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21 Ocak 2016 PerĢembe
BĠ RĠ NCĠ OTURUM
Açılma Saati: 10.48
BAġKAN: AyĢe KEġĠ R (Düzce)
BAġKAN VEKĠ LĠ : Bayram ÖZÇELĠ K (Burdur)
SÖZCÜ: Ali ÖZKAYA (Afyonkarahisar)
KÂTĠ P: Emine YAVUZ GÖZGEÇ (Bursa)

BAġKAN – Değerli milletvekili arkadaĢlarım, değerli basın mensupları; hepiniz hoĢ geldiniz. Biraz gecikmeli olarak baĢlıyoruz,
on buçuk demiĢtik. Öncelikle hoĢ geldiniz diyorum.
Ġlk toplantımızda siz yoktunuz, sizinle tanıĢmamıĢtık.
DĠRAYET TAġDEMĠR (Ağrı) – Ben HDP milletvekili...
BAġKAN – Biliyorum. Kendinizi tanıtmanızı arzu ettiğim için söyledim. HoĢ geldiniz.
DĠRAYET TAġDEMĠR (Ağrı) – HoĢ bulduk.
I I .– ARAġTI RM A KOM Ġ SYONLARI
A) GÖRÜŞMELER
1.- Komisyonun çalışma usul ve esaslarına ilişkin görüşmeler
BAġKAN – Komisyonumuz “ Aile Bütünlüğünü Olumsuz Etkileyen Olayları -kısaca böyle söyleyelim- AraĢtırma Komisyonu.
Bu anlamda daha önce BaĢkanlık Divanı seçim toplantımızı yaptık, toplantıda olan üye arkadaĢlarımızla birlikte. Bugün de resmî ilk
toplantımızı gerçekleĢtiriyoruz.
Bir araĢtırma komisyonu, sınırlı, süreli bir çalıĢma takvimimiz var. Bu takvim çerçevesinde hem aile bütünlüğünü olumsuzu
etkileyen unsurları tartıĢacağız, dinleyeceğiz uzmanlarımızdan hem de ailenin çözüm üretme kapasitesini -asıl altını vurgulamak
istediğim husus bu- nasıl artırabiliriz, bu anlamda ne tür verilere ulaĢabiliyoruz. Bunları paylaĢacağız, dinleyeceğiz uzmanlarımızdan ve
inanıyorum ki hem yurt içinde hem yurt dıĢında yaĢayan ailelere rehber teĢkil edecek bir araĢtırma çalıĢması olsun ve çıkan rapor hem
yasama faaliyetlerinde akabinde hükûmet programlarında yer bulabilsin istiyoruz.
Daha önce de ifade etmiĢtim, tekrar edeyim. Aile kurumu üzerine yapılan tartıĢmalar genellikle karı koca iliĢkisini tanımlayarak
baĢlar. Oysa her birimiz bir aileye doğuyoruz. Yani bizim doğumumuzdan itibaren baĢlıyor bir aileyle iliĢkimiz. O anlamdaki o süreci
çok önemsediğimi ifade etmek istiyorum. Yani anne, baba, kardeĢ hukuku… Mesela hiç konuĢmadığımız bir Ģeydir, kardeĢler arası
iliĢki ve kardeĢ hukuku. “ Aile” deyince biz sadece çok dar, çekirdek bir aile, karı koca iliĢkisi ve çocukları anlıyoruz. Oysa, bizim
doğumumuzla baĢlar bir aileyle olan iliĢkimiz. O anlamda kapsamlı bir rapor olması yönünde istiĢarelerimiz oldu arkadaĢlarımızla.
Sadece karı koca iliĢkisini değil, ailenin tüm fertlerini de etkileyen unsurları -yani çocuklar olabilir, yaĢlılar olabilir, ailedeki engelli
bireyler olabilir- detaylı bir Ģekilde ele almaya çalıĢacağız, bu toplantımızda.
Ben tekrar basın mensubu arkadaĢlara katılımlarından dolayı teĢekkür ediyorum.
Bugün ilk toplantımızın gündeminde çalıĢma gün ve saatleri kararlaĢtıracağız. Akabinde Komisyon üyelerimizin dinlenmesini
istediği isimler ve uzmanlar konusundaki görüĢlerini alacağız ve onları değerlendireceğiz ve yurt içinde yerinde inceleme yapacağımız
kurum, kuruluĢlar onları çalıĢacağız. Aynı zamanda da diğer kamu kuruluĢlarından davet edeceğimiz uzmanlarla ilgili bir istiĢaremiz
olacak bugün.
Evet, ben sözü burada nihayetlendirip arkadaĢlarıma söz vermek istiyorum.
Sayın BaĢkanım, sizden baĢlayalım.
Buyurun.
BAYRAM ÖZÇELĠK (Burdur) – Saygıdeğer BaĢkanım, çok değerli Komisyon üyesi milletvekili arkadaĢlarım; hepinizi
saygıyla ve hürmetle selamlıyorum.
Öncelikle araĢtırma Komisyonumuz özel bir önem arz etmekte, çok ayrıcalıklı bir araĢtırma Komisyonu olacağını
düĢündüğümüz bir Komisyon. ĠnĢallah, yapacağımız çalıĢmaların çok detaylı, geniĢ çalıĢmalar olacağını düĢünüyorum. Çıkaracağımız
raporların da öyle zannediyorum ki önümüzdeki süreçte, dönemde bakanlıklarımızın atacağı adımlarda, kurumlarımızın atacağı
adımlarda çok önemli bir rehber teĢkil edeceğini düĢünüyorum. ġu anda Türkiye’ mizde en büyük problemlerin, sosyal olayların
içerisinde gördüğümüz ve en yakın çevremizdeki insanlarla beraber bu iĢin içerisinde bulunduğumuz için gerçekten çoğu kere
üzülüyoruz. Bazen çocuklar adına en fazla üzüldüğümüz alan; eĢler, kadınlar adına üzüldüğümüz bir alan; yine hakeza zor durumda
kalan aile bireyleri, aile reisleri adına da üzüldüğümüz bir alan.
GörüĢeceğimiz çok büyük bir kitle var ve fikirlerini alacağımız var. Son yıllarda ben öyle düĢünüyorum ki bu ailedeki
bütünlüğün bozulmasıyla ilgili olarak herkes kafa yormaya baĢladı, çok ciddi araĢtırma yapanlar var. Özellikle bir hafta içerisinde bu
Komisyonumuz kurulduktan sonra bizlerle irtibata geçmeye çalıĢan o kadar çok kiĢiyi gördük ki, demek ki artık “ bıçak kemiğe
dayandı” tabirini de kullanabiliriz bu noktada. Tez olarak, yüksek lisans olarak, doktora olarak bu çalıĢmalarda acaba ben ne
yapabilirim düĢüncesiyle de çaba sarf edenleri görüyoruz. Onların bilgilerini de alacağız, güzel bir çalıĢma olacağını düĢünüyorum.
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Ben çalıĢmalarımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.
BAġKAN – ġimdi, gündemimize geçelim. ÇalıĢma gün ve saatlerini konuĢacağız öncelikle. Bunun için Komisyon
uzmanlarımız bir taslak çalıĢma yaptı, onu bir değerlendirelim çünkü süremiz çok kısıtlı ve onların tecrübesi önemli.
YASAMA UZMANI MUSTAFA BĠÇER – Efendim, genelde komisyonlarımız çarĢamba, perĢembe günleri çalıĢma yapıyor.
10.00 ila 14.00 saatleri arasında çalıĢma hususumuz gündemde, 14.00’ te genelde Genel Kurul baĢlıyor. Bir de yerinde çalıĢma
ziyaretlerimiz olacak. Onlar da cuma, cumartesiye getiriliyor genelde çalıĢma takviminden kaynaklı olarak. Günler daha sonra tespit
edilir ancak genelde birinci ayın sonunda bir çalıĢma ziyareti olabilir, bir de ikinci ayın sonunda bir çalıĢma ziyareti olabilir –yani o
günlere ila has değil bu- bu Ģekilde bir çalıĢma takvimiz gündemde olabilir Sayın BaĢkanım.
BAġKAN – ġimdi, Ģöyle, tabii, bu konuda biz sıfırdan baĢlamıyoruz. Bir baĢlangıç noktası ve gelinmiĢ bir mesafe var
kurumların. Benim kiĢisel önerim -arkadaĢlarla da bir istiĢare ettik bunu- öncelikle Aile Bakanlığı 2014 yılında yapılmıĢ bir aile yapısı
araĢtırması var, hem boĢanmalarla ilgili bazı verilerin olduğu. Ben arzu ediyorum ki bundan sonraki ilk toplantımızda bu araĢtırmayı bir
dinleyelim uzmanlardan. Nedir sahada durum ve güncel veriler bunlar. Akabinde çalıĢma programımızı iĢletelim. Yani öncelikle son
edinilmiĢ bilgiler üzerinden bir zihinlerimizi tazeleyelim, bazı rakamları güncelleyelim. Orada benim de iyi hatırladığım bazı önemli
boĢanma rakamları var. ĠĢte, yaĢlıların aileleriyle, ileri yaĢlardaki beklentileriyle ilgili bazı rakamlar var. Bunları hepimiz bir
tazeleyelim, isterseniz öyle baĢlayalım, önümüzdeki hafta. Sayın Bakanla da görüĢtük bu konuyu. Bu konuda uzman desteğimizi de
alacağız inĢallah kurumdan.
Buyurun Bayram Bey.
BAYRAM ÖZÇELĠK (Burdur) – BaĢkanım, tabii, çalıĢmalarımıza önce kurumlarımızı, bakanlıklarımızı dinleyerek
baĢladığımız takdirde daha sonra özellikle farklı açıdan bu olaylara yaklaĢan uzmanlarımızın, ihtisas sahibi kiĢilerin, derneklerin,
vakıfların, önerecekleri önerilerle Ģimdiye kadar uygulamalardaki konuları önceden dinlediğimizden dolayı nerede eksiklik, nerede
yapılmayanlar olduğunu çok net görebiliriz. Onun için bence kurumları önce dinlemekte çok çok fayda var. Onların sunumlarını alıp,
raporları alıp burada Adalet Bakanlığındaki boĢanmalarla ilgili istatistiklerin alınması, Adalet Bakanlığındaki mağduriyetler, aile
mahkemesi psikologlarını, Sağlık Bakanlığıyla ilgili temasımız var, halk sağlığıyla ilgili, acaba ellerinde bir istatistiki bilgiler var mı?
Aile hekimliğinde böyle ellerinde bir formla bu tutuluyor mu tutulmuyor mu? Bunun ĠçiĢleri Bakanlığındaki süreç, Diyanet ĠĢleri
BaĢkanlığı… Bunları gözden geçirdikten sonra, dinledikten sonra bence uzmanların söyleyecekleri daha da önem arz eder diye
düĢünüyorum yani.
BAġKAN – Buyurun.
FATMA KAPLAN HÜRRĠYET (Kocaeli) – Evet, teĢekkür ediyorum Sayın BaĢkan.
Sayın BaĢkan, değerli Komisyon üyeleri; bu, ikinci toplantımız. Tekrar, hayırlı uğurlu olsun Komisyonumuz. ĠnĢallah, iyi
çalıĢmalara, baĢarılı çalıĢmalara imza atmak hep birlikte nasip olur.
Bizim de özellikle bu Komisyonun kurulmasıyla ilgili Meclis gündemimizde, Genel Kurulumuzda tartıĢtığımız önerge üzerine
aldığımız sözlerde hep ifade ettik. Bu Komisyonun üzerindeki sorumluluk ağır. Sadece boĢanmalar değil. Bu konudaki çekincelerimizi
ve kaygılarımızı hep ilettik. Nitekim, haklı olduğumuzu da birkaç gün önce, maalesef, Antalya’ da yaĢanan kötü bir olay gösterdi.
Kendisini aldatan eĢinden boĢanmak isteyen gencecik bir kadın 3 yaĢındaki çocuğunun gözü önünde eĢi tarafından maalesef öldürüldü.
Yani, bizim konumuz çok yönlü bir konu. Bireyleri, aile içerisindeki tüm bireyleri, kadını, erkeği, çocuğu, anne baba, kardeĢ, çok yönlü
ele almamız gerekiyor. BoĢanmalarla birlikte birçok sıkıntılar gündeme geliyor. Kadına Ģiddetin, aile içi Ģiddetin, çocuğa Ģiddetin, anne
babaya Ģiddetin, bu yönleriyle de ele alınmasının uzmanların ya da kurumlarımızın bu yönüyle de dinlenmesinin çok önemli olduğunu
düĢünüyoruz.
Ayrıca, bizim partimiz adına, grubumuz adına da bir önerimiz var. Özellikle, dinlenmesi gereken aktivistler, daha önce
kurulmuĢ komisyonlarda görev yapmıĢ uzmanlar, hukukçular, sosyologlar… Bu konuda Ģöyle bir liste çıkardık, bunu da sizlerin,
Komisyonumuzun takdirlerine sunuyoruz. Bunun da dikkate alınmasını Komisyonumuz tarafından istiyoruz. Bu Ģekilde size arz
edeyim Sayın BaĢkan.
BAġKAN – Var mı çalıĢmanız?
FATMA KAPLAN HÜRRĠYET (Kocaeli) – Evet.
BAġKAN – Tamam.
FATMA KAPLAN HÜRRĠYET (Kocaeli) – Biz de bu arkadaĢlarımızın, uzmanlarımızın Komisyonumuzca, bizlerce ve diğer
uzmanlarca dinlenmesini talep ediyoruz.
TeĢekkür ediyorum Sayın BaĢkanım.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.
Buyurunuz.
BURCU KÖKSAL (Afyonkarahisar) – Öncelikle Komisyonumuz hayırlı uğurlu olsun. Umarım boĢanma olaylarını gerçekten
önleyebiliriz. Ama, bence burada boĢanma olayına bakarken boĢandıktan sonra kadınların yaĢadığı sıkıntılar, özellikle maddi sıkıntılar
çünkü uygulamada ne yazık ki nafaka ve tazminatları tahsil etmekte kadınlarımız çok zorlanıyor, bunu göz ardı edemeyiz.
Ben on iki yıl avukatlık yaptım ve birçok boĢanma davasına baktım. Kadınlar öyle kolay kolay boĢanmıyor, inanın en son çare
olarak size gelip boĢanmaya müracaat ediyor. Gerçekten evliliğe katlanamayacak durumdaysa veya eĢi tarafından dıĢarıya atılıyorsa o
zaman boĢanmak zorunda kalıyor. Birçoğu hatta eĢinin kendisini aldatmasına, bir baĢka kadınla aynı evde yaĢamaya dahi katlanmaya
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razı oluyor. Çünkü boĢandıktan sonra ekonomik olarak zorluk çekeceğini, toplumsal baskılarla karĢılaĢacağını biliyor, bunun için
katlanmaya çalıĢıyor, en son seçenek olarak boĢanmayı görüyor. BoĢandıktan sonra da gerçekten çok büyük zorluklarla karĢılaĢıyor,
yani maddi zorluklar baĢta, manevi zorluklar. Bence bunların da incelenmesi gerekiyor çünkü bu da çok önemli kadın açısından. Artı,
özellikle Ģiddet ülkemizde son yıllarda bir hayli artmakta. Biraz önce Fatma Vekilimizin söylediği gibi, en son Antalya’ da yaĢanan
olay, eĢi tarafından boĢanma davası açıldığı için tebligatı alan eĢ ne yazık ki 3 yaĢındaki çocuğunun gözleri önünde anneyi öldürmüĢ.
Yine, bir baĢka olay, kezzap dökerek eĢini ağır Ģekilde yaralamıĢ, sırf boĢanma istediği için. Bunun bir sürü örneği var ve her gün ne
yazık ki biz bunu yaĢıyoruz. ġiddete maruz kalan kadın, özellikle ekonomik güvencesi olmayan kadın sığınmaevine müracaat ediyor.
Sığınmaevlerinde bence bize ıĢık tutabilecek birçok öykü var, birçok hayat var. Bence mutlaka bölgelerdeki, herkes kendi seçim
bölgesindeki sığınmaevini ziyaret edebilir. Ben mesela kendi seçim bölgemde bunu yaptım ve birçok doneye de ulaĢtım.
BAġKAN – Bunlar tabii milletvekili olarak bizim çalıĢma alanımız ama biz Komisyon olarak üyelerle birlikte de bu tür
ziyaretleri yapmamız gerekiyor ayrıca, yani Komisyon tutanaklarına geçmesi açısından.
