2011
2011
01/11/2011
01/23/2011
02/13/2011
04/11/2011
10/27/2011
10/31/2011
11/01/2011
12/08/2011
12/16/2011
12/20/2011
01/13/2012
01/18/2012
01/24/2012
01/25/2012
02/09/2012
02/09/2012
02/09/2012
02/09/2012
02/20/2012
02/20/2012
03/16/2012
03/19/2012
03/22/2012
03/30/2012

Antalya'da çocuk işçiliğinin önlenmesine ilişkin
Devlet memurlarına verilen çocuk yardımına ilişkin
Şanlıurfa Merkez ve ilçelerinin kadın ve çocuk koruma evi
ihtiyacına ilişkin
TRT kanallarında çocuklara yönelik klasik müzik yayınlarına
ilişkin
Maltepe Çocuk Cezaevindeki tutuklu çocukların kötü
muameleye maruz kaldığı iddiasına ilişkin
Kamuoyunda N.Ç. davası olarak bilinen davanın sanıklarından
iki kamu görevlisine ilişkin
AİHM'nin nüfus cüzdanlarındaki din hanesi ile ilgili vermiş
olduğu kararın uygulanmasına ilişkin
Üstün yetenekli çocukların eğitimine ilişkin
Bursa Tophane Çocuk Kütüphanesine ilişkin
Eğitim çalışanlarının çocuklarının kayıtlarını görev yaptıkları
okullara yaptırabilmelerine ilişkin
Dizilerde gayrimeşru çocuk olgusunun meşrulaştırılmasına
ilişkin
Devlet parasız yatılılık ve bursluluk sınavına ve öğretmen
çocuklarına ayrılan kontenjanlara ilişkin
Mardin-Nusaybin'de barikat kurdukları iddiasıyla gözaltına
alınan çocuklara ilişkin
AİHM'nin nüfus cüzdanlarındaki din hanesi ile ilgili vermiş
olduğu kararın uygulanmasına ilişkin
Uyuşturucu bağımlısı çocukların topluma kazandırılmasına
ilişkin
Bakanlığın cezaevlerindeki kadın tutuklu ve hükümlüler ile
çocuklara sağladığı desteklere ilişkin
Bazı şebekeler tarafından dilencilik yaptırmak amacıyla
çocukların sakat bırakıldıkları ve yoksul ailelerden çocuk
kiralandığı iddialarına ilişkin
Çocukların ve çeşitli meslek mensuplarının güvenliğinin
sağlanması için alınan önlemlere ilişkin
Silahlı olaylara karışan çocukların topluma kazandırılmasına
ilişkin
Suç işleyen çocuklara ilişkin
Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Konusunda yapılan
çalışmalara ilişkin
Çocuk işçiliğinin yok edilmesini hedefleyen projelere ve bu
projelerden yararlandırılan çocuk işçilerin sayısına ilişkin
Çocuk ve gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması için
alınabilecek önlemlere ilişkin
Cezaevlerindeki kadın tutuklu ve hükümlüler ile çocuklara
ilişkin
Üstün zekalı çocukların eğitimine ilişkin
Özürlü çocukların eğitim hizmetlerinden yararlanabilmelerine
ilişkin

04/05/2012

Avrupa ülkelerindeki bazı Türk ailelerinin çocuklarının çeşitli
sebeplerle ailelerinden alındığı iddialarına ilişkin

04/06/2012

Çocuk işçiliğinin önlenmesine ilişkin

04/10/2012

İlköğretim çağında olup okula gidemeyen çocuklara ilişkin

04/10/2012
04/10/2012

Sokak çocuklarının sorunlarının çözümüne ilişkin
Üstün yetenekli çocukların eğitimine ilişkin
1938 Dersim olayları sonrasında evlatlık verilen kız çocuklarına
ilişkin
2011 Nevruz Bayramında yasa dışı slogan atma nedeniyle
tutuklanan çocuklara ilişkin
Çeşitli sebeplerle meydana gelen çocuk ölümlerinin
önlenmesine ilişkin
Çocuk bakım evleri ve yetiştirme yurtlarında kötü muamele
yapıldığı iddialarına ilişkin

04/10/2012
04/10/2012
04/11/2012
04/30/2012

05/22/2012
05/23/2012
05/29/2012
06/08/2012
06/11/2012
06/13/2012
06/14/2012
06/14/2012
16/05/2012

