabaları 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, sanal 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 İNCKKARA, "Komisyonun
Üç Aylık
Çalışmaları ve Gelinen Nokta", Milletvekili Ömer Zülfü LİVANELİ, "Şiddet ve Medya "
konularında konuşma yapmışlardır.
Prof. Dr. Ferhunde ÖKTEM, •'Çocuk Yatanımda Şiddet", Prof. Dr. Nevzat TARIIAN,
"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.
Söz konusu toplantıya; bilim, sanat ve medya camiasından; Uğur DÜNDAR, Birol
GÜVEN, Osman YAĞMURDERELİ, Sezen Cumhur ÖNAI., Yücel ÇAKMAKLI, Mustafa
Y1LDIZDOĞAN, Abdullah OĞUZ, Murat HAN, GEZEGEN MEHMET, Volkan ŞAHÎN.
Şaban DÖĞEN ve Mehmet AKBAY TV YAYINCILARI DERNEĞİ ADINA; ATV'den
Oskav ALPTÜRK, Av. Hüseyin KARATAŞ, Cine 5'derı Bahadır GÖKÇEN, Digıtiirk'ten
Esin YAZ AL KOYUNCU, Seyhan ORGIL, FOX T V d e n Adem ERDOĞAN. SHOVV
T V d e n Mustafa AKSOY, KANAL 7'den İlker YILMAZ, S T V d e n Sabit ÇAKAR, Ahmet
BÖKKN, Adem ERDOĞAN, TV «'den Ayla EYÜBOĞLU. FLASH TV'den Yalçın ÇAKIR,
KANALTÜRK'den Aynur SAYAR, KRAL T V d e n Mediha KARACA, katılmışlardır.
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ALTINCI BÖLÜM
TESPİT EDİLEN SORUNLAR VE ÖNERİLER
Şiddet, dünyada gittikçe artan sonuçları 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 zaruretini 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
korumasını beklediğimiz bu genç nesli tehditlerden korumak için erteleyebileceğimiz hiçbir
tedbir yoktur. Şiddetin çocuk ve gençlerde artmasının 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. UNUTMAYALIM 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 isler 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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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'sinin fiziksel şiddet1,
• %53'ünün sözel şiddet",
• %36,3'ünün duygusal şiddet",
• %l 5,8'inin cinsel şiddet4 ile karşılaştığı saptanmıştır.
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; kızlarda 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.

Fiziksel şiddet: "itme. tekmelenme, bîr alet ile saldırılma, herhangi bir cisim tirlaiıhnuı. sav veva kulak cekme, tokal ulılması ve ben/en
davranışlar",
1
KÜMİ şiddet: "ad takılması, alay edilme, i^ııeAcyiei sü/ söylenmesi. Ukdnu. laf atdımsı. hakarete nı\ı;mu. kûlîlr editmeHİ. dedikodu
yayılması. lelulil ..-dilme, kızılla ve benzeri davranışlar".
' Duygusal yiddet: "gflrırıezden gelme, gruptan dışlanma, kilyiik düşürülme, a\Tımeı!ık yanılması, baskı yapılına ve eşyasına 7.arar verilmesi
ve İlenleri davranışlar",
* Ciıım-I şiddet: "elle rahalsı/. eınıe. İSprne. müstehteıı (ııup) süzler süsleme, sarkıntılık cime, sıkıcımla ve ben/eri davranışlardan herhangi
birinin siie, zorla ve, veya işitmeden 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 çağırılması, 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 değiştirmekledir. 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'siııin 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 kurumlarının maliyetleri ele alındığında, yaklaşık 300 kişilik bir çocuk ve
gençlik kapalı ceza infaz kurumunun ortalama 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 kuranın 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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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 .Artan Şiddet F.ğilimi ile Okullarda Meydana Gelen
Olayların Araştırılarak Alınması Gereken Ünlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis
Araştırması Komisyonunun yaptığı çalışmalar sırasında tespit ettiği sorunUır 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
sıralanmaktadır:
• Çocuğun annesinin doğum öncesi bakını almaması ve sağlıksız koşullarda
yapması sağlıksız doğmasına neden olmaktadır. Doğum öncesi sorunlar ve
travmaları beyin hasarına neden olabilmektedir, bu da yaşam boyu bu kişilerin
maruz kalmalarına ve şiddet davranışlarını uygulamalarına,