BURCU KÖKSAL (Afyonkarahisar) – Kesinlikle, çünkü orada boĢanmak isteyen kadınlar baroların adli yardımına
yönlendiriliyor o vesileyle çünkü ekonomik güçleri yok yani avukat tutacak, hukuki yardım alacak. Ancak adli yardım vasıtasıyla o
hukuki yardımı alabiliyorlar, bence bu önemli. Yani, sığınma evlerinde kalan kadınlar ve boĢandıktan sonra özellikle uygulamada tahsil
edilemeyen nafakalar, maddi manevi tazminatlar yüzünden ekonomik açıdan zora düĢen kadınlar, toplumsal baskı gören kadınlar yani
bence bunları da araĢtırmak gerekiyor. Çünkü boĢanma, evet, ülkemizde fazla gibi gözüküyor ama bu, gerçekten, yaĢadığım
deneyimlerden Ģunu söyleyebilirim, bizim kadınlarımız en son seçenek olarak boĢanmaya müracaat ediyor. Birçok kadın birçok Ģeye
katlanıyor bahsettiğim gerekçelerle, onun için bence kesinlikle boĢandıktan sonraki durumu yani özellikle o nafaka tazminat
konularındaki tahsilat zorluklarının da göz önüne alınması gerekiyor.
BAġKAN – Mutlaka, ben zaten ilk toplantıda ifade etmiĢtim.
BURCU KÖKSAL (Afyonkarahisar) – Çünkü, aile hukukunda esas, aslında çocuğun menfaati, e çocuklar da genel olarak anne
yanında kaldığı için, annenin maddi zorluk çekmesi çocuğun da veya çocukların da aynı sıkıntılara katlanmasına yol açıyor, bunun için
bence bunu da mutlaka göz önünde bulundurmamız gerekiyor.
BAġKAN – ġimdi, hem boĢanma konusu hem de aile bütünlüğünün korunması konusu tek bir parametreyle ele alabileceğimiz
konular değil, birden fazla parametresi var. Bu söylediğiniz önemli kalemlerden biri, yani kadının boĢanma süreci ve boĢanma süreci
sonrası durumu. Bununla beraber, çocukların tabii durumu, iĢte diğer konular, çatıĢmaların boĢanmaların yarattığı diğer handikaplar,
bunların hepsini ümit ediyorum bu Komisyonda ele alma fırsatımız olacaktır.
TeĢekkür ediyorum Sayın Vekilim.
Buyurun Sayın Vekilim.
DENĠZ DEPBOYLU (Aydın) – Öncelikle teĢekkür ediyorum Sayın BaĢkan.
Ben aile danıĢmanlığı uzmanlığını almıĢ, aynı zamanda evlilik ve çift terapileri yapmıĢ biri olarak, bir psikolojik danıĢman
olarak konuya yaklaĢmak istiyorum.
ġimdi, öncelikle bir boĢanma süreçlerini ele alırsak istatistiklere baktığımızda ilk bir yılın daima riskli olduğunu ve en çok
boĢanmaların da ilk bir yıl içerisinde gerçekleĢtiğini görüyoruz. Bu, çiftlerin ilk bir yıldaki uyum sürecinde yaĢadıkları zorlukları bize
gösteriyor. Tabii ki daha ileriki süreçte, sayın vekilimizin de belirttiği gibi, daha ağır sorunlarla karĢılaĢan kadınların boĢanmaya
yöneldiğini, boĢanmayı çözüm olarak görerek bu talepte bulunduklarını görüyoruz ama bu maalesef toplumumuzda aile içi Ģiddete de
sebep olabilecek noktalara geliyor.
Her Ģeyden önce ailenin psikolojik ve sosyolojik dinamiklerini ele alarak bence çalıĢmamız gerekiyor çünkü sadece sorun aile
içerisinde yaĢanan anlaĢmazlıklardan kaynaklanmıyor, bunun sosyolojik temelleri var, ekonomik temelleri var. Bunların bir ele
alınması gerektiğini düĢünüyorum.
Yine, ailenin geliĢim evreleri var, biz aileyi geliĢim evrelerine ayırırız aynı çocuklukta olduğu gibi. Mesela, çocuklukta da ilk bir
yaĢ, oral dönem, anal dönem gelir, ödipal dönemden sonra fallik dönem gelir. Her geliĢim döneminin bir görevi vardır, diğer döneme
hazırlar çocukları. Aynı Ģey evlilikler için de söz konusudur. Ġlk baĢta bir evlilik öncesi dönem vardır, kiĢinin evliliğe hazır olması
gerekir, arkadan yeni evli çift vardır, küçük çocuklu aile vardır, arkasından ergen çocuklu aile dönemi gelir, çocukların evden ayrıldığı
döneme gelinir. Bütün bu süreçler içerisinde yaĢanabilecek çok farklı sorunlar vardır, her dönemin kendine özgü sorunları vardır. Bu
nedenle de aileyi geliĢmekte olan, sadece çiftlerin etkileĢimiyle yürüyen değil, çiftle birlikte çocukların varlığı, yine kök ailelerden
gelen aile yakınlarının varlığını da düĢünerek bir sistem olarak ele almamız gerekiyor.
Burada bence geçmiĢ dönemlerle bugünü karĢılaĢtırdığımızda tabii ki boĢanmaların artmasında birçok etken var ama ben sosyal
destek ağlarının zayıflamasını da buna etken görüyorum. Bir elli yıl öncesi sosyal destek ağlarına Ģu anda sahip değiliz, iliĢkiler daha
zayıfladı, daha bireyselleĢti. Sosyal destek ağlarının zayıflaması belki de günümüzün çağdaĢlaĢmayla getirdiği bir sorun, bel ki de
değiĢtiremeyeceğimiz… Eskiye dönmek aslında çok da doğru olmayabilir, eski kültürel özelliklerimizi korumakla birlikte ileriye doğru
da ilerlememiz gerekiyor. Bu noktada, sosyal destek ağlarımızı kaybettiğimizde yerine profesyonel yardımın geçmesi gerekiyor. O
nedenle de profesyonel ağın kurulması çok önem arz etmekte, bu konuyu da belirtmek istiyorum.
Profesyonel yardım sürecinde hukuksal danıĢmanlık ve arabuluculuk hizmetleri de geliyor. Yalnız arabuluculuk hizmetlerinin
çok dikkatli yapılması, profesyonel kiĢiler tarafından yapılması gerekiyor. Burada barıĢtırmanın çözüm olmadığını, maalesef
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yaĢadığımız birçok acı olaylarla gördük, örnekledik. Gerçek anlamda profesyonel destek sunabilecek örgütlerin, bireylerin çalıĢma
elemanlarının oluĢturulması ve bu kiĢilerin yardım için hazır bulunması gerekiyor.
Bu konuyla ilgili olarak benim de Komisyonumuza tavsiye edeceğim hocalarımız ve derneklerimiz var, STK grupları var.
BAġKAN – Tamam Sayın Vekilim, alalım onu.
DENĠZ DEPBOYLU (Aydın) – Ben Ģu anda sadece isim olarak verip dosyayı size sunmak istiyorum.
BAġKAN – Memnun oluruz.
DENĠZ DEPBOYLU (Aydın) – Aile terapilerinde, evlilik terapilerinde, cinsel terapilerde, kognitif ve davranıĢçı terapilerde
uzmanlaĢmıĢ bir hocamız var, Profesör Doktor Mehmet Zihni Sungur. Hocamızla da görüĢtüm ben, kendisinin bize bu konuda uzman
desteği verebileceğine inanıyorum, bu alanda en iyi hocalarımızdan biridir.
BAġKAN – Ankara’ dan mı, Ġstanbul’dan mı?
DENĠZ DEPBOYLU (Aydın) – Marmara Üniversitesindedir kendisi ama gelir.
Yine, Profesör Doktor Selahiddin ÖğülmüĢ, aile sosyolojisi üzerine çalıĢır, kendisi Ankara Üniversitesindedir. Yine, Profesör
Doktor YaĢar Özbay var, yine aile sosyolojisi üzerine çalıĢıyor, bunlar PDR kökenlidir. Kendilerinin bize çok yardımı olacağını
düĢünüyorum, bize yardımcı olacaklardır.
Yine, bunların yanı sıra Genç Akademisyenler Derneği. Genç Akademisyenler Derneği sosyoloji, psikoloji üzerine
uzmanlıklarını devam ettiren arkadaĢlarımızdır. Özellikle aile sosyolojisi, psikolojik danıĢmanlık, yine engelli çocukların aileleri ve
üstün yetenekli çocukların aileleriyle çalıĢan arkadaĢlarımız var. Türk PDR, Türk Psikologlar Derneği ve Türk SAĞLIK-SEN’ in bize
yardımcı olabileceğini düĢünüyor, Komisyonumuzun takdirine, sizin takdirinize bırakıyorum.
Ben hocalarımızın özgeçmiĢleriyle ilgili bir dosya hazırladım, size ileteceğim.
BAġKAN – Tamam, teĢekkür ederim, çok sevinirim, çok faydalanacağımıza inanıyorum.
Çok teĢekkür ediyorum.
Buyurun Sayın Vekilim.
DĠRAYET TAġDEMĠR (Ağrı) – Merhaba herkese.
Ben ilk defa katılıyorum, daha önceki oturumda katılamadım maalesef bölgede yaĢanan sıkıntılardan kaynaklı.
Bir arkadaĢımız daha var bizim gruptan, Aycan Ġrmez. Aycan arkadaĢımız da Ģuan Silopi’de, sokağa çıkma yasaklarından
kaynaklı kendisi de katılamadı. Umarım en kısa zamanda bu yaĢanan çatıĢma ortamı son bulur ve arkadaĢımız da burada bizimle
birlikte bu çalıĢmayı yürütür.
Açıkçası, biz üç aylık bir çalıĢma yürüteceğiz, umarım kadınlar açısından, toplum açısından ve bu ülkede yaĢayan tüm bireyler
yani bu aile iliĢkisi içerisinde olan tüm bireyler açısından daha demokratikleĢtirici, daha sorun çözücü bir yerden bu araĢtırmayı hep
birlikte yaparız. Mutlaka burada Ģeyi dinleyeceğiz, yani hem bugüne kadar yapılan çalıĢmaları hem uzman önerilerini dinleyeceğiz ve
daha detaylı tartıĢmalar yürüteceğiz. Ama ben de kısaca Ģunu ifade etmek istiyorum, gerçekten de ailenin bir tanıma ihtiyacı var,
mevcut aile tanımı ve bu iliĢki biçiminin tanımlanma biçimi hem kadınlara hem çocuklara hem de aile içerisinde yaĢayan diğer yaĢ
gruplarına özellikle yaĢlılara bu cinsiyetçiliği, Ģiddeti besleyen bir iliĢki döngüsüne dönüĢüyor. Dolayısıyla, bunu kadın-erkek
arasındaki bir iliĢkiden ziyade, daha toplumsal bir iliĢki biçimi, diğer aile bireylerini de kapsayacak bir iliĢki biçimi olarak
tanımlanmaya ihtiyaç olduğunu düĢünüyorum. Ayrıca, bu iliĢkinin bir demokratikleĢtirilmeye ihtiyacı var. Bu demokratikleĢtirme
dinamikleri neler olabilir? Yani, onun hem ekonomiyle hem sosyolojik yapıyla hem cinsiyetçilikle ve Ģiddetle bağını kurarak aslında
biz bunu nasıl yeniden ele alabiliriz üzerinden bir tartıĢmaya ihtiyaç olduğunu düĢünüyorum.
Yine, aile tanımında aslında genelde Türk aile yapısının geleneklerinin aktarıldığı bir birim olarak değerlendiriliyor, dolayısıyla
diğer farklı aile geleneklerinin de görünür kılındığı, bu aktarımların da yapıldığı bir tanımın olması gerektiğini düĢünüyorum. Yine,
boĢanma Ģiddet ve kadınların, çocukların yaĢadığı sorunların yoksullukla doğrudan bir iliĢkisi var, dolayısıyla bu programlarda
yoksulluk üzerine de neler yapabiliriz, nasıl tartıĢabiliriz üzerinden de bir bakıĢa, yeniden bir değerlendiremeye ihtiyaç olduğunu
düĢünüyorum.
Bu anlamda, bizler de uzman olarak bu alana ciddi emekler veren, çalıĢan bir arkadaĢımız Esra Gedik’ i öneriyoruz. Esra
Hocamız boĢanma, aile üzerine tezi olan bir arkadaĢımız, güncel olarak da bu politikaları takip eden bir arkadaĢımız.
BAġKAN – Siz yazılı verecek misiniz Sayın Vekilim?
DĠRAYET TAġDEMĠR (Ağrı) – Evet, yazılı vereceğim. Esra Gedik Hocamızı yazılı olarak vereceğim ama kurum olarak da biz
Mor Çatıyı öneriyoruz. Mor Çatı yıllardır aslında kadın, Ģiddet üzerine sığınanlar üzerine çalıĢan bir kurum. Yirmi yıla yakındır da
alanında deneyimleri var, pratikleri olan bir kurum. Kurum olarak da Mor Çatının da bu çalıĢmaya büyük katkıları olacağını
düĢünüyoruz.
BAġKAN – Tamam, CHP grubunun da önerisinde var o zaten, evet, Feride Hanım önermiĢler orada. Bizim de 6284 sürecinde
çalıĢtığımız kurumlardan biri Mor Çatı.
DĠRAYET TAġDEMĠR (Ağrı) – TeĢekkür ediyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.
Buyurun Sayın Vekilim.
MAHMUT TANAL (Ġstanbul) – TeĢekkür ederim.
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Sayın BaĢkan, değerli milletvekili arkadaĢlarım; öncelikle hepinizden ve basın mensuplarından ayrı ayrı özür dilerim geç
geldiğim için, kusura bakmayınız.
ġimdi, tabii, burada Komisyonumuzun adı “ Aile Bütünlüğünü Olumsuz Etkileyen Unsurlar ile BoĢanma Olaylarının
AraĢtırılması ve Aile Kurumunun Güçlendirilmesi” baĢlık bu. Tek baĢına biz burada boĢanmanın üzerine gidersek konunun
bütünlüğünden sanki uzaklaĢmıĢ oluruz gibime geliyor bana. Yani, burada, aile bütünlüğünü olumsuz yönde etkileyen unsurlara
bakarak ve onun üzerinden ancak sonuç alıcı bir noktaya gidebiliriz.
Nedir? Burada yani baĢlıklar hâlinde, tabii herkes kendi penceresinden baktığı zaman aile sorunlarının nelerden ibaret olduğunu
farklı farklı da sayabilir, müĢterek noktalar da olabilir, eksiklikler de var, yani bunları, eksikleri de tamamlamak lazım diye
düĢünüyorum.
ġimdi, bir sefer ailenin korunması… Bizim mevcut Anayasa’ mızın 41’ inci maddesinde “ Aile toplumun teminatıdır.” Ģeklinde
hüküm var. ġimdi, ailenin korunmasına yönelik baktığımız zaman pozitif hukuktaki düzenlemelerde, Ġnsan Hakları ve Çocuk Hakları
SözleĢmesi, Kadınlara KarĢı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi SözleĢmesi, Avrupa Sosyal ġartı… Yani, Ģimdi, bizim mevcut olan iç
hukukumuzda, düzenlemelerde eksiklik var mı? AĢağı yukarı çok az eksiklik var diyebiliriz ama zihinlerimizde bir eksiklik var. Yani,
biz, bunları içselleĢtirmemiĢiz aslında, içselleĢtirebilsek sorunun çok fazla büyüyeceğini ben zannetmiyorum. Ama burada sorunlara
baktığımız zaman, baĢlıklar Ģeklinde bakarsak, yani bu toplumun birinci sorunu, gayet rahat, bence ilkokuldan itibaren müfredata bu
eğitimin konulması lazım, yani aile bütünlüğü açısından, kadın-erkek eĢitliği açısından bunun içselleĢtirilmesi lazım. Bugün sabahleyin
haberleri izlediğimde, yine Antalya, Konya, yanılmıyorsam Samsun, 3 tane ilimizde, 3 tane kadınımız yine öldürüldü. Yani bu nedir?
BoĢanma davasını kadın açmıĢ ve çıkarıyor birisi… Karaman mı, bilemiyorum, yani 3 tane ilimizde… Netice itibarıyla, bu
içselleĢtirme ancak eğitimle olur. Tabii, bu, bir yıllık bir eğitimle olabilecek bir iĢ değil. Çinlilerin çok güzel bir sözü var, diyor ki: “ Bir
yıl ürün alacaksanız buğday ekin, eğer on yıl ürün alacaksan meyve ekin, uzun yıllar ürün alacaksanız insan eğitin.” Yani, bu iĢ aslında
eğitimden geçecek. Yani aile kurumunun korunması açısından, eĢlerin sadakat ve bağlılığı açısından, saygı açısından, hoĢgörü
açısından bu tamamen bir eğitim meselesi.