Bakıma muhtaç çocuklara ve çocuk yuvaları, yetiştirme
yurtları, sevgi evleri ve çocuk evlerine ilişkin
Gaziantep'te çocuk mahkemelerinin ve sosyal çalışma görevlisi
sayısının yetersizliğine ilişkin
kız çocuklarının eğitimine ve çalışma hayatındaki kadın
sayısına ilişkin
Gaziantep'teki çocuk mahkemelerine ilişkin
Koruma altında bulunan çocukların bağlı kurum ve
kuruluşlarda istihdamına ilişkin
Özürlü çocukların eğitim hizmetlerinden yararlanabilmelerine
ilişkin
Koruma altında bulunan çocukların bağlı kurum ve
kuruluşlarda istihdamına ilişkin
Koruma altında bulunan çocukların bağlı kurum ve
kuruluşlarda istihdamına ilişkin
Koruma altında bulunan çocukların bağlı kurum ve
kuruluşlarda istihdamına ilişkin
Yaz aylarında kanal ve göletlerde yaşanan çocuk ölümlerinin
önlenmesine ilişkin
Kayıp çocuklara ve çocuk kaçırma olaylarına ilişkin
Yeni eğitim sisteminin çocuk işçiliğini artıracağı iddialarına
ilişkin
Annelerin 18 yaşından küçük çocuklarıyla yurt dışına
çıkışlarında eşlerinden muafakatname istenmesine ilişkin

Soru

Yanıt

Soru

Yanıt

Soru
Soru

Yanıt
Yanıt

Soru

Yanıt

19/06/2012 Aile başına düşen çocuk sayısı ile doğum ve bebek ölüm
oranlarına ilişkin
22/06/2012 İstanbul'daki çocuk ve gençlik merkezlerine ilişkin
02/07/2012 Özel okullarda okuyan şehit ve gazi çocuklarına ilişkin
27/07/2012 Çocuk Evleri Projesine ilişkin
13/08/2012 Okullarda çocuk psikolojisi alanında çalışan uzman eksikliğinin
kapatılmasına ilişkin
13/08/2012 Çocuk psikolojisi alanında hizmet veren kliniklere ve okula
başlayacak çocukların değerlendirilmesine ilişkin
06/09/2012 Ülkemizde kayıp çocuk sayısına ve çocuk kaçırma olaylarına
ilişkin
06/09/2012 Suriyeli çocuk ve genç sığınmacıların eğitim sorununa ilişkin

soru

Yanıt

Soru
Soru
Soru
Soru

Yanıt
Yanıt
Yanıt
Yanıt

Soru

Yanıt

Soru

Yanıt

Soru

Yanıt

13/09/2012 BM Çocuk Hakları Komitesinin Türkiye'ye yönelik sonuç
gözlemlerine ilişkin
18/09/2012 2002-2012 yılları arasında meydana gelen çocuk istismarlarına
ve bunlara karşı alınan önlemlere ilişkin
18/09/2012 Pozantı M Tipi Çocuk Cezaevinde kötü muamele iddialarına
ilişkin
15/10/2012 AB ilerleme raporu kapsamında çocuk haklarına yönelik
projelere ilişkin
17/10/2012 Türkiye'deki çocuk gelinlere ilişkin
31/10/2012 Diyarbakır'da görevli çocuk nöroloji uzmanı sayısına ilişkin

Soru

Yanıt

Soru

Yanıt

Soru

Yanıt

Soru

Yanıt

Soru
Soru

Yanıt
Yanıt

31/10/2012 Çocuk yaştaki evliliklerin engellenmesi kapsamındaki
çalışmalara ve erken evlilik sonucu eğitim hayatını yarıda
bırakanların mağduriyetine ilişkin
08/11/2012 Okullarda çocuk psikolojisi alanında çalışan uzman eksikliğinin
kapatılmasına ilişkin
12/11/2012 Hastanelerin çocuk servislerine ve hasta çocuklar ile bunların
eğitimlerine ilişkin
22/11/2012 Sokakta yaşayan, çocuk bakım evlerinde kalan ve çalışan
çocuklara ilişkin
28/11/2012 Şanlıurfa'daki çocuk işçilere ve çocuk işçiliğinin engellenmesi
için gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin
07/12/2012 Çocuk gelinlere ilişkin
10/12/2012 Tarım sektöründe çalışan çocuk işçilere ilişkin
13/12/2012 Çocuk işçiliğine ilişkin
17/12/2012 Şakran Çocuk Cezaevinde kalan bir mahkuma ilişkin
24/12/2012 Şakran Cezaevinde çocuk hükümlülere kötü muamelede
bulunulduğu iddialarına ilişkin
03/01/2013 Osmaniye'de çalışan çocuk işçi sayısına ilişkin

