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yönetmelik, bir iki zorunlu değişiklik dışında şu ana kadar
değiştirilmedi. Demek ki çocukların da katkısını almak su
retiyle biz doğru bir şey yaptık. Çocuklar bu işten anlarlar
mı? Ben, bakanlıkta o toplantılardan birine o çocuklardan
birini getirdiğim için anladığı sonucuna gerçekten vardım.
O nedenle eleştiri konularımızdan biri olan çocuklarla
ilgili kararlara çocukların katılmaması konusunda zanne
diyorum yapacağımız önemli şeyler var" dedi.

Yeni Anayasa Çalışmalarında Çocuk Hakları
Gündem Çocuk Derneği Başkam Celal Musaoğlu'nun,
yeni anayasada çocuk haklarına ilişkin düzenlemeler ol
ması gerektiğini söylediğim hatırlatan Toptan, T B M M ' n i n
yeni bir kurumsallaşmaya gittiğini, bu doğrultuda da sivil
inisiyatifin yasa yapmadaki katkısını almaya çalışacaklarını
kaydetti.
Çocuk haklarının bütün dünyada tartışılan bir sorun

"Yasal Boşluktan Daha Çok Bir Uygulama
Sorunuyla Karşı Karşıyayız"

olduğunu hatırlatan Toptan, her yıl dünyada 5 0 0 bin
çocuğun açlıktan öldüğünü belirtti. BM'nin çocuk hakları

Meclis'in 22. Döneminde Türk Ceza Kanununda ve Ceza

sözleşmesinin bütün toplumlar, devletler tarafından

Muhakemeleri Kanununda ve Ceza infaz Kanununda

imzalanmasının "yeterli" olmadığını dile getiren Toptan,

köklü değişiklikler yapıldığını kaydeden Toptan, bu dü

"Dünyanın başka güçlerle de kavga vermesi gerekir. Savaş,

zenlemelerle çocukların suçlarda kullanılmasına çok ağır

çocukları hedef alan çağımızın bir illeti, terör aynı şeyi

yaptırımlar getirildiğini hatırlattı. "Bizim, Türkiye olarak

gerçekleştiriyor. Hem terörde hem uyuşturucu da hem de

yoğunlaşmamız lazım gelen husus, yasal düzenlemelerden

başka suçların işlenmesinde çocukların kullanılmasını çok

daha çok uygulamaya dönük olmalıdır" diyen Toptan,

sıkça görmekteyiz. Burada eğitimcilerimize, ailelerimize

"Yasal düzenlemeler, 1989 yılında kabul edilen, 1995

çok önemli görevler düşmektedir. Bu suçlarda çocukların

yıllında Türkiye tarafından kabul edilen ve iç hukukun üs

kullanılmasıyla ilgili yasalarda çok ağır yaptırımlar öngö

tünde bağlayıcılığı olan BM Çocuk Hakları Sözleşmesinin
hükümlerini yerine getirmemiz gerekir. Eksikliğimiz bana
göre yasal eksikler değil, uygulama eksikleridir" dedi.

Mehmetçik Vakfından Toptan'a
"En Anlamlı Madalya"

rülmektedir ama üzülerek ifade etmek gerekir ki çocuk
ların çok ağır suçlarda kullanıldığını, çocukların istismar
edildiğini görmekteyiz, bilmekteyiz" diye konuştu.

Toptan'dan, PMD'ye Ziyaret

T

optan, PMD'ye yaptığı ziyarette; 1980 önce
sinde parlamentoda görev yapan gazetecilerin

çalışma koşullarının bugünkünden daha iyi oldu
ğunu, ancak o yıllarda sadece bir televizyonun ve
çok az sayıda gazetenin olduğunu hatırlattı.

Meclis Bülteni- T B M M Başkanı Koksal Toptan,
PMD'yi ziyaret etti. 2 Kasım'daki ziyarette gazetecilerin
Parlamento'da görev yaparken karşılaştıkları sorunları
dinleyen Toptan, gazetecilerin sorunlarının çözümü için
her türlü katkıyı vereceklerini söyledi. Gazetecilerin zor
şartlarda görev yaptıklarını belirten Toptan, yeni yapılan
Meclis Bülteni- T ü r k Silahlı Kuvvetleri M e h m e t ç i k

halkla ilişkiler binalarının tamamlanmasının ardından,

Vakfı G e n e l Müdürü Emekli Tümgeneral Melih Tunca,

ana binadan buraya bazı birimlerin taşınacağını ve bunun

T B M M Başkanlığı adına, vakfa yaptığı 1 5 0 bin Y T L

la birlikte gazetecilerin çalışma ortamlarında rahatlama

bağış nedeniyle T B M M Başkanı Koksal Toptan'a altın
madalya ve berat takdim etti. 19 Kasım'da, Başkan
T o p t a n ı ziyaret eden Tunca, "Her zaman için mille
timizin bu ulvi yaklaşımını görmekten ve bu yardım
elinin evlatlarımıza uzanmasından dolayı şükranlarımızı
sunarız. Milletimizin mayasında olan bu güzel duygu ve

olacağını söyledi. Toptan, 1980 öncesinde parlamentoda
görev yapan gazetecilerin çalışma koşullarının bugün
künden daha iyi olduğunu, ancak o yıllarda sadece bir
televizyonun ve çok az sayıda gazetenin olduğunu hatır
lattı. Tütkiye'deki televizyon, gazete ve dergi sayılarının
artmasıyla parlamentoda da yer sıkıntısının ortaya çıktğını
belirten Toptan, bu sıkıntıların da en

düşünceleri paylaşmayı görmekten her

kısa sürede ortadan kaldırılması için

zaman gurur duyuyoruz" dedi.
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çalışacağız dedi.
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