ġimdi, sorunlara baktığımız zaman, bir sefer, ülkemizde bir göç sorunu var arkadaĢlar. “ Göç sorunu” derken, biz sadece
Suriye’ den gelen mülteciler açısından bakıyoruz, bu yanlıĢ, ülkede bir iĢ göç sorunu var. Yani, bu, göç veren bölgeler var, göç alan
bölgeler var ve bu göç alma ve göç vermenin de baĢlı baĢına aile kurma açısından doğurduğu sorunlar var. Bölgeler arasındaki bu
eĢitsizlik, bu geliĢim farklılığı ister istemez aile kurumu kurulduğu zaman buna da yansıyor.
Geçici aile parçalanmaları var, bu nedir mesela? Bu, Türkiye’ deki mevsimlik iĢçiler açısından, bakıyoruz, ailelerin bir kısmı
geçici mevsimlik iĢçisi, bir bölgeden kalkıyor diğer bölgeye gidiyor. Bu, geçici anlamda göç ve aile parçalanmasına sebebiyet veriyor.
Bir baĢka baĢlık, yine, yerel ekonomilerdeki, yani yerel yönetimlerdeki, yerel bölgelerdeki ekonomik zayıflıklar. Bunlar diğer
taraflara göç veriyor, bunlarla artan sorunlar.
Tabii, bir baĢka baĢlık altında, yoksulluk ve sosyal yardımları biz diyebiliriz. Yani, yoksulluğun kendisiyle birlikte getirdiği
baĢlıkların altında aile parçalanmaları çok fazla oluyor. Mesela ben kendimden örnek vereyim, hiç kimseden örnek vermeyeyim. Ben
1982 yılında Ġstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdiğim zaman, 1986’ da bitirdim, dört yılda bitirdim, son sınıftayken ben eĢimle
tanıĢmıĢ oldum. Ancak, ekonomik durumlar yerinde olmadığı için -o dönemde sözlendik ama yani stajyerlik bittikten sonra sözlendikben olayı hep ağırdan aldım. Çünkü stajyerlik döneminde girmiĢ olduğum duruĢmaların çoğundaki boĢanma davaları beni ürkütmüĢtü
ve çoğu da hakikaten yoksulluktan dolayı kaynaklanıyordu. “ Ben kendi hayatıma bir baĢkasını katarak onun hayatını zindan etmeye
hakkım yoktu.” Ģeklinde düĢünceye kapıldım ve netice itibarıyla benim niĢanlılık sürem aĢağı yukarı iki buçuk yılı buldu. Nedendi?
Hepsinin temelinde yoksulluk vardı. Çünkü, acaba, ben bu yoksullukla birlikte… EĢim buna katlanır mı, katlanmaz mı? Çok pratik bir
örnekti bu. Netice itibarıyla, belki ben cesaret ettim, eĢimle konuĢtuğum için rahatlıkla “ Evet, bu yoksulluğa, bu güce birli kte
katlanmaya varım.” dedi. Ben huzurunuzda kendisine bu cesaretinden dolayı teĢekkür ederim. Yani, netice itibarıyla, bu ancak böyle
aĢılabilirdi. Yani, bu yoksulluk hakikaten büyük bir bela, yani yoksulluk aile kurumunun da belası, suçların da belası, yani her
kötülüğün belası aslında yoksulluk. Yani, bu yoksullukla bir mücadele etmek lazım.
Tabii, evlilik birliğine geldiğimiz zaman yani bu alt nedenler açısından… Nedir bu? Burada benim sayacağım bu baĢlıkları ne
olur yani hiçbir arkadaĢımız bunu bir siyasi bir mecraya veya bir malzeme konusu yapmasını ben istemem. Netice itibarıyla burada
objektif olarak bilimsel bir çalıĢma yapıyoruz, çekinmeden herkes kafasındakini söylemesi gerekir.
ġimdi, baktığımız zaman, yani davalardan bize gelen… Netice itibarıyla benim Ģu anda dört buçuk, beĢ yıla yakın bir
milletvekili sürecim var, yine Yargıtay Kararları Dergisinin de abonesiyim ben, yani mesleğimden uzaklaĢmıĢ değilim, birebir yine
içerisindeyim. Yargıtay kararlarımızda görebildiğimiz kadarıyla giyim tarzlarından boĢanmalar çıkıyor, dini görüĢ farklılıklarından
çıkıyor, eĢlerin ailesinden dolayı çıkıyor, kıskançlıktan dolayı çıkıyor, eĢlerin iĢ sorunlarından dolayı çıkıyor. Yani nedir? EĢ eve geç
geliyor, çok fazla iĢine kendisini vermiĢ durumda, hakikaten geç gitmesi nedeniyle bu sorunlar çıkıyor. Alkol kullanmasından çıkıyor,
kumar alıĢkanlığından çıkıyor, cimri olmasından çıkıyor, aileye aĢırı düĢkünlüğünden çıkıyor. Yani eĢlerden bir tanesi kendi alisine çok
fazla aĢırı düĢkün, bu sebeplerden çıkıyor. Az konuĢur, çekingenlikten dolayı çıkıyor, sorumsuz davranmasından çıkıyor, aileye olan
bağlılık ve uzaklık açısından sorunlar çıkıyor, iĢine aĢırı düĢkünlükten çıkıyor, çok fazla para harcamasından çıkıyor, ev ve çocuklarıyla
ilgili sorumluluktan -ilgilenmiyor, iĢinden, vesairesinden- çıkıyor, gelir yetersizliklerinden -biraz önce bahsettiğimiz o “ yoksulluklar”
baĢlığı altında- çıkıyor, netice itibarıyla, yemek ve ev düzeninden çıkıyor, harcama ve tüketim alıĢkanlıklarından çıkıyor, akrabalarla
olan iliĢkilerinden çıkıyor. Ama bunların hepsi de netice itibarıyla eğitimden geçiyor değerli arkadaĢlar yani bu iĢin ilacı bu.
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Dinlediğiniz için, söz verdiğiniz için ben teĢekkür ediyorum.
Yalnız, burada Sayın Vekilimiz Burcu Hanım’ la sohbet ederken Türkiye Barolar Birliği nezdinde kurulan Kadın Hukuku
Komisyonu, TÜBAKKOM var. Bence, bir kurum açısından, burada, bu arkadaĢlarımızı da dinlemek de yarar var. Aile birliğinin
korunması açısından, Ġstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi var, Nazan Moroğlu. Bu konuda kadın hakları üzerinde…
BAġKAN – Ġlave mi ediyoruz?
MAHMUT TANAL (Ġstanbul) – Evet.
Bunların da gerek Ġstanbul Kadın Hakları Komisyon BaĢkanı ve aynı zamanda Nazan Moroğlu, Türkiye Barolar Birliği Kadın
Hukuku Komisyonu, TÜBAKKOM’ un da bu konuda dinlenmesini istirham eder, hepinize teĢekkür eder, saygılarımı sunarım.
BAġKAN – Evet, teĢekkür ediyorum Mahmut Bey.
Burcu Hanım istemiĢti daha önce, ona söz hakkı vereyim.
Buyurun.
BURCU KÖKSAL (Afyonkarahisar) – Mahmut Bey’ le konuĢurken biraz önce fark ettik, bu gerçekten önemli. Türkiye Barolar
Birliği Kadın Hukuku Komisyonu TÜBAKKOM’ un bu konuda ciddi anlamda çalıĢmaları ve verileri var, mutlaka görüĢülmesi
gerektiği kanaatindeyim. Ayrıca, Avukat Nazan Moroğlu bu konuda etkin bir Ģekilde çalıĢan bir hukukçu.
Yine, Ġstanbul Üniversitesi Kadın AraĢtırma Merkezinde Necla Arat kadın sorunlarıyla ilgili bu konuda etkin çalıĢan bir isim.
Ben bunlarla mutlaka görüĢülmesi gerektiği kanaatindeyim. Bize en azından somut verilerle de yardımcı olabilirler çünkü çok değiĢik
nedenleri var; yani ekonomik nedenler, iĢte psikolojik nedenler, yani birçok boĢanma olayı… Hani, boĢanmanın hukuksal olarak bir
genel nedenleri vardır, bir özel nedenleri. Genel neden olarak en belirgin Ģey evlilik birliğinin temelinden sarsılması, ortak hayatın
çekilmez hâle gelmesidir ama bu ortak hayatın çekilmez hâle gelmesinin içine birçok somut olay sokabilirsiniz. Yani, iĢte biraz önce
Yargıtay kararlarından örnek verildiği gibi, iĢte eĢlerin siyasi görüĢlerinin farklı olması, dini inançlarının farklı olması, iĢte maddi
kazançlarının farklı olması, giyim tarzı, hatta çok ilginç Yargıtay kararları var bu konuda. O yüzden, birçok neden var, yani genel
sebebin içerisine giren birçok somut olay var. Bu konuda da bize bu bahsettiğimiz alanda yardımcı olabilecek isimler, onun için
mutlaka görüĢülmesi gerektiği kanaatindeyim.
BAġKAN – Aldık notumuzu, teĢekkür ediyorum.
Deniz Hanım’ a söz vereceğim önce.
Buyurun Sayın Vekilim.
DENĠZ DEPBOYLU (Aydın) – ġimdi, aslında, ben biraz moral düzeltici bir Ģey söylemek istiyorum.
Sayın Vekilimiz, Mahmut Bey’ in saydığı sorunların belki de çoğu terapilerde bana gelen sorunlar. ġu konuda size ümit vermek
istiyorum: Bu sorunlarla gelen çiftlerin çoğunun sorununun çözümü sağlandı. Neden? Çünkü, evlilik ve çift terapilerinde sadece soruna
odaklanılmaz, ailede aileyi oluĢturan bireylerin kiĢisel, bireysel sağlıkları baĢta olmak üzere onlar da ele alınır ve çiftin uyumu, iliĢki
terapisi, iletiĢim terapisi… Ki bunun içerisinde çocuklara yaklaĢım, bütçenin nasıl ayarlanacağı, görüĢsel farklılıklar üzeri nde nasıl
çözüm üretilebileceği gibi birçok konu üzerinde durulur. Yani, çift terapileri sadece bireyi alıp dinlemek değildir, aynı zamanda aileyi
eğitmektir. Bu eğitim de terapi vasıtasıyla birlikte, terapi unsurlarıyla birlikte yürür. O nedenle size bu konuda umut vermek istiyorum.
Profesyonel yardım süreci var olduğu müddetçe bu sorunların çözümü mümkündür ve boĢanma oranının ben düĢeceğine inanıyorum.
Daha ağır sorunlarla da gelenler oluyor; bağımlılık, aldatma, sadakatsizlik diyelim biz ona ve sadakatsizliğin biliyorsunuz teknoloji
ilerledikçe çok daha farklı tipleri ortaya çıktı, bunlar da çözülebiliyor. Eğer, çift, birlikte yaĢamayı denemek istiyorsa, evlilik sorunlarını
çözmek istiyorsa gerçekten küçük bir dokunuĢa ihtiyaçları var.
BAġKAN – “ Ailenin çözüm üretme kapasitesi” dediğimiz Ģey çok önemli bir Ģey aslında.
DENĠZ DEPBOYLU (Aydın) – Tabii ki onun da eğitimi var; problem çözme, çözüm üretme eğitimi de veriyoruz. Yani, evlilik
terapileri aslında çok kısa bir süreç değildir, uzun bir süreçtir, üç-beĢ seansla bitmez. O nedenle de arabuluculuk hizmetleri çözüm
değildir. Arabuluculuk hizmetleri nedir? O andaki çatıĢmanın Ģiddetini azaltarak yardım alma, profesyonel yardıma yönlendirme
konusunda faydası olacaktır. Çünkü öyle bir an geliyor ki anlaĢıyorlar bir gün içerisinde boĢanıp gidebiliyorlar ama daha sonra
piĢmanlık yaĢıyorlar, olgunlaĢmaya baĢladıklarında “ Ya, biz bu sorunu çözebilirdik aslında veya çözebilenler var, biz de çözerdik.”
yaklaĢımıyla aynı kiĢiler tekrar bir araya gelip evlenebiliyorlar da, bunlarla da karĢılaĢıyoruz.
BAġKAN – Sözünüzü kesiyorum, hemen rakam vereyim size, yani gerçi uzmanlarımız geldiğinde araĢtırmalarında o rakamları
verecekler. Her boĢanan 100 çiftin 80’ i ikinci evliliklerini yapıyor, yani yeniden evleniyor; doğaldır, insana ait bir Ģey, bu durum. Ġkinci
evlilik yapanların yüzde 17’ si ki bu yıl içinde 30 bin kiĢiye tekabül ediyor, boĢandığı eĢiyle evleniyor. Bakın, bu Ģu demek: Hızlı
boĢanmıĢ bu 30 bin kiĢi, tekrar dönüp aynı eĢiyle evleniyor. O dediğiniz “ arabuluculuk” mekanizmasını bu anlamda ben çok
önemsiyorum.
DENĠZ DEPBOYLU (Aydın) – Evet, ama dediğim gibi arabuluculuk barıĢtırmayla olayı bitirdiğini düĢünülmesin, profesyonel
yardıma geçilmesi gerekiyor ki sorunların çözümü bulunabilsin.
Yine, ikinci evlilikler sebebiyle oluĢan farklı sorunlar da var.
MAHMUT TANAL (Ġstanbul) – Bence o “ arabuluculuk” kavramı doğru değil. Çünkü aile kurumunda çok farklı.
BAġKAN - Onu tartıĢabiliriz.
DENĠZ DEPBOYLU (Aydın) – ĠĢte, onu, isimleri iyi belirlemek lazım.
BURCU KÖKSAL (Afyonkarahisar) – Çünkü yanlıĢ anlaĢılma olmasın.
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BAġKAN – Yok, tartıĢabiliriz onu.
MAHMUT TANAL (Ġstanbul) – Çok sıkıntılı, kadın yine mağdur olacak, erkek yine kârlı çakacak.
DENĠZ DEPBOYLU (Aydın) – Ama ondan sonra profesyonel yardım sürecini arkadan iĢler hâle getirirseniz, arabuluculuk…
Benim anlatmaya çalıĢtığım o. Arabuluculuk o anda sadece ani kararla boĢanmalarını önlemek amacıyla ama arkadan profesyonel
yardım sürecini almak durumundalar, yoksa düzelemez zaten.
BURCU KÖKSAL (Afyonkarahisar) – Psikolojik destek anlamında herhâlde.
BAġKAN – Sosyal hizmet biraz söylediğimiz, sosyal hizmet.
DENĠZ DEPBOYLU (Aydın) – Yok, hayır, ikisini birbirinden ayırmak gerekiyor.
BAġKAN – Hayır, hayır, arabuluculuktan mutlaka barıĢtırmak gibi bir algı çıkmasın.
DENĠZ DEPBOYLU (Aydın) – Hayır, hayır, ben de onu diyorum.
BAġKAN - Süreci sağlıklı yönetmek aslında söylemeye çalıĢtığımız, süreci sağlıklı yönetmek.
DENĠZ DEPBOYLU (Aydın) – Evet.
Yani ilk anda, ilk tepkiyle boĢanmalarını orada bir engelleyip direkt profesyonel yardım sürecine yönlendirmek.
MAHMUT TANAL (Ġstanbul) – Hüküm var.
DENĠZ DEPBOYLU (Aydın) – O süreci iĢler hâle getirmemiz gerekiyor.
MAHMUT TANAL (Ġstanbul) – Aile mahkemesinin kurulmasına iliĢkin 7’ inci madde de var.
BURCU KÖKSAL (Afyonkarahisar) – Böyle bir yetki verilmiĢ, aile mahkemesi hakimi gerekli gördüğü takdirde zaten orada
uzman olarak görev yapan psikologlara gönderebiliyor.
DENĠZ DEPBOYLU (Aydın) – Çift terapileri 15 seanstan aĢağı olmaz.
BURCU KÖKSAL (Afyonkarahisar) – Yani, orada uygulamada biraz belki bizim yapacağımız önerilerle… Uygulamada, bu
konuda, iĢte 15 seans, hani iĢin uzmanları tarafından görüĢleri alınarak çıkarsa diye, yoksa Emine Hanım’ ın söylediği gibi 1 seans, 2
seansta görüĢülüyor, rapor düzenlenip mahkemeye gönderiliyor. Uygulama da bu Ģekilde yapılıyor, ne yazık ki ve çok sağlıklı verilere
de ulaĢamayabiliyor uzman da çünkü bir sefer, iki sefer dinlemekle ama dediğiniz gibi belki on, on beĢ sefer bu Ģekilde terapi yapılırsa
daha sağlıklı olabilir. Onu söylemek istiyorum.