Soru

Yanıt

Soru

Yanıt

Soru

Yanıt

Soru

Yanıt

Soru

Yanıt

Soru
Soru
Soru
Soru
Soru

Yanıt
Yanıt
Yanıt
Yanıt
Yanıt

Soru

Yanıt

14/06/2012
14/06/2012
14/06/2012
15/06/2012

09/01/2013
14/01/2013
14/01/2013
15/01/2013

Çocuk cezaevlerine ve tutuklu çocuklara ilişkin
Ülkemizde ve Manisa'da çocuk işçiliğine ilişkin
Çocuk yoksulluğuna ilişkin
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çocuk ünitesi
bulunup bulunmadığına ilişkin
24/01/2013 Iğdır Devlet Hastanesinin çocuk doktoru eksiğine ilişkin
24/01/2013 Çocuk tutukevi ve cezaevlerine ilişkin
24/01/2013 Şakran Çocuk Cezaevinde bir hükümlüye verilen cezaya ilişkin

Soru
Soru
Soru
Soru

Yanıt
Yanıt
Yanıt
Yanıt

Soru
Soru
Soru

Yanıt
Yanıt
Yanıt

25/01/2013 Çocuk yuvası, sevgi evi ve çocuk evlerine ilişkin
25/01/2013 Ankara'da özel eğitime muhtaç engelli çocuk sayısına ilişkin

Soru
Soru

Yanıt
Yanıt

31/01/2013 Şanlıurfa'da çocuk hastanelerinin yetersizliğine ilişkin
31/01/2013 İzmir Şakran Cezaevinde çocuk tutuklulara karşı insan hakları
ihlalleri yaşandığı iddialarına ilişkin
05/02/2013 Çocuk işçiliğine ilişkin
05/02/2013 Bakanlığa bağlı kurumlarda bakım hizmeti alan çocuk ve
gençlere ilişkin
07/02/2013 Çocuk intiharlarına ve bu intiharların engellenmesi için yapılan
çalışmalara ilişkin
07/02/2013 2002-2013 yılları arasındaki çocuk istismarı vakalarına ilişkin

Soru
Soru

Yanıt
Yanıt

Soru
Soru

Yanıt
Yanıt

Soru

Yanıt

Soru

Yanıt

08/02/2013 Şanlıurfa'da bataklığa düşerek hayatını kaybeden bir çocuk ile
ilgili iddialara ilişkin
12/02/2013 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çocuk acil
bölümünün yeterliliğine ilişkin
13/02/2013 Merkezi ve yerel yönetimlerin ihmalleri sonucu meydana gelen
çocuk ölümlerine ilişkin
18/02/2013 Sokakta çalışan çocuklara ve çocuk hakları ihlallerinin
engellenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin
25/02/2013 2010-2013 yılları arasında inşaat çukurlarına, göletlerine ve
benzer yerlere düşerek yaşamını yitiren çocuk sayısına ilişkin

Soru

Yanıt

Soru

Yanıt

Soru

Yanıt

Soru

Yanıt

Soru

Yanıt

26/02/2013
27/02/2013
28/02/2013
01/03/2013
04/03/2013

Soru
Soru
Soru
Soru
Soru

Yanıt
Yanıt
Yanıt
Yanıt
Yanıt

Soru

Yanıt

Soru
Soru
Soru

Yanıt
Yanıt
Yanıt

Soru

Yanıt

Soru

Yanıt

Soru
Soru

Yanıt
Yanıt

Soru

Yanıt

Soru

Yanıt

Soru

Yanıt

Soru
Soru
Soru

Yanıt
Yanıt
Yanıt

Soru
Soru

Yanıt
Yanıt

04/03/2013
05/03/2013
06/03/2013
07/03/2013
07/03/2013
08/03/2013
12/03/2013
13/03/2013
25/03/2013
28/03/2013
29/03/2013
03/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
11/04/2013
16/04/2013