şekilde
doğum
doğum
şiddete

•

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 bulunmaktadır. 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 zorlanabilmekıedirler.
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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 "kabullenme" 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 yetersizliklere ilişkin
sorunları olduğunu göstermektedir.
6.1.1.2. Kişiler Arası İlişkilere Ait Etkenler
Ailede şiddete neden olan durumlar;
Ailenin kültürel yapısının şiddet davranışlarının görülme 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
gelişememesiııe 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 ön 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 gençleriı en yoğun ve önemli ilişkileri aile ve arkadaşlaı ı olup en çok şiddet
davranışlarını bu ortamlarda yaşamaktadırlar. Çocuk ve gençl ere aile ve arkadaş
ilişkilerinde iletişi m becerile riııin doğru öğı etilememesi 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 delici-kesici alet ve ateşli silah taşımaları ve çete üyesi
olmaları,

•

Çocuk ve gençlerin spor ve kültürel etkinliklere katılmamaları,

•

Toplumun güven, barış, adalet, hakkaniyet, merhamet, sorumluluk
değerlerinin sarsılması, bazı değerlerin kaybolması ve önemini yitirmesi,

•

Gelecek kaygısının olması çocuk ve gençlerde şiddete neden olmaktadır.

•

gibi

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 delici-kesici alet ve yüzde 5.9'unun ateşli silah taşımakta
olduğuna kayıtlarda rastlanmamıştır. Örneğin, 3.386 717 ortaöğretim kurumu
öğrencilerinden 31 1.578 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 programlan 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.

•

11 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 arımasma 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
uygulanmamasından kaynaklanmaktadır.

yansıtamadığı

yani

etkin

bir

şekilde

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 sergileyebil m esi,

•

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,
Her gebenin kaliteli doğum öncesi bakım almasının sağlanması,
Her doğumun sağlıklı koşullarda yapılması önemlidir.

Sağlık personeli taralından 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 sunan farklı merkezler
tarafından da sürdürülebilir Ancak, bu merkezlerde verilecek hizmetlerin etkinliğini artırmak
ve eş güdüm sağlamak için bir dil birlikteliğine ihtiyaç vardır. Dil birlikteliğim aile
konusunda araştırma sorumluluğu olan Aile Araştırına Kurumu kooıdine edebilir
6.2.1.2. Okul Öncesi Döneme İlişkin Öneriler
Erken bebeklik dönemi sorunlarının önlenmesi ve erken tanı konulması
• Bebeğin doğum sonrası donemde 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 duygusu'''
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 kazanriırılabileceği 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 hu çocuk ve ailelerine öncelik verilmesi,
Aile yapısının sosyal yönden desteklenmesinin sağlanması,

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 1413)

-474 —

•
•

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
Hiperaktivite,'dürtüsellik, 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 izlemi 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 aile 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 aileler de
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 scnisleri 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 haşarısının izlenmesi ve desteklenmesi
Okul ders başarısının duşuk 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 lıizmet 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 "18 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 roi 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 kumlıışlarında 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,

•

AMATEM-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, siddel davranışlarında önemli bir etken olarak
bulunmuştur.
• Gençlerin silaha ulaşmalarının engellenmesi, toplumda genel olarak silaha ulaşma ile
ilgili yasal durumun güçleştiriimesi 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 değerlendir ilerek, "silah" taşıma ve bulundurmanın
"şiddet" nedenleri arasında yer aldığının vurgulanmast gerekmektedir.

•

Evlerinde silah bulunduran ebeveynlerin, silahların evden çıkmasını sağlamaları,
ebeveynler evden silahı uzaklaştırnııyorlarsa. 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

%r.
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ve kültürel faaliyetlere katılımlarının desteklenerek kendilerini olumlu biçimlerde
ifade etme fırsatlarının sunulması gereklidir.
Kumar ve şans oyunu ov nam ît
Gençler, lıatta çocuklar, arasında yasal olarak olmaması gereken kumar ve şans oyunu
>yııama 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 toplunııın tüm fertlerinin, gençlerin kumar ve şans
oyunu oynamama/an k'onusunda duyarlılıklarının artın/ması gereklidir.

•

Okulda ve yaşanılan ortamlarda kumar ve şans oyunu oynamaya ilişkin durum
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
Luntrolsüz olarak İnternet kullandıkları söz konusudur
•

Aileler, çocuk ve gençlerin Internet kafelerde sınırlı bir süre kalmalarını sağlamalıdır.

•

İnternet kafe işletmecilerinin çocuk ve gençlerin şiddet içeren oyunlardan
etkilenebilecekleri konusunda duyarlılıklarının artırılması ve "güvenli" İnternet
kullanıcılımı 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 mahkemtee karar
verilebilmeye ilişkin uygulamalar yaygınlaştırılmalıdır.

•

Internet 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 Internet 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
sağlanmalıdır.

•

Çocuk ve gençler ile ilgili çalışan ve eğitilmiş polislerin çalışma yerlerinin sürekli
olması sağlanmalıdır.

•

"Toplum destekli polis" anlayışı yaygınlaştırılmalıdır.