BAġKAN – Uzmanlar raporladığında zaten dinlediğimizde...
BURCU KÖKSAL (Afyonkarahisar) – Aile mahkemesi hâkimleri bu konuda bizim için önemli mutlaka Komisyon olarak çünkü
Ģehirlerde genelde aile mahkemesi kurulmuĢ durumda ilçelerde asliye hukuk mahkemeleri aile mahkemesi sıfatıyla görev yapıyor.
Özellikle uzun yıllardır aile hâkimliği yapan hâkimlerle bence görüĢülmesi gerekiyor ve aile mahkemesinde uzman olarak, o kadroda
çalıĢan psikologlarla bence Komisyon olarak görüĢmemiz gerekiyor. Evet, aile mahkemelerinin kuruluĢu hakkında bir kanun var ama
ne yazık ki uygulamada çok yetersiz. Çünkü bir sefer iĢte, hâkim gerekli görürse bilirkiĢi olarak uzmana gönderiyor, mahkemenin
kadrolu pedagoguna o taraflarla, çocukla vesaire görüĢüyor raporunu düzenliyor, tamam, iĢte boĢanma olacaksa oluyor, olmayacaksa
ona göre bir karar veriliyor. Bu bence çok sağlıklı değil. Uygulamadaki bu eksiklikleri en azından tespit edip yarın Genel Kurulda
Parlamenter olarak bu eksiklikleri de gidermemiz gerekiyor bence. Onun için de mutlaka aile mahkemeleriyle irtibat hâlinde olmalıyız.
BAġKAN – Orada zaten hâkimlerimizin tecrübelerini dinleyeceğiz ama Deniz Hanım tamamlasın müsaade ederseniz.
Buyurun.
DENĠZ DEPBOYLU (Aydın) – TeĢekkür ederim.
ġimdi, açıklık getireyim tekrar. Benim “ arabuluculuk hizmeti” dediğim asla barıĢtırmak değil. Sadece o anda onları profesyonel
yardım sürecine yönlendirmek için olayı biraz daha sakinleĢtirerek değerlendirmelerini sağlamak ama arkadan profesyonel yardım
sürecini kesinlikle baĢlatmamız gerekiyor.
Psikolog arkadaĢlarımız görüĢüyor olabilir, onların de elinde bir Ģey yoktur, yoğunluk vardır ama bir çifti tanımak bir günde
mümkün değil. Yani bir seansta bir çifti tanıyamazsınız. Bireyi tek aldığınızda bile bir seansla tanımanız mümkün değildir. Bireyi
tanımanız, sorunların teĢhisini koymanız, birkaç seans alır. Ki çift terapilerinde iki kiĢiyle çalıĢıyorsunuz, artı bir de o çiftin çocukları
olabiliyor. Yine aile yakınları anneleriyle, babalarıyla, kök aileleriyle iliĢkileri de devreye giriyor. Onların da bir düzene bağlanması
gerekiyor. Nereden baksanız bu seanslar uzuyor.
Burada biraz profesyonel destekte devletin desteğine ihtiyaç duyulması söz konusu. Mesela, ben özel çalıĢtım ama o kadar çok
yardım talep eden aile var ki, özel hastanelerdeki gibi bize devlet destek verir mi diyerek geliyorlar. Bu profesyonel süreci kullanmada
ekonomik yetersizlikleri var.
Aile mahkemelerinin önemini ben de çok iyi biliyorum ve size katılıyorum. Bu konuda uzman arkadaĢlarımın, mutlaka konuya
hâkim olan arkadaĢların çalıĢması gerekiyor.
Yalnız bir Ģeye daha dikkat etmemiz gerekiyor. Sorunlar çıkmadan, testi kırılmadan önce de müdahale etmek gerekiyor. O
nedenle de aile kurulmadan önceki eğitim önemli ve onun yanı sıra Ģimdi sosyoloji mezunu arkadaĢlarımız var. O arkadaĢlarımız iĢ
bulamıyorlar. Aslında onların çalıĢabilecekleri çok değerli alanlar var ki bunlardan birisi de aileyle ilgili, aile sosyolojisiyle ilgili
alanlar. Risk gruplarının belirlenmesi gerekiyor. Özellikle aile içi Ģiddeti engellemek için bunun için özel bir organizasyon gerekiyor.
Yine farklı bir sorun daha var, gözden kaçırılmaması gereken. Ġkinci evlikler, üçüncü evlilikler fazla. Ġkinci evliliklerde
biliyorsunuz, kurmuĢ olduğunuz önceki aileden birlikteliğinizi bitiremediğiniz iliĢkiler de taĢınıyor. En baĢta çocuklarınız olabiliyor.
BAġKAN – Bu süreci de yönetmek önemli, evet.
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DENĠZ DEPBOYLU (Aydın) – Tabii. Bunların getirdiği sorunlar. Yeni süreçler, yeni sorunlar ortaya çıkıyor. Aslına bakarsanız,
kesinlikle ilgilenmemiz gereken konuları farklı farklı belki ele almamız gerekecek. Bir baĢlık altında toplamak çok mümkün değil ama
yine de umut verici konuĢmak istiyorum. Bütün bu sorunlarla ilgili olarak biz -aynı zamanda eğitimlerim devam ediyor- bu alanda
eğitim alan arkadaĢlarımızla birlikte bir araya geliyoruz, hocalarımızla da bir araya geliyoruz. Yardıma ihtiyacı olup da profesyonel
yardım alan çiftlerin manidar bir bölümü evliliklerini yürütme yeteneğine sahip olarak, sorunlarını çözmüĢ olarak aile kurumunun
iĢlerliğini devam ettirmeye baĢlıyorlar, devam ediyorlar.
BAġKAN – Sizin bu bahsettiğiniz çalıĢmalarla ilgili bir veri var mı? Yani terapi sonrasında değiĢen profillerle ilgili.
DENĠZ DEPBOYLU (Aydın) – Bununla ilgili bir istatistik çalıĢması pek mümkün değil çünkü biliyorsunuz, aile danıĢma
merkezleri ne kadar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı olsa da içerikler her zaman gizli tutulur, bunlara ulaĢmak biraz zor.
Ben kendi yaptığım terapilerden ve arkadaĢlarımla, hocalarımla iletiĢim kurduğum da aldığım bilgilere göre konuĢuyorum ama
yapılmıĢ bir istatistik çalıĢması yok ama gerçekten de umut verici baĢarılar söz konusu, bir sayı söz konusu.
BAġKAN – Tamam.
TeĢekkür ediyorum Sayın Vekilim.
DENĠZ DEPBOYLU (Aydın) – Ben teĢekkür ediyorum.
BAġKAN – Salih Bey’ e söz vereceğim.
SALĠH ÇETĠNKAYA (KırĢehir) – TeĢekkür ediyorum Sayın BaĢkanım.
Değerli Komisyon üyeleri, Ģu ana kadar değerli Komisyon üyeleri tarafından dile getirilen meseleler, Türkiye'nin meseleleridi r.
Yani bunu kabul etmek lazım. Evet, vakıadır, Türkiye'de boĢanma olayları, boĢanma hadiseleri her geçen gün artmaktadır. Kadına karĢı
Ģiddet artmaktadır, çocuklar boĢanmalardan olumsuz etkilenmektedir. Ama Ģöyle bir hadise var, emin olun benim gördüğüm –ben de
avukatım- boĢanmadan erkekler de çok olumsuz etkilenmektedir. ġimdi, aslında olaya sadece kadın bazından bakarsak bizi doğru bir
yere götürmeyeceğini düĢünüyorum. Yani boĢanmanın erkekler açısından da çok negatif etkileri var ve Ģu ana kadar maalesef genelde
hep sorunlar söylendi, sorunları araĢtırma anlamında ciddi veriler var ama araĢtırıldığında çözüme yönelik çok fazla teklif yok.
ġimdi, biz bu Komisyonda dinleyeceğimiz uzmanlarda çok fazla tekrara kaçılmamasını önemle talep ediyoruz Sayın BaĢkanım
çünkü benzer mahiyetteki insanları ve benzer görüĢleri dinledikçe Komisyon amacından uzaklaĢır endiĢem var. Ben Komisyonun
amacından uzaklaĢmamasını özellikle istirham ediyorum çalıĢmalarda. Çünkü zaten gelen insanlar da buradaki sorunları söyleyecek.
Yani bundan farklı bir Ģey söylemeyecek ama bu meselelerde çözüme yönelik ne yapmıĢlar, yani çözüm için ne koymuĢ bu kurumlar,
bu kiĢiler?
BAġKAN – Katılıyorum Vekilim.
SALĠH ÇETĠNKAYA (KırĢehir) – Çözüme yönelik görüĢleri olan fikirleri dinlemek, onlara yol açmak bizi daha doğru bir yola
götürür diye düĢünüyorum.
Tabii ki mesela “ yoksulluk” dendi. Ben çok yoksul aile tanıyorum ki çok mutlu insanlar; çok varlıklı insanlar tanıyorum,
boĢanıyorlar. Yani bunun yoksullukla doğrudan… Tabii “ eğitim” dendi ona da katılırım ama eğitim düzeyi düĢük insanlar arasında çok
mutlu insanlar var; eğitim düzeyi yükseldikçe boĢanmalar artıyor son dönemlerde, bu da tespit edilen gerçekler. Yani bunlar tek baĢına
sebep değil.
Ben Ģunu teklif ediyorum: ġimdi, baroları dinlememiz lazım. Yani taĢra barolarını da dinlememiz lazım çünkü taĢra da olup
biteni de en iyi onlar taĢırlar diye düĢünüyorum. Yani barolara bir yazı gönderilirse onların görüĢleri, onların uygulamadan kaynaklı
sorunları Komisyonumuzun gündemine gelir diye düĢünüyorum. Hepsini dinlemesek, dinleyemesek bile. Tabii ki avukatlar dinlenmeli
çünkü avukatlar bu konuda gerçekten bir boĢanma uzmanı oldular, son dönemde.
ġimdi, tabii, son dönemde bu meselelerle ilgili birçok olumlu yasalar çıktı. Uygulamadan kaynaklı çok ciddi sorunlar var.
Aslında ben yani kadına karĢı Ģiddette de bunu gözlemliyorum, özellikle boĢanma neticelerinde. Sanki yasalar hızlı çıktı, uygulayıcılar
maalesef, bunlara hızlı cevap veremiyorlar gibi.
BAġKAN – Yani yasa koyucunun iradesiyle uygulayıcılarının yasaya hâkimiyeti arasında fark var, katılıyorum ona.
SALĠH ÇETĠNKAYA (KırĢehir) – Evet.
Yani bu yeknesaklığı sağlamak da gerekir diye düĢünüyorum. Yani buna yönelik hangi önlemleri alabiliriz, bunların da
düĢünülmesi önemlidir diye düĢünüyorum.
Yani bu ciddi bir sorun. Yani bu herkesi etkileyen bir sorun. Hepimizin ailesi var. Aslında herkesin zaman zaman baĢına geldiği,
geri döndüğü aslında çok ciddi sorunları yaĢadığımız bir alan yani aile içinde. Dolayısıyla, Türkiye'de bu sorunla karĢı karĢıya olan çok
insan var.
Yani önlemleri somut olarak ortaya koyabilirsek yaptığımız iĢin bir hayırlı neticesi olmuĢ olur diye düĢünüyorum. Çok fazla
böyle bilimsel, çok fazla… Yani yalınlığı, çıplaklığı ve sorunu doğrudan görüp ve çok basit somut çözüm önerileriyle bu iĢe yön
vermemiz gerektiğini düĢünüyorum.
Ben saygılar sunuyorum.
TeĢekkür ederim.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.
Katılıyorum çünkü daha önce de ikili görüĢmelerde de istiĢare ettik, ilk toplantıda da konuĢtuk. Bazen sağlıklı bir boĢanma
süreci gidecekken bazen avukatların, bazen ailelerdeki diğer tarafların, çevrenin etkisiyle boĢanmalar aĢırı çatıĢmalı oluyor. Yani bu
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sürecin de yönetilmesi gerekiyor çünkü en vahim sonucu özellikle erkekler de bu anlamda Ģikâyetçi, zaman zaman bu durumda mağdur
olan anneler de var. Çocuğunu, öz evladını icra yoluyla görme durumu. Böyle bir Ģey olamaz yani. Çocuk istismarı yoksa zaten varsa
göstermiyorsanız, görme yasağı getiriyorsunuz.
SALĠH ÇETĠNKAYA (KırĢehir) – Yasalar Ģiddeti sanki biraz…
BAġKAN – Yani çocuğun bir mal gibi icra yoluyla görülmesine de mutlaka bir çözüm üretmemiz lazım, bir alternatif
üretmemiz lazım. Bu hem o çocuğa yapılmaması gerekiyor hem de çocuğun annesinin ve babasının her ikisinin de hukukunu
korumamız gerekiyor. Benim en çok içimi acıtan konulardan biridir bu. ĠnĢallah, ümit ediyorum biz bu konuda, Komisyon raporu
sonucunda bu anlamda çözüm üretme fırsatımız olur.
BAġKAN – Emine Hanım söz istemiĢti, ondan sonra size vereceğim.
EMĠNE YAVUZ GÖZGEÇ (Bursa) – TeĢekkür ediyorum.
ġimdi, ben de boĢanma davalarına fiilen baktım, avukatlık mesleğini icra ederken. Ġnsanlar avukata geldiği zaman genelde hep
husumet duyguları içerisinde geliyorlar. Yani karĢı tarafa karĢı ne yapabilirim? Haklarım neler? Biraz kızgınlık, biraz öfke, biraz
husumet duygularıyla… Benim o anki duygularımı da belki yatıĢtırmak için yaptığım bir yöntem. Diyorum ki: Eve gidin, sakin bir
kafayla evlendiğiniz ilk günden bugüne neler yaĢamıĢsanız bir yazın ama hâkime yazarmıĢ gibi değil, bir arkadaĢınıza anlatır gibi, bir
dostunuza anlatır gibi yazın. O bile aslında, o yazma eylemi bile biraz daha sağlıklı düĢünmelerine sebep olabiliyor. O arabuluculuk
olayını o Ģekilde belki düĢünebiliriz. Yani ilk aĢamada insanların husumet duygularıyla değil de daha sağlıklı düĢünebilmesi için onlara
nasıl bir yol gösterilebilir ve eğer bir uzmandan yardım almaları gerekiyorsa uzmana yönlendirilmesi…
Burada önemli noktalardan bir tanesi -o bütün sebeplerde- aile içi iletiĢimin güçlendirilmesi. Bugün belki her odada bir
televizyon, Ġnternet oturup birbiriyle konuĢan aile içi bireyler olmaktan çıktı gibi. Aile içi iletiĢimin güçlendirilmesinin önemli
olduğunu düĢünüyorum.
Yine evlilik öncesi bir eğitim belki verilebilir. Evlenmek isteyen kiĢilerin evlilik öncesi bir rehberlik hizmeti alması. Bazı
belediyelerin de yaptığı bu yönde bir hizmetleri var, evlilik okulu gibi, evlilik öncesi hizmetlerle alakalı.
Yine az önce avukat arkadaĢımız da söyledi. Hemen bütün baroların kadın komisyonları var genelde. Bursa’ da da var, diğer
illerde de var. Bütün bu baroların kadın komisyonlarından raporlar, görüĢler istenebilir ya da sınırlı sayıda da tutulabilir bu. Yine Kadın
ve Demokrasi Derneği var. KADEM’ in çalıĢmaları var. Bu dernekle de iletiĢime geçilebilir diye düĢünüyorum. Bunun dıĢında eğer
bilemediğimiz, aklıma gelmedi, aileyle ilgi dernekler varsa bu konuda çalıĢmaları bulunan, o derneklerin de görüĢlerine baĢvurulabilir
diye düĢünüyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum Emine Hanım.