Çocuk işçiliğine ilişkin
Çocuk işçiliğine ilişkin
Çocuk merkezlerinin kapatılacağı iddialarına ilişkin
Şanlıurfa ilindeki çocuk hastanesinin yeterliliğine ilişkin
Çocuk ve Gençlerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelikte yapılan değişikliklere ilişkin
Bakanlık tarafından hazırlanan bir yönetmeliğe ve genç ve
çocuk işçilerin çalışma şartlarına ilişkin
Çocuk ölümlerine ilişkin
Çocuk gelinlerin sayısına ilişkin
Diyarbakır Çocuk ve Kadın Hastalıkları Hastanesinde hayatını
kaybeden bir bebekle ilgili iddialara ilişkin
Çocuk esirgeme kurumlarında kalan çocuk sayısı ile koruyucu
ailelere ilişkin
2002-2013 yılları arasında çocuk suçluların ve suça maruz
kalan çocukların sayısına ilişkin
Çocuk Evlerine ilişkin
2002-2013 yılları arasında Çocuk Esirgeme Yurtlarından kaçan
çocuklara ilişkin
Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Üst Kurulu
yöneticilerinin özlük hakları ile Kuruma ait lojman ve makam
araçlarına ilişkin
Çocuk işçiliğine ve Adana'da bir çocuk işçinin hayatını
kaybetmesine ilişkin
İşlenen suçlarla ilgili istatistikler, cezaevlerindeki tutuklu ve
mahkum sayıları, çocuk suçlular ile suça iten sebeplerle ilgili
yapılan çalışmalara ilişkin
Çocuk felci ile ilgili çeşitli verilere ilişkin
Çocuk işçilere ve ilgili mevzuata ilişkin
2002-2013 yılları arasında çocuk dilendirdiği tespit edilip ceza
alan kişilere ilişkin
Türkiye'nin çocuk işgücü verilerine ilişkin
Çocuk hakları konusundaki farkındalığın artırılmasına yönelik
çalışmalara ilişkin

19/04/2013 2002-2013 yılları arasındaki çocuk gelinlere ve çocuk
evliliklerinin engellenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin

Soru

Yanıt

24/04/2013 Şanlıurfa'daki lösemi ve talasemi hastaları ile Harran
Üniversitesi çocuk Hemotoloji Servisine ilişkin
26/04/2013 Sincan Çocuk Cezaevindeki açlık grevi eylemi ve çocuk
cezaevleri ile ilgili şikayetlere ilişkin
02/05/2013 Kayıt dışı istihdama, çocuk işçiliğine ve iş kazaları sonucunda
hayatını kaybeden işçilere ilişkin
03/05/2013 2012 yılında Bursa'daki çocuk esirgeme kurumu ve
huzurevlerinde yapılan denetimlere ilişkin
08/05/2013 Çocuk gelinler konusu ile ilgili çeşitli veri ve hususlara ilişkin

Soru

Yanıt

Soru

Yanıt

Soru

Yanıt

Soru

Yanıt

Soru

Yanıt

08/05/2013 Gaziantep'in Araban Devlet Hastanesinde çocuk hastalıkları
uzman doktoru bulunmamasına ilişkin
15/05/2013 Çocuk işçiliğinin azaltılması kapsamındaki çalışmalara ilişkin

Soru

Yanıt

Soru

Yanıt

15/05/2013 Çocuklarda görülen bodurluk vakalarına ilişkin
15/05/2013 Suriyeli kadın ve çocuk mültecilerin sorunlarına ilişkin
16/05/2013 Yurt dışında ailelerinden alınıp koruyucu ailelere verilen Türk
çocuklara ilişkin
17/05/2013
Kamu kurumlarındaki çocuk bakım ve kreş hizmetlerine ilişkin
21/05/2013 TİKA tarafından Podgoritsa Çocuk Hastalıkları Kliniğine yönelik
bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara
ilişkin
22/05/2013 TİKA tarafından Lahor Çocuk Hastanesine yönelik bir destek
projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin

Soru
Soru
Soru

Yanıt
Yanıt
Yanıt

Soru

Yanıt

Soru

Yanıt

Soru

Yanıt

22/05/2013 TİKA tarafından Duşanbe'de çocuk onkoloji merkezi kurulması
işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin

Soru

Yanıt

22/05/2013 TİKA tarafından Afganistan Atatürk Çocuk Hastanesine yönelik
bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara
ilişkin
22/05/2013 TİKA tarafından Tahar Vilayetinde ana çocuk sağlığı hizmet
binası yapım işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara
ilişkin
23/05/2013 1999-2002 tarihleri arasında tarihi geçmiş aşı kullanımı
nedeniyle bazı bölgelerde çocukların SSPE hastalığına
yakalandığı iddiası ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin
24/05/2013 Çocuk yoğun bakım ünitesi bulunan kamu ve özel hastaneler
ile üniversite hastanelerine ilişkin
29/05/2013 Suriyeli kadın ve çocuk mültecilere yönelik sosyal desteklere
ilişkin
29/05/2013 Çocuk hükümlülere yönelik hak ihlalleri iddialarına ilişkin