çocuk

ve gençler
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-479Çocuk 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 Merkezleri 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 tam oluşturulmasında eğitim, sağlık, kültür,
sosyal hizmet, gençlik ve spor vb. kuruluşla ile belediyelerin beraber çalışması, imkân ve
kaynakların ortak kullanımı ile çocuk ve gençlerin ulaşabildiğinin 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 taralından 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 dururnunun düşük olmasının
çocuk ve gençlerde şiddet içeren davranışları arttırdığı bulunmuştur.
•

Toplumsal eşitsizliği azaltmaya yönelik politika ve uygulamaların olması,

•

Kırsal kalkınma programları 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 suistimal 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
geliştirilmesi,

•

Cöç 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
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.

göç

uyum programları

edenlerin

şehir

kimliğini

Medyada şiddetin azaltılması
Çocuk ve gençlerin televizyon programlarım 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 ilgıü yayınların televizyonda izlenebilir saatlerde yayınlanması,

•

Şiddetin sonuçlan 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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482bahsedilen 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 ulaştırmak 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 katılımını 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 istatistik! 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 oluştunılması, şiddetin boyutu hakkında doğm ve güvenilir
analizler yapılmasını sağlayacaktır. Bu da eş zamanlı etkin önlemlerin alınmasını ve
kaynakların optimum kullanılmasını sağlayacaktır.
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Çocuk ve gençlerde şiddetin değerlendirilmesi için en uygun veri toplama sistemi,
ülke çapında düzenli, kapsayıcı ve sürekli bir kayıt (sürveyans) sisteminin kurulmasıdır.
Hâlen mevcut olan, değişik kurumlar tarafından toplanan verilerin kapsayıcılığı
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 5-1 o 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
Öneriler

Sağlanmasına

İlişkin

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.Ulusal 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 butun 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,

•

içişleri ve Adalet Bakanlıkları şiddete karışmış ve suça itilen çocukların
rehabilitasyon hizmetlerinin yürütülmesi,

•

içişleri 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 kalkınma program ve planlarında çocuk ve genç nüfusun sorunlarına
öncelik verilmesinin sağlaması,

•

TÜÎK, 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 programları dahilinde sağlıklı
yaşam alışkanlıklarının oluşturmalarına katkıda bulunması ve gençlerin sosyal
sorumluluk 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 önlenmesi 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 POLİTİKASInı 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 programlan 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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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 genel 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 programlan yürütürken bölgelerinin
çocuk ve genç nüfusunun gereksinimlerini belirlemelidir. Bu uygulamalar sırasında il
ve ilçe düzeyindeki kamu ve diğer kuruluşların tunı 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 lııfzıssılıha 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 programları ve uygulamaları hep beraber ele
alınmalıdır. Ülke programı çerçevesinde yerel programların oluşturulması ve sektörler
arasında ortak uygulamaların yapılması sorunun ünlenmesini 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, izJeme ve değerlendirme
amacı ile aile üyeleri de katılmalıdır. Bu kararların alınmasına mutlaka çocuk ve
gençlerin katılımı da sağlanmalıdır.

•

İl ve ilçelerinde bulunan çocuk ve gençlere hikmet 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 çalışmacının 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 il 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.

Hakkaniyet; Toplumda her bireyin eşit, ancak riski yüksek olan kişilerin daha fa/ln 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 haklan uygulamalarında etkin olarak rol almalıdırlar

Çocuk Haklan Lygulamaları
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 gerekmekledir. 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 hi/.met 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 Katılımın 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 davranılmasını sağlayacaktır.
Seslerini duyurabilme ve kendilerine kulak verilmesini sağlayacaktır.

Çocuk ve gençlerin katılımlımı, 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 çatışmalarını 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 onak bir yetişme zemini temin edilmesini, Türkcenin doğru ve güzel
konuşulmasını sağlamaktır.
Bu gelişim çocukların ileriki dönemlerde davranışlarını gelişiiren, 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 tarzının geliştirilmesini desteklemelidir.

•

Öğretmen ve rehber öğretmenler, çocuk ve gencin okul başarısı ve okula devamını
takıp 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-Bana 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 programlan yürütülmektedir. Bu da, aym 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 kayıtlan, rehberlik
araştırma merkezi kayıtlan ve SHÇEK 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 maraz 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
kolaylaştırmalı, 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
ivonusunefa sorumı'uı'ukı'arı nurun maktam r. fîu afan/aroa çaüşan /çişten ve Arfafef
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 altında
koordincli olarak çalışması gerekmektedir. Çocuk ve gençlerin sağlıklı yaşara 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 oJarak 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 alman 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 etkilenmeıneyi öneren
yaklaşımlardan vazgeçmek" önermelerine katılmışlardır.
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