DĠRAYET TAġDEMĠR (Ağrı) – Aslında biraz sonuçlar üzerine konuĢuyoruz. YaĢanan boĢanmalardaki durumlar ve sonuçlar
üzerinden çok Ģey söyleyebiliriz ki neticesinde Yargıtay kararlarında birçok farklı boĢanma gerekçesi var. Ama yine alan
araĢtırmalarına baktığımızda en fazla boĢanmak isteyen kesimin kadınlar olduğunu görüyoruz ve kadınların boĢanmak istemesinin en
temel -en azında öne çıkan- nedenleri ise kıskançlık, aldatma ve Ģiddet. Yani dolayısıyla bu gerekçeden de hareketle Ģu açık bir Ģekilde
ortaya çıkıyor. Yani burada aslında bir cinsiyetçilik problemi var. Yani bir toplumsal cinsiyet sorunu var. Yani kadınları özgür,
bağımsız bir birey olarak ele alan, eĢitlik ve daha demokratik bir iliĢkide konumlanma gibi bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla,
bizim burada hani daha sonuç odaklı iĢte, nasıl biz bunu değiĢtirebiliriz iĢte, aracı kurumlarla mı biz bunu dönüĢtürebiliriz üzerinden bir
tartıĢmayla aslında yine kadınları bu iliĢki içerisinde bağımsız bir birey olarak yer alan, eĢit bir birey olarak yer alan bir konumdan
uzaklaĢtırıyoruz. Daha çok kurumsal bir düĢünce üzerinden yani ailenin kurumsal yapısı üzerinden biz bu kurumu nasıl koruyabiliriz,
bunun devamını nasıl sağlayabiliriz üzerinden bir tartıĢma yürütürüz. Aile içerisindeki bireylerin durumunu, konumunu, eĢitsizliği
aslında bir anlamda da görmemiĢ olacağız. O açıdan daha yapısal bir çerçevede politika üretmemiz lazım. Daha eĢitlikçi, daha
toplumsal cinsiyeti görünür kılan bir yerden politika üretirsek aslında biz hem boĢanmayı hem de aile kurumunun mevcut durumunu
daha sağlıklı tartıĢmıĢ olabiliriz. Yoksa öbür anlamdaki önerilerimizin ben daha çok iyileĢtirici Ģeyler olduğunu düĢünüyorum. Bugüne
kadar da benzer Ģeyler çok yapıldı ama bir Ģekilde ne boĢanma önlenebiliyor ne de kadın katliamlarının ya da çocuk istismarının önüne
geçilebiliyor. O açıdan biraz bu cinsiyet perspektifiyle bizim hem kurumları hem olayları hem de aile kurumunu değerlendirmeye
ihtiyacımız olduğunu düĢünüyorum.
Bir ikincisi de aracı kurum önerisini ben… Ġstanbul SözleĢmesi’ nde de var ve kesinlikle Ġstanbul SözleĢmesi’ nde reddedilen bir
kurum. KiĢi olarak ben de bunun doğru olmadığını düĢünüyorum. Çünkü buradaki aracı kurumların zihniyeti, olaya bakıĢ açısı da
aslında toplumsal cinsiyet bağlamında düĢündüğümüzde kadınları zor durumda bırakan, kadınların daha çok rıza göstermesini talep
eden bir yerden bakılıyor. O açıdan da bizim gerçekten bu cinsiyet perspektifiyle bakan bunu çözümleyici bir yerden politika
üretmemiz gerektiğini düĢünüyorum.
Eğitim önerileri önerildi. Aslında bu eğitimler de daha çok kadın odaklı yapılıyor. Örneğin bu eğitim programlarının Ġnternet
sitelerine baktığımızda da katılımcıların çoğu kadınlar. Hani erkekler katılmasın denilmiyor tabii ki ama öyle bir program düzenleniyor
ki aslında aileyi kurtarması gereken, değiĢmesi gereken sadece kadın olarak düĢünüldüğü için bu eğitim programlarına katılanlar
genelde yine kadınlar oluyor. Dolayısıyla, evet, ben katılıyorum bu aynı zamanda da bir erkek problemidir de. Bu anlamda belki en
fazla zihniyet olarak değiĢmesi, dönüĢmesi, bu anlamda farkındalık kazanması gerekenler de erkekler. Bu açıdan belki eğitim
programlarını programlarken bu alanda çalıĢmıĢ STK’ larla çalıĢmanın daha faydalı olabileceğini düĢünüyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ederim.
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ġimdi, yalnız ben burada küçük bir not düĢmek istiyorum. ġimdi, yine en baĢta bir Ģey söylemiĢtim eğer hatırlarsanız. Sadece
karı koca iliĢkisi üzerinden tanımlayamayız aileyi. Yani son birkaç örnek hatırlıyorsunuz iĢte, Kayseri’ de ve Konya’ da da yaĢamıĢtık.
Biri üvey anne biri öz anne çocuğa yönelik evde yaĢanan Ģiddet. Ben uzun yıllar Aile Bakanlığından çalıĢtım ve benim çalıĢma
alanlarımdan biri bu konu. Her bir bireyin -bakın, sadece kadının değil, o ailede engelli varsa engellinin, o ailede yaĢlı varsa yaĢlının, o
ailede çocuk varsa çocuğun- güçlendirildiği güçlü bir aile. Tek bir bireyi güçlendirdiğimizde bu erkek olabilir, bu kadın olabilir ya da
tek baĢına çocuk… Bakın, son zamanların önemli bir problemi bana göre çocuk erkil aileler var Ģehirlerde aslında. Yani bu tartıĢma çok
uzar eğer baĢka yerden bakarsak. Yani tek baĢına bir ferdin güçlendirildiği bir aile sağlıklı bir aile olmuyor. Bu çevremizde
gördüğümüz ve elde ettiğimiz veriler bunu söylüyor. Onun için her bir bireyin yani o ailedeki yaĢlının da güçlendirilmesi gerekiyor, o
ailedeki engellinin de güçlendirilmesi gerekiyor. Onun için engelli mevzuatımızın buraya iliĢkili kısmına da bakacağız. Yani bir ailede
bir engelli varsa -bu çocuk olabilir, ebeveyn olabilir- bunun o aileyle sağlıklı, güçlü iliĢkilerin sürdürülmesi gibi. O ailedeki tüm
bireylerin güçlendirildiği bir aile ancak güçlü bir aile olabilir.
Tekrar ifade etmek istiyorum, bunu daha öncede konuĢmuĢtuk. Kadın haklarını savunuyor olmak aile birliğini savunmamıza
engel değil ya da aile birliğini savunuyor olmak kadın haklarını savunmamıza engel değil. Sonuçta biz kadınlar olarak bile söylesek her
birimiz bir yandan ailelerimizle -ben üç çocuk ailesiyim- yaĢıyoruz ve bir yandan da -burada samimi olarak söylüyorum- siyaset gibi
zor bir alanda, alanlarımızdan, Ģehirlerimizden çıkarak Parlamentoda yer alıyoruz. Yani bu sonuçta kendi kiĢisel hikâyelerimi zden bile
belli ki kadın haklarını savunmakla, aile birliğini savunmak birbirinin alternatifi değil. Bu konuda yani çok parametreli bakmamız
gerektiğini söylerken bunu ifade etmek istedim.
Sait Bey…
SAĠT YÜCE (Isparta) – Burada hakikaten güzel görüĢler dile getirildi, hepsine ayrı ayrı teĢekkür ediyorum. Tabii, hukukçu
ağırlıklı anlaĢılan Komisyonumuz ama ben de bir eğitimci ve ilahiyatçı olarak biraz farklı Ģeyler söyleyeceğim, mutlaka sizlerin de
katılacağı Ģeyler diye düĢünüyorum.
Komisyonumuzun ismini tekrar okursak Ģöyle: “ Aile Bütünlüğünü Olumsuz Etkileyen Unsurlar…” Yani sonuçları konuĢmak
tabii önemli ama esas etkileyen unsurlar –Salih Bey de bunu dile getirdi diğer arkadaĢlar da dile getirdi- elbette ekonomik sebepler,
baĢka sebepler, yüzlerce sebep sıralanabilir. Ancak yine Mahmut Bey ifade etti, müfredatın öneminden, eğitimin öneminden bahsedildi
ama bu müfredatın içeriği hakikaten önemli. Bugün buna sebep olan, bu olumsuz etkileri ortadan kaldıracak neler yapılabilir? Tabii ki
demokrasiden, özgürlüklerden taviz vermeden, sansüre gitmeden mutlaka… Mesela televizyonlarda çok olumsuz yayınlar, diziler
oluyor, gayrimeĢru iliĢkiler, yasak iliĢkiler -eski tabirle gayrimeĢru yeni tabirle yasak iliĢki ya da yasa dıĢı iliĢkiler- bunların
özendirilerek devamlı surette magazin basınında, dizilerde dile getirilmesi, ifade edilmesi, görüntülerinin sürekli yayınlanması aileyi
önemli ölçüde zedeleyen unsur olarak görüyorum. Bunlara nasıl tedbirler alınabilir? ĠnĢallah önümüzdeki günlerde belki bunları da
konuĢuruz ama kesinlikle yasakçı bir zihniyetten bahsetmiyorum.
Mutlu, huzurlu aileler, meĢru daire çerçevesinde hayat geçiren aileler daha özendirilmeli. Nitekim bunların Batı’ da da örnekleri
var. Yani aile kurumunu zedeleyen yayınların bir Ģekilde önlenmesi mümkün. Yani antidemokratik olmadan da önlenmesi mümkün. Bu
konuların ele alınmasını, özellikle hürmet, merhamet, karĢılıklı saygı, sevgi, güvenin tesis edileceği yayınlar, eğitim sistemleri
içerisinde, yine müfredatlar içerisinde bunların yer alması.
Birinci derecede mesela baĢka unsurlar olduğu gibi aldatma, kıskançlık ve Ģiddet en baĢta geliyor bu tür sıkıntılarda yani aile
kurumunu zedeleyen bu sıkıntılarda. Bunların ortadan kaldırılmasında mutlaka maddi Ģeyler yapılabilir ama manevi tedavilerin de
uygulanmasında fayda olduğunu düĢünüyorum. Bunun hepsini Ģimdi söylemeyim, önümüzdeki toplantılarda, gündemlerde inĢallah bu
konular da ifade edeceğim Ģeyler olacak.
TeĢekkür ederim.
BAġKAN – Ben TeĢekkür ediyorum Sayın Vekilim.
Buyurunuz.
NECDET ÜNÜVAR (Adana) – Çok teĢekkür ediyorum.
Öncelikle Komisyonumuz hayırlı olsun. BaĢkanımıza, BaĢkanlık Divanımıza ve üyelerimize inĢallah güzel bir araĢtırma
Komisyon çalıĢması yapmayı temenni ederek sözlerime baĢlamak istiyorum.
ġimdi, özellikle hukukçu arkadaĢlarımın ağırlıklı olarak konuĢtuğu, bundan sonra da konuĢacağı bir Komisyon olacak. Bu, haklı
bir durum çünkü araĢtırma Komisyonumuzun ilgi alanına giren konular daha çok nihayetinde o arkadaĢlarımızın gündemine geliyor.
BAġKAN – Yasal düzenleme ihtiyacı doğuyor.
NECDET ÜNÜVAR (Adana) – Tabii.
Onlar olaya bir çözüm üretmeye çalıĢıyorlar. Fakat bu boyutundan baktığımız zaman olaya eksik bir değerlendirme yapacağımız
kanaati ortaya çıkıyor. Deniz Hanım, Sait Bey de vurguladılar, olayın farklı yönleri de var. Esasında hukukçu arkadaĢlarımızın
gündeme getirdiği konuları sizin de vurguladığınız 2014 araĢtırma sonuçlarını dinlediğimiz zaman, her bir arkadaĢımızın ifade ettiği
konulara değinildiğini ve onların bir sebep olduğunu göreceğiz. Mahmut Bey yoksulluktan söz etti, doğru yoksulluk bir gerekçe olabilir
ama Salih Bey de refahtan bahsetti. Yani eğitim seviyesinin artması ve gelir düzeyinin artmasının da boĢanma sebeplerinden birisi
olduğunu bahsetti, o da doğru. Dolayısıyla, bizim burada sadece ilgilendiğimiz alanın sorunlarını ortaya koymak gibi bir
yükümlülüğümüz yok. Daha fazla çözüm ve bu konuyla ilgili yapılması gereken mevzuat ve uygulamada yaĢanan problemlerin
çözümüyle ilgili hususları özellikle dercetme zorunluluğu var. Kaldı ki araĢtırma komisyonları sadece bir konunun bir boyutuyla
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tartıĢıldığı bir husus olsa o zaman gerek olmaz çünkü bu ilgilendiğimiz konuyla ilgili bu konuyu versek aĢağıdaki üyelerin hiçbirisini
vermesek, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına böyle bir konuyu çalıĢın ve bize bir raporlayın desek emin olun, bir hafta i çinde 500
sayfalık bir rapor karĢımıza çıkabilir. Ama araĢtırma komisyonu bir sorunu, birden çok kurum, birden çok sektörle iliĢkili olması
hasebiyle ve onların da fikirlerinin ortaya konması gerekçesiyle kurulan komisyonlardır. O hâlde bizim araĢtırma Komisyonumuzun
kapsamını ve ilgi alanını birazcık daha Aile Bakanlığı ve hukukçu arkadaĢlarımızın değindiği hususlarında dıĢına taĢımamız gerektiği
kanaatindeyim.
Dolayısıyla, bizim gerek yapacağımız ziyaretleri gerek buraya dinlemek üzere çağıracağımız kurumları ve uzmanları gerekse
burada çalıĢacak uzmanları belirlerken bu perspektiften değerlendirmemiz gerektiği kanaatindeyim. Ancak onu yaparsak o zaman biz
olayı çok farklı yönleriyle değerlendirebiliriz. Ben daha önce BiliĢim ve Ġnternet AraĢtırma Komisyonu BaĢkanlığı yaptım, Sağlıkta
ġiddet AraĢtırma Komisyonu BaĢkanlığı yaptım. Her ikisinde de aslında bu Komisyonumuzla ilgili hususlar gündeme geldi. Örneğin
teknolojinin hayatı kolaylaĢtıran bir unsur olduğunu hepimiz biliyoruz ama teknolojinin aynı zamanda hayatı zehir hâline geti rebilecek
bir unsur hâline de dönüĢebildiğini de biliyoruz. O hâlde teknolojiyi sadece imkânları değil bizim araĢtırma Komisyonumuzun
konusuyla da iliĢkili mutlaka gündeme getirmemiz gerekiyor. Yani arkadaĢlarımız değinir mi diye özellikle Mahmut Bey sıralayınca
Yargıtay dergisinde… Facebook, Twitter, gece boyunca Ġnternet’ e -yani sadece erkekler değil ama kadınların da- bağlı kalmasının
acaba aile bütünlüğünü, hayatını nasıl etkilendiğine değinir mi diye düĢündüm ama ona vurgu yapmadı. Bunu da bizim gündeme
getirmemiz lazım.
MAHMUT TANAL (Ġstanbul) – Özür dilerim bilinçli değildi Hocam.
NECDET ÜNÜVAR (Adana) – Estağfurullah, yok bilinçli olarak değil. Yargıtay dergisinden okuyunca ben onu konuyu da
konuĢabiliriz diye.
BAġKAN – Literatüre girdi mi anlamında herhâlde söylüyorsunuz.
NECDET ÜNÜVAR (Adana) – Evet.
ġimdi, tabii, bütün bu boyutlarını değerlendirmemiz lazım. O sebeple yani küreselleĢme, seyahat imkânının kolaylaĢması
birtakım imkânlara kolay eriĢimin artması, sosyokültürel faktörler, geçici göçler -ki o geçici tarım iĢçileri vesaire filan- bunlar çok ama
çok önemli faktörler. Bunun sadece aile bütünlüğünün boĢanma boyutu değil çocukların eğitimi vesairesi boyutu da var. Yani o da
aslında aile bütünlüğünü olumsuz yönde etkileyen Ģeyler. Yani karıyla koca birbiriyle kavga ediyor, geçimsizliğe mahal verecek bir
husus yok ama ailecek taĢındıkları zaman çocuğun okulu ne olacak, taĢınmadıkları zaman çocuğun okulu ne olacak? Bunlar da yine
keza aile bütünlüğünü olumsuz yönde etkileyen faktörler ki boĢanma dıĢında aile bütünlüğünü olumsuz yönde etkileyen faktörler olarak
değerlendirebiliriz.
O hâlde bizim birazcık daha geniĢ kapsamlı bir uzman heyetiyle çalıĢmamızın zarureti söz konusu. Birazcık daha Aile ve Sosyal
Politikalar ve Adalet Bakanlığı dıĢındaki bakanlıklar da teĢriki mesaimizin olması zarureti söz konusu. Örneğin bizler Ģayet bir iki yıllık
bir çözüm önereceksek kanun çıkarabiliriz, yönetmelikler yapabiliriz ama biz on yıl, yirmi yıl sonra da ailenin -ki övündüğümüz bir
müessesedir- bütünlüğünü güçlendirecek Ģeylerden bahsedeceksek o zaman mutlaka Millî Eğitim Bakanlığıyla da beraber çalıĢmamız
lazım. Yani bugün artık “ değerler eğitimi” diye bir kavram var ve ileride belki bizim çıkaracağımız mevzuatlardan daha aileyi tahkim
edecek müessese o değerler eğitimidir. Yani insanların birbirine bağlanmayı ve bir iliĢkiyi devam ettirmeyi, sürdürmeyi güçlü kılacak
faktör olarak… Onun için birazcık daha farklı yönlere değinmek lazım.