Soru

Yanıt

Soru

Yanıt

Soru

Yanıt

Soru

Yanıt

Soru

Yanıt

Soru

Yanıt

30/05/2013 2002-2013 yılları arasında çocuk edindirme ve yetiştirmeye
katkıda bulunmak amacıyla yapılan ayni ve nakdi yardımlara
ilişkin
30/05/2013 Çocuklara yönelik suçlara ve suç mağduru çocukların
korunması için yapılan çalışmalara ilişkin
30/05/2013 2002-2013 yılları arasında il özel idareleri tarafından çocuk
yuvaları ve yetiştirme yurtlarına yönelik yürütülen projeler ile il
özel idarelerine sosyal yardım ve hizmetler için ayrılan bütçeye
ilişkin
30/05/2013 2002-2013 yılları arasında genelde tüm belediyelerin özelde
Ankara Büyükşehir Belediyesinin çocuk ve gençlere yönelik
sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerine ilişkin

Soru

Yanıt

Soru

Yanıt

Soru

Yanıt

Soru

Yanıt

30/05/2013 2002-2013 yılları arasında çocuk edindirme ve yetiştirmeye
katkıda bulunmak amacıyla yapılan ayni ve nakdi yardımlara
ilişkin
30/05/2013 2002-2013 yılları arasında eğitim seviyesine göre kadınların
sahip oldukları çocuk sayıları ile gelir dağılımına göre ailelerin
sahip oldukları çocuk sayılarına dair verilere ilişkin

Soru

Yanıt

Soru

Yanıt

06/06/2013 Çocuk işçiliğine ilişkin
Soru
13/06/2013 Çocuk suçluluğuna ve önlenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Soru

Yanıt
Yanıt

13/06/2013 Çocuk evliliklerine ilişkin
17/06/2013 Çocuk suçlulara ilişkin
19/06/2013 Afyonkarahisar Zübeyde Hanım Doğum ve Çocuk Hastanesinde
2003-2004 yılında yatmış olan hastalara geriye dönük borç
çıkarılmasına ilişkin
24/06/2013 Çocuk parklarına ve yapımında kullanılan malzemelerle ilgili
düzenlemelere ilişkin
27/06/2013 Kars Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesinin fiziki ve insan
kaynağı kapasitesine ilişkin
02/07/2013 Bursa'daki bir çocuk hastanesi ile ilgili usulsüzlük iddialarına
ilişkin
09/07/2013 Artvin Devlet Hastanesindeki çocuk doktoru sayısına ilişkin

Soru
Soru
Soru

Yanıt
Yanıt
Yanıt

Soru

Yanıt

Soru

Yanıt

Soru

Yanıt

Soru

Yanıt

12/07/2013
12/07/2013
13/07/2013
13/07/2013

Çocuk işçiliğine ilişkin
Çocuk işçiliğine ilişkin
Çocuk ölümlerinin azaltılmasına ilişkin
Ülkemizdeki kayıp çocuk sayısına ve çocuk kaçırma olaylarına
ilişkin
Çocuk ölümlerinin azaltılmasına ilişkin
Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta doğum ve çocuk bakımevi
olarak hizmet veren hastanelerin personel ve fiziki imkanları ile
ilgili hususlara ilişkin
Kars, Iğdır ve Ağrı'da doğum ve çocuk bakımevi olarak hizmet
veren hastanelerin personel ve fiziki imkanları ile ilgili
hususlara ilişkin
Ardahan'da doğum ve çocuk bakımevi olarak hizmet veren
hastanenin personel ve fiziki imkanları ile ilgili hususlara ilişkin

Soru
Soru
Soru
Soru

Yanıt
Yanıt
Yanıt
Yanıt

Soru
Soru

Yanıt
Yanıt

Soru

Yanıt

Soru

Yanıt

17/07/2013 Diyarbakır ve Şanlıurfa'da doğum ve çocuk bakımevi olarak
hizmet veren hastanelerin personel ve fiziki imkanları ile ilgili
hususlara ilişkin
17/07/2013 Muş, Hakkari ve Şırnak'ta doğum ve çocuk bakımevi olarak
hizmet veren hastanelerin personel ve fiziki imkanları ile ilgili
hususlara ilişkin
17/07/2013 Bingöl, Batman ve Bitlis'te doğum ve çocuk bakımevi olarak
hizmet veren hastanelerin personel ve fiziki imkanları ile ilgili
hususlara ilişkin
17/07/2013 Siirt, Adıyaman ve Elazığ'da doğum ve çocuk bakımevi olarak
hizmet veren hastanelerin personel ve fiziki imkanları ile ilgili
hususlara ilişkin
17/07/2013 1997-2002 yılları arasında Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta
tarihi geçmiş kızamık aşısı kullanımı nedeniyle SSPE
hastalığına yakalanan çocuk olup olmadığına ilişkin