Burada özellikle Yargıtayın bu konuyla ilgili çalıĢan tetkik hâkimleri mutlaka vardır ve mutlaka oradan buraya bir uzman
almamız gerekiyor.
BAġKAN – 2. Hukuk Dairesi…
NECDET ÜNÜVAR (Adana) – Yani ikinci kademe mahkemelerinden bu iĢi kendisine Ģiar edilmiĢ insanlar vardır. Yani bunları
ancak arayarak bulabiliriz, sadece Adalet Bakanlığı değil barolarla filan da konuĢarak. Yani ömrünü bu iĢe adamıĢ ve bu konuyla belki
kitap yazmamıĢ, belki televizyonlara çıkıp demeçler filan vermiyor ama adam bunu kendisi için bir prestij meselesi hâline getirmiĢ
ikinci kademe hâkimleri, savcıları filan olabilir. Onlardan da burada istifade etmemiz mümkün.
ArkadaĢlarımız pek çok kurum ve uzman teklifinden bulundular. ġayet bizim araĢtırma komisyonumuzla yakın çalıĢacak uzman
belirleyeceksek bunun Ankara dıĢından olmasının çok pratik bir yararı yok. Çünkü, onlar bir yandan da meslek sahibi ve bir maiĢet
kaygısı güden insanlar, buraya düzenli olarak gelip gitmesi çok mümkün değil.
Ben son olarak da özellikle bu araĢtırma komisyonlarının çalıĢma stiliyle ilgili de bir iki hususu ifade etmek istiyorum. Bizim
yaptığımız çalıĢmalar sadece çalıĢmadan ibaret kalırsa çok fazla faydası olmaz. Sadece problemin ortaya konması anlamında çalıĢırsa
yine çok fazla faydası olmaz. Hem problem hem çözüm ama en sonunda insanlar bizi ortaya koyduğumuz raporla değerlendirecekler. O
hâlde bizim sadece dinlemek, notlar almak, efendim kayıtlar tutmak değil, aynı zamanda raporlama gibi de bir fonksiyonumuz var, 3+1
aylık bir süremiz var, yani üç ay çalıĢıyorsunuz sonra bir ay daha uzatıyorsunuz. Raporlamaya bir an evvel baĢlamak lazım, yani birinci
aydan itibaren raporlamayla ilgili ayrı bir ekibin çalıĢıyor olması lazım ki burada Mustafa Bey deneyimli bir arkadaĢ. Bu arkadaĢımızın
ona göre bir kurgu da yapması gerekiyor, bu birinci söyleyeceğim Ģey.
BAġKAN – Takvimi onlar çalıĢtı, arkadaĢlar.
NECDET ÜNÜVAR (Adana) – Ġkincisi de: Genellikle sık yapılan hatalardan birisi, hep böyle ha bire insanları dinlemek,
konuĢmak, iĢte tartıĢmak falan, bir Ģeyler yapmak. Hâlbuki bizim arada bir, tercihen birinci ayın sonunda, daha sonra son iki ayda da
birazcık daha kısa aralıklarla kendimizin bir değerlendirme toplantısı, yani üyelerin ve uzmanların bir araya gelip “ Ne yaptık, nereye
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gidiyoruz, ne yapıyoruz?” Ģeklinde bir değerlendirme toplantısı yapmasının çok ama çok yararlı olduğunu ve olacağını düĢünüyorum.
Çünkü çok detaylandırıldığı zaman bir müddet sonra toparlamak mümkün olmuyor. Bir müddet sonra da “ Ya bunu da yazalım, Ģu da
yazık olacak, heba olacak.” filan gibi birtakım gerekçelerle daha sonra ĢiĢkin ama çok fonksiyonel olmayan bir raporla karĢı karĢıya
kalabiliyoruz.
Benim bir de daha önce yaptığım birkaç tane uygulama vardı. Bir tanesi -bilmiyorum tabii Komisyonumuzun çalıĢma stili Ģey
mi olacaktır- daha çok basına açık olacaksa bunun çok fazla bir zarureti olmayabilir ama bazen basına kapatmanız gerekebiliyor. Ben
basın bürosundan bir basın müĢaviriyle çalıĢtım ve bunun çok faydasını gördüm, en azından derli toplu bir özet anlamında.
Bir Ģey daha söyleyecektim, bir de büyük rapor yanında küçük bir rapor özetinin yapılmasının da hem milletvekillerimizin hem
ilgili kurumlarımızın değerlendirmesi ve rapordan daha fazla faydalanılması açısından yararlı olacağını düĢünüyorum.
TeĢekkür ediyorum.
BAġKAN – Çok teĢekkür ediyorum. Önemli tecrübeler bunlar, hepsini not aldım tek tek. Ara değerlendirme toplantısını son
derece önemsedim, onu mutlak yapmamız gerektiğin düĢünüyorum. Basın müĢavirliği konusunda siz lütfen not alın.
YASAMA UZMANI MUSTAFA BĠÇER – Tarım Elemanı Ģeyimiz var, Gürsel Bey.
BAġKAN – Onu değerlendirelim.
Peki, bir Ģey söylemek istiyorum. Bu sosyal medya ve iletiĢim, Ġnternet konusu, yani kendi alanım olduğu için söylüyorum: Bu,
topluma televizyon ilk girdiğinde de benzer kaygıları ve benzer sıkıntıları yaĢadık. Sonuçta bir iletiĢimci olarak tabii ki asla yasaklama
ve sansür taraftarı değilim fakat bunun da eğitimlerini veren biri olarak söylüyorum. Sadece not düĢmek kabilinden, yani çok gündemle
direkt çok iliĢkili değil söyleyeceklerim. Bulunan mecraların Facebook, Twitter ya da diğer mecraların kullanım amaçlarını bi liyor
olmamız… Yani okuryazarlık dediğimiz Ģey, o medya okuryazarlığı dediğimiz Ģey o kadar önemli ki yani o ölçüyü kaçırdığınız zaman,
iĢte televizyon seyretme saatleri sekiz-on saati bulan bir toplum oluyoruz ya da bütün gününü Ġnternette geçiren bir toplum oluyoruz.
Ama mesela aile açısından baktığınızda, kendi ailem için söyleyeyim, zorunlu sebeplerle ayrılıyorsunuz, mesela çocuğunuz eğitim için
baĢka bir Ģehre gidiyor ya da baĢka bir ülkeye gidiyor. Bu mecralar aslında sizin ailenizi bir arada tutan mecralar oluyor, WhatsApp
gruplarınız, aile gruplarınız, vesaire. Yani bu medya okuryazarlığı dediğimiz Ģey o kadar önemli ki bu mecralar nedir, ne amaçla
kullanılır, hangi sınırlarda kullanılır? Bir dönem bu BBG evi gibi bir yayın çıktığında herkes bir böyle oturdu kalktı “ Nasıl oluyor,
böyle her tarafta kamera nasıl oluyor!” diye. Aslında, bu sosyal medyayla herkes kendi kamerasını kendi telefonunda kullanıyor. Yani,
bu tür handikapları olan “ medya okuryazarlığı” dediğimiz kavram oturduğunda, belli sınırlarda, sürelerde kullanacağız, hatta
faydalanacağınız da mecralar. Yani, ben her gün aradığımda kızım telefonumu açmayabiliyor ama her gün yazdığımda o WhatsApp’ ta
mutlaka bir cevap veriyor, o zaman iletiĢimimi koparmamıĢ oluyorum, gibi gibi. Yani, bunu sadece not düĢme kabilinden söyledim.
NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Affedersiniz, Ģimdi, tabii, burada Emine Hanım da bahsetti, artık “ aile” dediğimiz zaman,
özellikle çekirdek aile; anne, baba, çocuklar, onlar belli aralıklarla otururlar konuĢurlar, sohbet ederler, muhabbet ederler, belli bir
zaman sonra da herkes odasına, yatağına çekilir ve yatar, değil mi? Yani, klasik tarif o. Ama Ģu anda bir kompartıman sistemi var âdeta.
Yani, bir trendeki kompartıman gibi herkes… Aslında herkes de çok bir araya gelemiyor, mutfakta iĢte alelacele birileri bir Ģey
atıĢtırıyor, bilmem ne yapıyor filan, herkes kendi dünyasına çekiliyor. Birisi dizi, birisi haber, maç, öbürü Facebook, Twitter veya baĢka
bir Ģey.
ġimdi, burada önemli aktör esasında ailenin öncü güçleri anne ve baba. Anne ve baba Ģayet bu konuda bilinçli değilse o zaman
olayı sevk ve idare etmekte sıkıntı çekiyor. Adana’ da bir televizyon programı var, sokak röportajı yapmıĢ, 30-35 yaĢlarında, aslında
baktığınız zaman da aklı baĢında bir hanımefendi, diyor ki: “ Benim kızım ben yokken hiç Ġnternet’ e girmez, bilgisayar açmaz, hep
benim yanımda yapar.” “ Peki, sen kontrol edebiliyor musun?” Yani, bu dijital okuryazarlık anlamında 8 tane kaide var. Yani, bir bilgiyi
bir baĢkasıyla mukayese edebilme, bir bilgiyi veya bir siteyi sık kullanılanlara ekleyebilme, kendi Ġnternet geçmiĢini silebilme filan gibi
8 tane uluslararası kriter var ve bu kriterden 2011 sonu yapılan “ Euro Kids” diye bir araĢtırmanın sonucu -Ģu anda güncel veriyi
bilmiyorum ama- 25 Avrupa ülkesi arasında dijital okuryazarlık anlamında en yüksek Finlandiya çıktı, 8 üzerinden 5,8 civarında; en
düĢük de tahmin edebileceğiniz gibi Türkiye çıktı. Çünkü Türkiye’ de anne, baba, ebeveynlerin bilgisayarla iliĢkisi çok sağlıklı değil.
Yani “ Ben bilgisayardan çok iyi anlıyorum.” diyenlerin de anladığı Ģey Facebook’ a girip orada kendisine gelen mesajlara böyle bozuk
bir Türkçeyle cevap vermekten ibaret. Dolayısıyla, bu söylediğiniz husus çok ama çok önemli ve belki bugün önemli, yarın çok daha
önemli. Onun için, mutlaka bizim Komisyonumuzun gündeminde olması gerekiyor ve asıl ailenin o ana aktörlerini de eğitmemiz lazım.
Bir küçük esprili anekdotla da konuĢmamı bağlayayım: Bir düğündeyiz, 2 ayrı masada oturuyoruz ve masanın ana aktörü konumunda
bir arkadaĢ var, sürekli insanlar böyle konuĢuyor falan, o telefonuyla oynuyor falan, ben de ona Ģöyle mesaj yazdım: “ Telefonunla fazla
oynarsan telefonun bozulur, gözün bozulur, parmakların bozulur, bir de beraber oturdukların bozulur.” Bunu okudu, ondan sonra döndü
baktı, tebessüm etti ve hemen koydu Ģeyi.
Onun için, bizim ana aktörleri eğitmemiz çok önemli ama eriĢkin eğitiminin de çok zor olduğunu kabul etmemiz lazım. Çünkü
“ Gördük geçirdik.” diyor, “ Ben bu kadar yıllık tecrübeliyim.” falan diyor. Benim 80 yaĢında annem var, günde 2 tane gazete okur,
düzenli kitap okur, benim kütüphanemde benim okumadığım kitapları filan okur, bir Ģey söylediğim zaman “ Bu kadar yıllık tecrübem
var, sen bana bir Ģey mi öğreteceksin?” filan diyor mesela annem, haklı.
Onun için, eriĢkin eğitimi ve o özellikle medya okuryazarlığı, dijital okuryazarlık, sağlık okuryazarlığı, bilmiyorum aile
okuryazarlığı filan var mı? Belki yoksa da böyle bir kavramı da bizim Ģey yapmamız lazım yani insanlara koymamız lazım. ĠĢte, evlilik
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okulları gibi Ģeyler ama iĢte okulda iki haftalık böyle kargacık burgacık kurslarla neyi ne kadar öğretebilirsin? Belki onu yeniden dizayn
etme gibi bir öneriyi de ortaya koyabiliriz, koymalıyız. O yüzden, bağıĢlayın, tekrardan söz aldım.
TeĢekkürler.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.
Size söz vereceğim, ondan önce Ģunu söyleyeyim: ġimdi, uzman arkadaĢlarımız ön çalıĢma yaptığında tabii mutlaka hukuk
boyutu yani HSYK’ daki aile hâkimleri, iĢte Adalet Bakanlığı boyutu, oradaki uzmanlar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ol duğu
gibi, ÇalıĢma Bakanlığı -mesela kadın güçlendirmesi konusunda özellikle- Millî Eğitim Bakanlığı -sizin bahsettiğiniz husus- efendim
Yargıtay tetkik hâkimleri, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı aile irĢat büroları var, onlar, hatta sadece Emniyet değil, Türkiye’ nin büyük bir
kısmı biliyorsunuz Jandarma bölgesi yani Jandarmadan da bu anlamda intikal edenler için arkadaĢlar bir uzman önerdiler. Sağlık
Bakanlığı Halk Sağlığı, özellikle cinsel sorunlar noktasında yani bu aile bütünlüğüne nasıl yansıyor noktasında da Sağlık Bakanlığı ve
tabii bir de YurtdıĢı Türkler ve Akraba Topluluklar BaĢkanlığı, Sayın Vekilimin ilk toplantıda önerdiği. Yurt dıĢında yaĢayan
vatandaĢlarımız ya da oranın vatandaĢı olmuĢ Türkiye kökenli olanların da en önemli sorunlarından biri. Oradan da bir uzman alıp
oradaki sorunlar üzerine de bir çalıĢma yapmamız gerekiyor. Bunların hepsi…
SAĠT YÜCE (Isparta) – Zamanımız yetecek mi Sayın BaĢkanım?
BAġKAN – ġimdi, Ģöyle: Bizim -çarĢamba ve perĢembeleri toplanırsak- önümüzde 24 toplantı günümüz var, Komisyon ara
çalıĢmaları hariç.
Kabaca Ģöyle bir taslak belirledik: Birincisi, önce durum tespit analizi yapalım kısa bir süre yani çok uzun zaman harcamayalım,
Salih Bey’ in söylediğine çok katılıyorum, zaten aĢağı yukarı sorunları biliyoruz ama bunları bir derleyip toparlamak, çerçeve çizmek
kabilinden.
Ġkinci aĢamada, özellikle sivil toplum kuruluĢları ve akademisyenlerden çözüm önerileri alalım. Yani, bu sorunlarımız belli, iĢte
kadın Ģiddeti var, çocuk Ģiddeti var, yaĢlılar, engelliler neyse.
SAĠT YÜCE (Isparta) – Yani, sorunu dinlemeyelim ama çözüm önerisini alalım.
BAġKAN – Sorunu çerçeve çizmek kabilinden dinleyelim, bir çerçeve çizmemiz lazım ama çok yoğun, bu 24 günün yoğun bir
kısmını sorun dinleyerek değil, çözüm önerileriyle geçirelim. STK ve akademisyenler ağırlıklı, Sayın Deniz Vekilimin önerdiği
hocaları çok önemsiyorum.
Aynı zamanda, tamam, tabii biz bu çözüm önerilerini dinledik, ne olacak? Yani, biz bunları nasıl pratiğe dökeceğiz, ne olacak?
Yasal düzenlemeye ihtiyacımız var, bazı politikaların oluĢması gerekiyor. Yani, politika oluĢmazsa hiçbir anlamı yok bu çalıĢmanın. O
anlamda, çözüm üzerine kamu kuruluĢlarını akabinde bir daha dinleyelim. Yani, Aile Bakanlığı sosyal hizmet boyutu ya da Adalet
Bakanlığı hukuki düzenlemeler boyutunda tekrar geri dönüp bir derleme, toparlama yapalım ki nokta atıĢı efendim iĢte, kadının
güçlendirilmesi için ve kadın cinayetlerinin boĢanma aĢamasında önlenmesi için -çok basit cümleler kuruyorum- falanca kurum Ģunu
yapmalı, falanca kurum bunu yapmalı, Ģöyle bir düzenleme çıkmalı. Efendim, iĢte, icra yoluyla çocuk görülmesi. En çok rahatsız
olduğum konu. Bu masada buna çözüm mutlaka bulmamız gerektiği kanaatindeyim. ĠĢte, bunun falanca kanalla görüĢülüp Ģöyle bir
düzenlemesi. Yani, bunları tak tak bir tabloyla koyabilmemiz lazım ki ortaya bu Komisyon olarak benim içime de sinen eminim
hepinizin aĢağı yukarı içine sineceği sağlıklı bir Ģey yapalım, en sonunda bu çözüm önerileri üzerine kamu kuruluĢlarıyla tekrar istiĢare
edelim diyorum.
Ali Bey, sizi çok beklettim, hemen size veriyorum sözü.
ALĠ ÖZKAYA (Afyonkarahisar) – TeĢekkür ederim.
Sayın BaĢkan, saygıdeğer milletvekili arkadaĢlarım; tekrar Komisyonumuz inĢallah hayırlı hizmetlere vesile olsun diyorum.
Bence Komisyon üyesi bütün milletvekili arkadaĢlarımla Komisyonumuzun isminin çok uzun olması münasebetiyle kısa bir
isim kullanalım ve bu ismin de pozitif olması için aile bütünlüğünün korunmasını esas alalım. Bütün konuĢmalarımızda, basına yapmıĢ
olduğumuz açıklamalarda, sair görüĢmelerimizde hep bu pozitif ismi kullanalım. Çünkü Meclis Genel Kurulumuzun bize vermiĢ
olduğu görev ve sorumluluk aile bütünlüğünü olumsuz etkileyen unsurları ve boĢanmaları tespit ve ailenin güçlendirilmesi amacıyla
yapılması gereken önlemler. Dolayısıyla, bizim ana iĢimiz aile kurumunun güçlendirilmesi için neler yapılmalı? Aileyi sona erdiren
önemli hukuki süreç olan boĢanmadaki sorunların araĢtırılması ve çözüm önerilerinin bulunması. Benim bütün arkadaĢlardan
istirhamım mümkün olduğu kadar hep pozitif dili kullanalım. Yani, boĢanmaları araĢtırma komisyonunda mümkünse hiç
kullanmayalım. Böyle bir beyan bizim kuruluĢ amacımızla çok örtüĢmez diye düĢünüyorum. Bu çerçevede, inĢallah, bir, sorunların
tespiti; iki, çokça çözüm önerileri. Bu çözüm önerilerinin bir kısmı kanun değiĢikliği olabilir, bir kısmı yönetmelik değiĢikliği olabilir,
bir kısım kurumların ilave idari tedbirler alması gerekebilir. Az önce Sayın BaĢkanın dediği gibi de sonucumuzda, raporlama
kısmında… Ve Sayın Necdet Ünüvar Vekilimizin, BaĢkanımızın önerileri de önemli. Komisyonun raporu çok uzun olabilir mi? Ekl eri
daha uzun olsun ama rapor okunduğu zaman herkesin hem okumaya zamanı olsun hem de daha anlaĢılabilir olsun.
BAġKAN – Katılıyorum ben de.
ALĠ ÖZKAYA (Afyonkarahisar) - Ben yapılması gerekenlerle ilgili kendime göre bir süreç yönetimi veya ilgili kuruluĢlardan
çağırmamız gereken uzmanlarla ilgili bir maddeler baĢlığı yaptım.
Birincisi -az önce Sayın Vekilimiz Necdet Bey de dedi- mümkün olduğu kadar -Ankara’ da çok uzman var, dıĢarıda da uzman
var ama biz Ankara’ dayız, Meclisin yoğun bir gündemi var, ayrıca hepimizin de bölgelerinde siyaset yapma görevi var- Ankara’ dan
daha çok arkadaĢları davet edersek faydalı olur, hızlı olur, çözüme odaklı oluruz. Ankara’ da aile mahkemesi hâkimleri çok uzun süredir

T BM M
Tutanak Hizmetleri BaĢkanlığı
Komisyon : Aile Bütünlüğü
Tarih : 21/01/2016

Saat :

Kayıt:

Stenograf :

Uzman : ……………….

Sayfa: 15

görev yapan, hakikaten çok kabiliyetli, bu konuda tecrübesi olan arkadaĢlar. Ben Adalet Bakanlığının bu konuyla ilgili kanun
tasarılarında da komisyonda çalıĢan arkadaĢlarla görüĢtüm, katılabileceklerini ancak duruĢma günlerinin ayarlanması kaydıyla bir iki
toplantıya gelip görüĢ verebileceklerini söylediler. Bunları önemsiyorum. En azından 2 tanesi bayan olursa, 1 tane erkek aile hâkiminin
olmasını da yani farklı cinsiyetten de hâkimlerin olmasında fayda mülahaza ediyorum.
BüyükĢehirlerde cumhuriyet savcılıkları büro esasına göre çalıĢıyor. Aile içi Ģiddet ve cinsel istismarla ilgili bir büro var
cumhuriyet savcılığında. O bürodaki cumhuriyet savcısı arkadaĢlarımızın çok ciddi tecrübeleri var, sorunlarla ilgili tespitleri var, oradan
bir cumhuriyet savcısı arkadaĢımızı dinlememizde fayda var.
Malum Yargıtay 2. Hukuk Dairesi boĢanma ve aile hukukunun en temel dairesidir. Yargıtayın da en köklü gelenekleri olan
dairelerinden birisidir. Daire BaĢkanımızı bir davet edip dinlemekte ve oradan Komisyona uzman olarak bir tetkik hâkimini BaĢkandan
isteyip bir tetkik hâkiminin olmasının sorunlar ve çözümler kısmında bize çok katkı sağlayacağı kanaatindeyim.
Adalet Bakanlığı, malum, UYAP Sistemi’ ne geçtikten sonra bütün mevzuatı, kararları, davaları UYAP ortamında istatistik
olarak tutuyor. Adli Sicil ve Ġstatistik Genel Müdürlüğünün Adli Sicil ve Ġstatistik Daire BaĢkanlığı var. UYAP’ tan aldığı bütün
bilgileri okuyor, sınıflandırıyor ve onunla ilgili görüĢ beyan ediyor. Buranın daire baĢkanı olan hanımefendi de, hâkime hanım, bir
önceki komisyonun uzmanıymıĢ. Dolayısıyla, bu konuya çok vâkıf bir bayan.
BAġKAN – Kadına Ģiddet araĢtırmasında mı?
ALĠ ÖZKAYA (Afyonkarahisar) – Evet.
Ben Genel Müdür Hanımefendiyle, Adli Sicil Genel Müdürümüzle görüĢtüm, iĢinin çok yoğun olduğunu ama toplantılarımızın
bir kısmına katkı sağlayabileceğini söylediler.
Aile Bakanlığının Hukuk MüĢavirliğindeki avukat arkadaĢlarımızın, hukuk müĢavirlerimizin çok katkısı olur. Çünkü onlar
Türkiye’ nin her yerindeki bu davalara bizzat gidiyorlar, görüyorlar, yaĢıyorlar, onlardan istifade edebiliriz. Belki bir tanesini uzman
olarak… Yani, bir müfettiĢ arkadaĢımız geldi müfettiĢ boyutuyla ama bir hukukçu da, bizatihi o davaların o dilekçesini yazıp iĢlerin
içinde yaĢayan bir arkadaĢımız olarak müdahil oluyor.
BAġKAN – Müdahil oluyor çünkü yasa gereği Bakanlık onlara.
ALĠ ÖZKAYA (Afyonkarahisar) – Onun çok katkısı olur.
Cinsel suçlarla ilgili eskiden Yargıtay 5. Ceza Dairesiydi, Ģimdi 14. Ceza Dairesi bu konunun uzman dairesi. Bu suçlarla ilgi li
sorunlar açısından daire baĢkanı veya bir tetkik hâkimi veya uzun süredir çalıĢan bir üyeyi dinlememizin de bize yol gösterici olarak
faydası olur.
Akademik camiadan, YÖK’ ten, üniversitelerimizdeki -az önce Sayın Vekilimin söylediği- hocalarımızı, baĢka hocalarımızı da,
onları dinlememizin faydası var.
Emniyet Genel Müdürlüğü AsayiĢ Dairesinin “ Aile Ġçi ġiddet ġube Müdürlüğü” diye bir Ģube müdürlüğü var. Yani, sırf bu iĢe
çalıĢan, çok uzun süredir daha önceki komisyonlarda da görev yapmıĢ bir emniyet müdürü, Ģube müdürü arkadaĢ çalıĢıyor.
Jandarmanın var.
Sorunların çözümüne önerilerimiz babından bizim tabii bir medeniyet projemiz, kültür projemiz ve bir ĢehirleĢme, konut kısmı
var. Çevre Bakanlığı ve TOKĠ’ nin aile bütünlüğünün korunmasıyla ilgili yapılan iĢlerdeki ve konut mimarisine önerimiz açısından en
azından bir uzmanı dinlemek ve bizim alacağımız tedbirler ve önerilerimiz açısından…
SAĠT YÜCE (Isparta) - Yani, adliyeye intikal etmeden karakoldan geri gönderilen de var, örnekler var.
ALĠ ÖZKAYA (Afyonkarahisar) - Var, tabii.
Ama hayır, Ģöyle: Bizim Ceza Usul Kanunu’ muz 160, 161’de bir suç olmuĢsa hazırlık soruĢturması mutlaka savcının emriyle
baĢlamak zorunda, karakola gelmiĢ olsa bile savcı mutlaka haberdar olur. Yani, o eski sistemle karakolda…
SAĠT YÜCE (Isparta) – Ġntikal edebilir.
ALĠ ÖZKAYA (Afyonkarahisar) - Belki çok istisna olabilir yani ama çok istisnadır.
Kültür Bakanlığından yani kültürümüzün, medeniyetimizin merkezi olan buradaki üretilen bilgi ve birikim açısından bir uzmanı
dinlemekte fayda olabilir.
Elektronik cihazlar hayatımızı -az önce konuĢtuk- ciddi manada kolaylaĢtırıyor ama bugün artık boĢanmaların ve ailedeki
iletiĢimsizliğin en büyük sebebinin iletiĢim aracı olduğunu, denizdeki balığın… Millî Eğitim Bakanımız Nabi Avcı’ nın meĢhur bir
“ Enformatik Cehalet” diye bir kitabı vardı. Hayatım boyunca, en güzel, hoĢuma giden kitap kapağı, denizdeki balığın suyu pipetle
içmesini hiç unutmam. Yani, maalesef, enformatik cehalet, dünyanın her yerinden bilgi sahibi oluyoruz ama aile için iletiĢimi kesiyor.
Bu konuyla ilgili… Ve sosyal medya benim avukat olarak yoğun uğraĢtığım alanlardan birisi. Sosyal medya ailelerin parçalanmasına
ve bütünlüğünün bozulmasında önemli bir etken.
TRT’ nin aileyle ilgili yapmıĢ olduğu, “ Ömür Dediğin” programı belki son dönemlerde yapılan en güzel programlardan birisi.
Bizim önerilerimiz arasında çok uzun; kırk, elli, altmıĢ, yetmiĢ yıl birlikte yaĢayan ve birbiriyle gerçekten çok iyi geçinen ve bütün
çevrenin saygı duyduğu örnek birkaç aileyi de burada dinlemenin veya bizim -bir alt komisyonun- basınla birlikte gidip onu evinde
dinlemesinin faydası olacağı kanaatindeyim.
Az önce de söylendi: Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Yurt DıĢı Akraba Topluluklarında bu konu olmazsa
olmazlarımız. Buralardaki uzman arkadaĢlarımızın dinlenmesi… Barolar ve diğer söylenenler de, bunlar ilave olduğu için… Bu
hususlarda… Belki Ģey çoğaldı ama sonuçta söylenenler hepimizinki tekrar olduğu için bunları daraltarak sonuca gidebiliriz.
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Biz sabahleyin Sayın Vekilimiz Emine Hanım’ la da… Aile Bakanlığımızda bu konuyla ilgili bir komisyon kuruldu. YaklaĢık 20
kadar milletvekili arkadaĢımızla biz oradaydık sabah, oradan buraya geldik.
BAYRAM ÖZÇELĠK (Burdur) – Hukukçular mı?
ALĠ ÖZKAYA (Afyonkarahisar) – Yok, hukukçular… Bayanlarımız çok olmuĢ ama özü itibarıyla hukukçuların olduğu bir
komisyondu. O komisyonda da bu çıkartılan aileyle ilgili bütün kanunlar, mevzuatları da… Orada da bir tarama yapılıyor. “ Acaba ne
yapabiliriz?” diye. KarĢılıklı iki komisyonun bilgi iletiĢiminin de birbirine faydası olacağını düĢünüyorum.
TeĢekkür ederim.
BAġKAN – TeĢekkür ederim Ali Bey.
Onları yazılı alırsak sizden sevinirim.
TeĢekkür ediyorum.
SAĠT YÜCE (Isparta) – Mahmut Bey’ e geçmeden kısa bir Ģey Sayın BaĢkanım…
BAġKAN – Ergün Bey istemiĢti, ona veriyorum sözü. Sonra Mahmut Bey’ e…
SAĠT YÜCE (Isparta) – Ben sadece bu toplantıların Ġstanbul’ da da bir ya da iki gün yapılmasını… Niye? Çünkü hakikaten
değerli uzmanlar, akademisyenler de var. Biz komisyon olarak oraya gidemez miyiz?
BAġKAN – Takvim olarak onu planlıyoruz. Evet, uzmanlarımız önerdi onu. Bir iki gün Ġstanbul’daki uzmanları Ġstanbul’ da
dinleyelim ve heyet olarak beraber inĢallah.
Evet Ergün Bey, buyurunuz.
ERGÜN TAġÇI (Ordu) – Öncelikle, Ali Bey’ in ifade ettiği gibi, bu ailenin bütünlüğüne bütüncül yaklaĢmak gerek. Bir birey
olarak, toplumda yaĢayan bir birey olarak hepimiz bölgelerimizdeki geliĢmelere ve Türkiye’ nin teknolojiyle beraber geldiği noktaya
vâkıfız. Öncelikle, sonucu ne olmalı? Onu, arzumu ifade edeyim. Ona göre çok hızlı, çok seri bir Ģekilde… Amerika’ yı yeniden
keĢfetmeye gerek yok.
Sonucu Ģu olmalı: Mutlaka ve mutlaka alıĢkanlıkların değiĢeceği bir raporun ve eyleme geçecek bir sonucun çıkmasını arzu
ediyorum. Yani, buradan sonucu açıkladığımızda kurumlar, taraflar, üzerine vazife olan insanların artık eyleme geçmesi gereken bir
rapor ve devamında bir sürecin gerçeklemesini arzu ediyorum. Bunun için de olması gereken Ģudur: Evet, onu dinleyelim, bunu
dinleyelim. Bunlar, zaten veri olarak, bütün çalıĢmalar, bu konuyla ilgili bilgi sahibi olan insanlar bellidir. Gerek buraya katılarak
veyahut da gerekse çalıĢmaları rapor hâlindeyse bunlara ulaĢmaya çalıĢacağız. Buradan çok sağlıklı, çok kısa ve çok net sonuç
çıkaracağız. Bunun için Aile Bakanlığımızın, Millî Eğitim Bakanlığımızın, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığımızın ve sivil toplum örgütünün
çok aktif bir Ģekilde bu Komisyondan haberdar olması lazım. Burada basın ayağıyla ilgili, Necdet Hocamın ifade ettiği gibi, evet, güzel
bir Ģekilde topluma da bir mesaj vermemiz gerekiyor. Evet, çok ciddi. Çünkü, boĢanma bizim çalıĢmamızın çok küçük bir kısmı, sonuç
kısmı belki ama esas olan Ģu: Birlikte gözüküp de mutlu olmayan ailelerin olduğu bir toplumda, birlikte olup da çocuğuyla iletiĢim
kuramayan ailelerin olduğu bir toplumda, birlikte yaĢıyor gözüküp de aynı dili konuĢamayan bir toplumun bir an önce normalleĢmesi
gerekiyor. Bu bağlamda biz bu çalıĢmalara iliĢkin…
Ben dün Aile Bakanlığında bütün çalıĢmaları çıkarttırdım. Sayın BaĢkan, onları takdim edeceğim. Zaten bakanlıkla beraber
çalıĢıyoruz. Öncelikle, Bakanlığımıza baktığımız zaman bunu, altı çizilecek Ģeyleri söylemek isterim. Birinci önerim Ģudur: Burada biz
bir Komisyonuz, bir ziyaret yapacağımız zaman Komisyon tek olarak ziyaret yapmak yerine, zamandan istifade etmek için, burada
Komisyon sözcümüz, yardımcımız görev yaparak her bölgeye 2’ Ģer, 3’ er Komisyon üyesi olarak görevlendirme yaparak bölgelerimize
bir gidelim, oralardan mesaj verelim, gitmeden önce oradaki muhataplarımızı… Dolayısıyla, bir böyleye gittiğimiz zaman o bölgenin…
Çünkü her bölgemizin ayrı yaĢam sıkıntıları, ayrı iletiĢim sorunları var. Türkiye’ yi tek bir formatta masaya yatıramayız. Dolayısıyla,
Karadeniz’ i… ĠĢte, mesela ben Orduluyum. Ordu’ da merkez yaparak bu anlamda Karadeniz’ i Ordu’ yu bir çalıĢma olarak masaya
yatırabiliriz. ĠĢte, doğuyu, iĢte, güney doğuyu, iĢte Diyarbakır, vesaire gibi bir yerde, iĢte Marmara’ yı Ġstanbul’da, Ġzmir’ de gibi…
Önerim buradaki arkadaĢlarımız da…
Zaten beni heyecanlandıran bu Komisyondaki arkadaĢlarımızın hem nosyonunun bu Komisyona uygun olması hem özel
sektördeki avukatlık mesleğinden gelen tecrübenin burada olması ve kürsüdeki insanlarla da iletiĢim anlamında… Yani nereye sondaj
atacağımız belli. Dolayısıyla, Komisyonumuzun da bir bütünlük içerisinde, eĢ zamanlı bir Ģekilde, bir Türkiye seyahatiyle biz
alacağımızı alırız.