Soru

Yanıt

Soru

Yanıt

Soru

Yanıt

Soru

Yanıt

Soru

Yanıt

17/07/2013 1997-2002 yılları arasında Bingöl, Bitlis ve Batman'da tarihi
geçmiş kızamık aşısı kullanımı nedeniyle SSPE hastalığına
yakalanan çocuk olup olmadığına ilişkin
17/07/2013 1997-2002 yılları arasında Şırnak, Hakkari ve Muş'ta tarihi
geçmiş kızamık aşısı kullanımı nedeniyle SSPE hastalığına
yakalanan çocuk olup olmadığına ilişkin
17/07/2013 1997-2002 yılları arasında Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ'da
tarihi geçmiş kızamık aşısı kullanımı nedeniyle SSPE
hastalığına yakalanan çocuk olup olmadığına ilişkin

Soru

Yanıt

Soru

Yanıt

Soru

Yanıt

17/07/2013 1997-2002 yılları arasında Kars, Iğdır ve Ağrı'da tarihi geçmiş
kızamık aşısı kullanımı nedeniyle SSPE hastalığına yakalanan
çocuk olup olmadığına ilişkin
17/07/2013 1997-2002 yılları arasında Ardahan'da tarihi geçmiş kızamık
aşısı kullanımı nedeniyle SSPE hastalığına yakalanan çocuk
olup olmadığına ilişkin
17/07/2013 1997-2002 yılları arasında Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve
Siirt'te tarihi geçmiş kızamık aşısı kullanımı nedeniyle SSPE
hastalığına yakalanan çocuk olup olmadığına ilişkin

Soru

Yanıt

Soru

Yanıt

Soru

Yanıt

13/07/2013
17/07/2013
17/07/2013
17/07/2013

19/07/2013 Kamu Denetçiliği Kurumuna insan hakları, temel hak ve
özgürlükleri, kadın ve çocuk hakları konularında yapılan
başvurulara ilişkin
19/07/2013 Çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin
Ankara'da 60-66 aylık çocuklar için hazırlanan derslik sayısına
30/07/2013 ilişkin
06/08/2013 Bakanlık bünyesinde kurulan Çocuk Hakları İzleme ve
Değerlendirme Kuruluna ilişkin
14/08/2013 Çocuk suçlulara ve çocuk cezaevlerine ilişkin
14/08/2013 Tutuklu ve hükümlü çocuklar ile çocuk cezaevlerine ilişkin
20/08/2013 Çocuk tutuklular ile çocuk tutuklulara yönelik olarak yürütülen
eğitim çalışmalarına ilişkin
23/08/2013 Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulunun
çalışmalarına ilişkin
23/08/2013 İzmit Kadın Doğum ve Çocuk hastanesinin kapatılması kararına
ilişkin
29/08/2013 Eyüp Çocuk Esirgeme Kurumu ile ilgili bazı iddialara ilişkin

Soru

Yanıt

Soru

Yanıt

Soru
Soru

Yanıt
Yanıt

Soru
Soru
Soru

Yanıt
Yanıt
Yanıt

Soru

Yanıt

Soru

Yanıt

Soru

Yanıt

29/08/2013 Ardahan'ın kadın doğum ve çocuk doktoru ihtiyacına ilişkin

Soru

Yanıt

29/08/2013 Kars, Iğdır ve Ağrı'nın kadın doğum ve çocuk doktoru
ihtiyacına ilişkin
29/08/2013 Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'un kadın doğum ve çocuk
doktoru ihtiyacına ilişkin
29/08/2013 Van, Siirt ve Adıyaman'ın kadın doğum ve çocuk doktoru
ihtiyacına ilişkin
29/08/2013 Şırnak, Muş, Mardin ve Hakkâri'nin kadın doğum ve çocuk
doktoru ihtiyacına ilişkin
29/08/2013 Elazığ, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın kadın doğum ve çocuk
doktoru ihtiyacına ilişkin
11/09/2013 Niğde'de çocuk gelinlerin sayısına ilişkin
11/09/2013 Çocuk pornosuna ilişkin

Soru

Yanıt

Soru

Yanıt

Soru

Yanıt

Soru

Yanıt

Soru

Yanıt

Soru
Soru

Yanıt
Yanıt

17/09/2013 Kayıp çocuklara ve bulunmalarına yönelik çalışmalara ilişkin

Soru

Yanıt

18/09/2013 Mevsimlik gezici tarım işçisi olarak çalışan çocuklara ilişkin
24/09/2013 TİKA tarafından Çernobil Çocuklarına Donanım Alınması işi
kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin
24/09/2013 TİKA tarafından Duşanbe'de çocuk onkoloji merkezi kurulması
işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin

Soru
Soru

Yanıt
Yanıt

Soru

Yanıt

24/09/2013 TİKA tarafından Tahar Vilayetinde ana çocuk sağlığı hizmet
Soru
binası yapım işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara
ilişkin
24/09/2013 TİKA tarafından Afganistan Atatürk Çocuk Hastanesine yönelik Soru
bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara
ilişkin
24/09/2013 Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve diğer kamu tüzel
Soru
kişilerine bağlı çocuk yuvaları, çocuk evleri ve yetiştirme
yurtlarında kalanlarla ilgili çeşitli verilere ilişkin

Yanıt

25/09/2013 TİKA tarafından Lahor Çocuk Hastanesine yönelik bir destek
projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin

Soru

Yanıt

Soru

Yanıt

Soru
Soru

Yanıt
Yanıt

Soru
Soru

Yanıt
Yanıt

Soru
Soru

Yanıt
Yanıt

Mülteci kamplarında yaşayan çocukların kaçırıldığı veya
02/10/2013 satıldığı iddialarına ilişkin
Adana'da Başbakana hakaret suçu işlediği iddia edilen
03/10/2013 çocuklara ilişkin
04/10/2013 Sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumlarında kalmakta
iken madde bağımlılığı tespit edilen kişilere ilişkin
Bakanlığın Çalışan Çocuklar Şube Müdürlüğünün faaliyetlerine
07/10/2013 ilişkin
07/10/2013 Şırnak'ta bir maden ocağında çalıştırılan çocuklara ve çocuk
işçiliği ile ilgili bazı verilere ilişkin
09/10/2013 Sokakta çalıştırılan çocuklarla ilgili bazı verilere ilişkin
09/10/2013 Çocuk ölümlerine ilişkin

Yanıt
Yanıt

Sanayi işlerinde ve küçük ve orta ölçekli girişimlerdeki tehlikeli
10/10/2013 işlerde çocukların çalıştırılmasına ilişkin
22/10/2013 Ankara Çocuk Gençlik ve Kapalı Cezaevindeki hükümlülere
yönelik kötü muamele iddialarına ilişkin
22/10/2013 Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalı Cezaevinde yaşandığı iddia
edilen hak ihlallerine ilişkin
23/10/2013 Denetimlerde ele geçirilen çocuk sağlığına uygun olmayan
ürünler ile ithal edilen ürünlerin çocuk sağlığına uygunluk
açısından denetiminde yaşanan sorunlara ilişkin

Soru
Soru

Yanıt
Yanıt

Soru

Yanıt

Soru

Yanıt

Soru
Soru
Soru

Yanıt
Yanıt
Yanıt

Soru
Soru

Yanıt
Yanıt

Soru
Soru

Yanıt
Yanıt

Soru

Yanıt

Soru
Soru

Yanıt
Yanıt

Soru
Soru

Yanıt
Yanıt

Soru
Soru
Soru

Yanıt
Yanıt
Yanıt

Soru
Soru

Yanıt
Yanıt

Soru

Yanıt

Soru

Yanıt

09/12/2013 Çocuk endokrinolojisi alanında yaşanan eksikliklere ilişkin
10/12/2013 Çocuk işçi sayısına ilişkin
17/12/2013 Çocuk hükümlü ve tutukluların yaşam koşullarına ilişkin

Soru
Soru
Soru

Yanıt
Yanıt
Yanıt

26/12/2013 Çocuk işçiliğine ve azaltılması için yapılan çalışmalara ilişkin
26/12/2013 Manisa'daki çocuk işçi sayısına ilişkin
02/01/2014 Çocuk ve erişkin ontoloji servislerine ilişkin

Soru
Soru
Soru

Yanıt
Yanıt
Yanıt

Soru
Soru

Yanıt
Yanıt

Soru

Yanıt

Soru

Yanıt

23/10/2013 Çocuk işçiliğinin önlenmesine ilişkin
23/10/2013 İstanbul'daki çocuk doktoru açığına ilişkin
23/10/2013 Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı kuruluşlardan
izinsiz ayrılan çocuklara ilişkin
Üstün zekalı, asperger sendromlu, hiperaktif, otistik ve spastik
25/10/2013 çocuklara ve özel eğitim ve sağlık çalışmalarına ilişkin
01/11/2013 Türkiye'deki adolesan doğum oranına ve çocuk yaşta evliliklere
ilişkin
Kasım 2013 itibarıyla çocuk sahibi tutuklu ve hükümlü kadın
05/11/2013 sayısına ilişkin
06/11/2013 2002-2013 yılları arasında Çocuk Hizmetleri Genel
müdürlüğünden izinsiz ayrılan çocukların sayısına ilişkin
Terörle mücadele kapsamında 2013 yılında gözaltına alınan
06/11/2013 çocuklara ilişkin
Valiliklere dezavantajlı bireyler ve çocukların sorunları ile ilgili
07/11/2013 talimat vermesi talebine ilişkin
08/11/2013 Antalya'da 2016 yılında düzenlenecek EXPO Fuarında çocuklara
yönelik düzenlenecek etkinliklere ilişkin
15/11/2013 Ülkemizdeki çocuk gelin sayısına ilişkin
19/11/2013 Çocuk gelinlere ve küçük yaşta evliliklerin engellenmesi için
yapılan çalışmalara ilişkin
19/11/2013 Tutuklanan çocuklara ilişkin
22/11/2013 Çocuk yaşta çalışanlara ilişkin
22/11/2013 Çocuk hakları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından okul öncesi çocuklara
29/11/2013 yönelik yürütülen bir projeye ilişkin
02/12/2013 Çocuk istismarı suçu işleyenlerin elektronik kelepçe ile takibine
yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin
03/12/2013 İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yaşandığı
iddia edilen hak ihlallerine ilişkin
İzmir Şakran Çocuk ve Gençlik Cezaevinde yaşandığı iddia
05/12/2013 edilen hak ihlallerine ilişkin

Sincan Gençlik ve Çocuk Cezaevindeki çocuk mahkumlara
07/01/2014 işkence ve kötü muamele yapıldığı iddiasına ilişkin
08/01/2014 Çocuk cezaevlerindeki hak ihlallerine ilişkin
Van Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin hizmet
16/01/2014 verdiği binaya ilişkin
Erken yaşta evlendirilen kız çocuklarının dini nikâhını kıyan
17/01/2014 imamlar hakkında yapılan işlemlere ilişkin

Adana'daki sokak çocuğu sayısına ve sokak çocukları ile ilgili
27/01/2014 yürütülen çalışmalara ilişkin
Soru
Dezavantajlı gençlerin ve çocukların topluma kazandırılmasıan
29/01/2014 yönelik çalışma ve projelere ilişkin
Soru

29.04.2014
birleşiminde
cevaplanmış.
Tutanağı yok.

Yanıt

Manisa'daki çocuk acil hekimi, çocuk hastalıkları uzmanı ve
29/01/2014 çocuk genetik hekimi sayılarına ilişkin
Bakanlık tarafından çocuklar ve gençleri spor alanında eğitecek
uzman personelin yetiştirilmesi adına yürütülmekte olan
31/01/2014 çalışma ve projelere ilişkin
5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun uygulanmasına ve erken
06/02/2014 yaşta evlendirilen çocuklara ilişkin
20/02/2014 Üstün yetenekli çocuklara ilişkin
5434 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanması
27/02/2014
gerekenlerin çocuklarına ilişkin
Van'daki konteyner kentlerde kadınlara ve çocuklara karşı
04/03/2014
işlenen suçlara ilişkin
Van ilinde bulunan konteyner kentlerde yaşayan çocukların
07/03/2014
ihtiyaçlarına ilişkin
Van ilinde bulunan konteyner kentlerde yaşayan kadın
07/03/2014
ve çocukların sorunlarına ilişkin

Soru

Yanıt

Soru

Yanıt

Soru
Soru

Yanıt
Yanıt

Soru

Yanıt

Soru

Yanıt

Soru

Yanıt

Soru

Yanıt

Soru

Yanıt

Mevsimlik tarım göçüne katılan çocuklar ile ilgili çalışmalara
22/04/2014 ilişkin

Soru

Yanıt

24/04/2014 Çocuk işçi, çocuk gelin ve tutuklu çocuk sorunlarına ilişkin

Soru

Yanıt

Soru

Yanıt

Soru

Yanıt

07/03/2014

Van ilinde bulunan konteyner kentlerde yaşayan çocukların
eğitim ve öğretim problemlerine ilişkin

Türkiye'deki pedofili vakalarının sayısına ve hayatını
kaybeden çocuklara ilişkin
17/04/2014 Çocuk evliliklerine ilişkin
29/04/2014