Bu bağlamda, Aile Bakanlığına bakıyorum. Buradan bu mutlaka çıkmalı. Aile Bakanlığımız… ĠletiĢim çağıyla beraber, olmayan
sorunların artık bugün sıcak bir Ģekilde gündemde olduğunu görüyoruz. ĠĢte, elektronik ortamda yaĢıyoruz ve Aile Bakanlığı öncesi
kamu kurumları ile bugün Aile Bakanlığımızın kadrosunu mukayese ettiğimizde sayısal olarak belki artıĢ gözükse de niteliksel anlamda
Aile Bakanlığımızın mutlaka ve mutlaka çok nitelikli insan kaynağıyla zenginleĢtirilmesi önerimiz olmalıdır. Bunun da cazip hâle
getirilmesi noktasında -bu ekonomik olmayabilir ama- buna iliĢkin, bürokrasiden gelmiĢ birisi olarak, Aile Bakanlığımızı, iĢte
Ahmet’ in, Mehmet’ in bir Ģekilde unvan alacağı bir yer olmaktan ziyade, nitelikli insanlarımızın… Nasıl ki “ eğitim” diyoruz, aile ile
eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirdiğimizde, bu Bakanlığımızın yapısal yönünün çok güçlü olmasına önem vermemiz
gerekiyor.
Ġkinci ayağımız, yani, il kadrolarımızın bu Bakanlığımızda belki sayı itibarıyla fazla artmasa da niteliğinin arttırılmasına yönelik
bir sonuç çıkmalı diye düĢünüyorum. Çünkü biz buradan çok kuruma mesaj vermiĢ olacağız.
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Millî Eğitim Bakanlığına Ģöyle bir mesaj vermemiz gerekiyor: Okul-aile-veli üçgeninin mutlaka güçlendirilmesi gerekir. Çünkü,
ailedeki iletiĢim sorunlarımız çocuklarımızın eğitimine, çocuklarımızın baĢarısızlığına yol açıyor ve dolayısıyla toplumun negatif
anlamda etkilenmesi gibi bir süreçle karĢı karĢıya kalınıyor. Onun için, gerçekten Türkiye’ de devletin kadrolarına baktığımız zaman
çok büyük… Yani insan üzülüyor. Yani bugün Aile Bakanlığımız küçük gibi gözükse de 15 bin-20 bin kadrosu var, Millî Eğitim
Bakanlığımız 1 milyona dayanmıĢ, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı 100-150 bin kadroya sahip. Dolayısıyla -bu Komisyonun önemini
vurgulamak için söylüyorum- bu toplumun bütün katmanlarının gerçeği burada, Komisyon üyelerimizin heyecanı ortada. Dolayısıyla,
kurumlarımızın uzman kadroları da hazır buradayken… Yani, bürokrasideki alıĢkanlığımız Ģudur: “ Onu dinleyelim, bunu
dinleyelim.” den öte, çok kısa ve net, hap gibi, sonuç çıkaracak, vurgu yapacak çalıĢmalar yapmamızı öneriyorum.
BoĢanma nedenlerinin ortadan kaldırılmasına iliĢkin Ģunu söyleyebilirim efendim: Aile Bakanlığımızın taĢra birimleri
aracılığıyla boĢanmak için mahkemeye baĢvuran çiftlere yönelik boĢanma sürecine iliĢkin bir danıĢmanlık hizmetini geliĢtirme gibi bir
öneri yapabiliriz. Yani, dilekçeyle mahkemeye giden, baĢvuran kiĢilere biz o süreçte kurumsal anlamda ne tür katkı verebiliri z,
Bakanlık ne tür katkı verebilir, bunun üzerine kafa yormamız gerektiğini düĢünüyorum.
Ekonomik geliĢme diyoruz, bakın, az önce Salih Bey ifade etti, aslında nereden baktığınıza bağlı. Ekonomik geliĢme dolaylı
olarak boĢanmayla mücadeledir. Niye? Ġnsanların gelirini artırırsınız ve dolayısıyla boĢanma azalır gibi bir yaklaĢım, korelasyon bazen
aynı sonucu vermiyor, Salih Bey’ in ifade ettiği gibi. Hükûmetimiz, bu anlamda, ekonomik geliĢmenin ilerlemesi anlamında, kalkınması
anlamında, hakikaten bu boyutuyla devlet olarak her türlü çalıĢmayı, iĢte, ĠġKUR aracılığıyla, yerel yönetimler aracılığıyla ve değiĢik
formülasyonlarla çalıĢıyor ama bu yetmiyor. Bu anlamda medya, medya planlaması, çok önemli bir görevimiz olduğunu düĢünüyorum.
Medya planlaması sadece Hükûmetin yapacağı bir Ģey değildir, medyayı yönetenlerin, medyayı yöneten insanların profesyonelce bu
perspektifi kazanması lazım, kazandırmamız lazım. Medyayla iliĢkilerimizin nasıl olacağına iliĢkin bu konuda bir yol haritası
belirlememiz gerektiğini düĢünüyorum, bire bir görüĢmedir veya… Çünkü, bu anlamda çalıĢırken yeni bir bilgi sahibi olduğum bir
konu, Amerika BirleĢik Devletleri’ nde Ebeveyn Ġzleme Kurulu -dolayısıyla bu bir sivil toplum örgütü- bu sivil toplum örgütü aile
değerlerine aykırı gördükleri dizilerde reklam verenler üzerinden baskı yapıyor. Yani, aile değerlerini tahrip eden dizilere iliĢkin reklam
veren insanları yok edici bir Ģekilde baskı yapıyor, sizin ürününüze iliĢkin bir boykot. Yani, bizim toplumumuzun en kıymetli hazinesi
ailedir. Bütün Batılı yazarların dün gıpta ettikleri bu toplumun maalesef ve maalesef çözünürlüğünü, çözülme sürecini gördüklerinde
“ Evet, sizin en güçlü yönünüz buydu.” dedikleri aile mutluluğunun korunması noktasında bizim derhâl müdahale etmemiz gerekiyor.
Zaten bir ihtiyaç var ki bu ihtiyaca binaen bu süreç… EĢi olmayan, evlenmiĢ ve ayrıl mıĢ bir insanın mutlu olmasını bekleyemezsiniz.
Yani belki ayrılması mutluluk sağlamıĢ olabilir ama mutlu bir aile düzeninin olması, hele hele çocuğu olan bir ailenin iĢinde baĢarılı
olması, toplumla barıĢık olması mümkün değildir.
En önemlisi, empati yapamıyoruz yani ifade ettiğimiz gibi, en mutlu insanları belki de geliri en düĢük insanlar olarak toplumda
görünce eğitimi bir daha masaya yatırma ihtiyacı görüyoruz çünkü empati yapmıyoruz. Bilgi sahibi olmadan, iĢte, insan iliĢkilerinde
çok ciddi anlamda kredilerimizi tüketiyoruz, birbirimizle iletiĢim sorunu yaĢıyoruz. Dolayısıyla sokakta yaĢadığımız sorunun ailede
daha fazlasını yaĢıyoruz ve dolayısıyla aile müessesesi, mutlu bir aile Ģeyi yok olmuĢ oluyor. Bunun en büyük göstergesi Ģudur:
Toplumumuzda kiĢisel geliĢim uzmanlarının son zamanlarda arttığını görüyoruz. Buna ciddi bir Ģekilde emek vererek, para vererek,
belki de yerel yönetimler anlamında, kamu kurumları anlamında bu insanlara para vererek mutluluk arıyoruz ve dinlediğimizde
hakikaten içinde de bir Ģey olmadığını, belki toplumun bir iki öznesini örnek vererek, böyle bir sunum yaparak toplumda bir sektör
oluĢtuğunu görüyoruz.
Benim söylemek istediğim, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı gibi dinî değerlerimizi resmî olarak, kamu hizmeti olarak veren
kuruluĢumuzun birikimini yanımıza almamız lazım. Eğitim ordumuzun yönetiminden öğrenci-veli iliĢkisine kadar mutlaka buradan
eğitim camiasına bir mesaj çıkmalı. Aile Bakanlığımızın mutlaka taĢra teĢkilatları çok güçlendirilmeli. Medya ayağını da çok ciddi bir
Ģekilde masaya yatırarak çalıĢmamızı devam ettirirsek usul anlamında, sonuç kısmının da takibini yapabilecek ve raporda kalmayacak,
eyleme geçecek bir raporun çıkmasını temenni ediyorum.
ġimdilik teĢekkür ediyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum Ergün Bey.
Mahmut Bey, buyurunuz.
MAHMUT TANAL (Ġstanbul) – TeĢekkür ederim.
ġu anda gelen son dakika haber, Koç Holding Yönetim Kurulu BaĢkanı Mustafa Koç Hakk’ ın rahmetine kavuĢmuĢ, Allah’ tan
rahmet diliyorum, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum.
ġimdi, değerli arkadaĢlar, evet, ben kendi adıma yararlandım, güzel baĢlıklar gündeme getirildi. Bir dönem bir Millî Eğitim
Bakanı “ Bu ülkede solcular çok, biz okulları idare edemeyiz ve en iyisi eğitimlere kapatalım.” Ģeklinde demiĢti. ġimdi, bilgi çağında,
sosyal medyada Ģu oluyor, bu oluyor, evet, ben Sayın Necdet Bey’ in düĢüncesine katılıyorum yani eğitimle bu iĢin… Netice itibarıyla
eğitim sorumluluk getirir, bilinç getirir, düzey getirir yani eğitimle biz bu sorunu halledebiliriz. Aksi takdirde yarın diyecek ki bu
Komisyon “ Efendim, bu sosyal medya grubuna biz bu konuda eğer yasaklama getirebilirsek belki bu iĢleri kısıtlarız.” Ģeklinde, bu çok
yanlıĢ bir mecraya doğru girer.
BAġKAN – Yok, yok, kimse öyle bir Ģey söylemedi, Necdet Bey söylemedi, biz de söylemedik.
MAHMUT TANAL (Ġstanbul) – Olsun, değil ama söylüyorum, Necdet Bey eğitimle bu iĢin olabileceğini… Sorumluluk
getiriyor.
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BAġKAN – Medya okuryazarlığı dediğimiz Ģey çok önemli, hayatımıza ne kadar sokacağımız.
MAHMUT TANAL (Ġstanbul) – Burada bir de Ģey hususunu…
NECDET ÜNÜVAR (Adana) – Hatta Ģöyle bir Ģey ilave edeyim: Bizim Komisyonumuzun yetkili bir de Twitter hesabı olsun.
MAHMUT TANAL (Ġstanbul) – Güzel, güzel bir öneri.
NECDET ÜNÜVAR (Adana) – Adı da “ aile bütünlüğü” olsun.
MAHMUT TANAL (Ġstanbul) – Bir de Ģunu yapmak lazım: ġimdi, değerli arkadaĢlar, biz Türk toplumu olarak her türlü dinden
insanlarla bu toplumda yaĢıyoruz yani dinî kesimlerin de temsilcilerini çağırmakta yarar var diye düĢünüyorum. Yani, aile bütünlüğü
derken toplum olarak 78 milyon insanız, 78 milyon insanda her dinden insanlar var, o temsilcileri de çağırmakta yarar var.
SAĠT YÜCE (Isparta) – Onlar da farklı bir Ģey söylemezler herhâlde bu konularda.
MAHMUT TANAL (Ġstanbul) – Bir Ģey diyemiyorum, bence bir çağırmakta yarar var, bir dinlemekte yarar var.
Üçüncü bir konu, hepimiz bu konunun tanığıyız. Dün akĢam önümüzdeki torba kanunun 6’ ncı maddesinde bir fıkra vardı. Onu
Adalet ve Kalkınma Partisinin grup baĢkan vekilleriyle dün akĢam paylaĢtım. 6’ ncı maddede “ Evli olan eĢler tek baĢına evlat
edinebilir.” diyor. ġimdi, arkadaĢlar, ben evliyim, bir kira sözleĢmesine size kefil olacağım, eĢimin muvafakatini almadan ki ra
sözleĢmesinde size olduğum kefalet hükümsüz veya bankada size kefil olacağım, banka bana “ Git kardeĢim, noterden eĢinin
muvafakatini al, bana getir.” diyor. Ġçimizde yaĢayan arkadaĢlarımız da olmuĢtur ama dün akĢamki 6’ ncı maddedeki fıkra eĢin rızasını
almadan evlat edinme imkânını getirdi ve bunu dün akĢam arkadaĢlarla çok fazla da tartıĢtım. Bazı arkadaĢlarımız -Sayın Burcu
Hanım’ ın da konuĢması zaten bu konu üzerindeydi- düĢüncemize katıldılar, “ Tekririmüzakereyle, iĢte, Ġç Tüzük’ ün 87 ve 88’inci
maddesi olacak, biz bunu tekrar gündeme getirelim, bunu düzeltmeye çalıĢalım.” dediler. ġimdi, arkadaĢlar, biz mevcut olan sorunları
tespit etmeye çalıĢırken daha dün akĢam taze, daha yeni geçti. Ben sizden istirham ediyorum. Aile bütünlüğü… EĢlerin bir tanesi tek
baĢına evlat edinirse bundan yine kim zarar görecek? Kadınlar zarar görecek, erkek değil. Bu evlatlığın çoğunu yine erkekler yapacak
inan ki. Burada neyi getiriyor aslında? Bir, gayriresmî iliĢkilere ödüllendirilme getirilmiĢ olacak. Yani, netice itibarıyla ben bunu
düĢündüm dün geceden beri, bu niye olsun? Medeni Kanunu’ muzun 306 ve 307’ nci maddelerinde tarafların müĢterek nasıl evlat
edinebileceği veyahut da tek baĢına, evli değilse, evlat edinme imkânı da 307’nci maddesinde düzenlenmiĢ durumda. Biz niye bu
kurumu bu kadar Ģey yapıyoruz? Sait Bey bu konunun uzmanı, ilahiyatçı yani Ġslam hukuku açısından da bakarsanız Ġslam hukukunda
evlatlık müessesi de yok. Merak ettim, dün akĢam gittim, Ġslam hukuku da bende var, inceledim. Yani, biz pozitif hukuka bakıyoruz,
evet, pozitif hukukta var ama bu kadar da aileyi yıpratıcı… Evli olan çiftlerin tek baĢına yapabilmesi, bu hangi hukuka sığıyor diye
merak ettim. Yani, biraz da geç kalmamın da nedeni o oldu. Ġslam hukukuna mı dayanıyor, ya, acaba böyle bir Ģey mi var bu arkadaĢlar
böyle düĢündüler dedim, Ġslam hukukuna ben baktım, onda da yok.
BURCU KÖKSAL (Afyonkarahisar) – Hangi vekilin eĢi bunu kabul eder?
MAHMUT TANAL (Ġstanbul) – Yani, Ģimdi, böyle olmayınca…
ġimdi, ben miras hukukuyla ilgili… Mesela, bir dönem rahmetli Yafes Öztürk vardı, Ġstanbul’da C Motellerinin sahibi. Ben, o
dönem Hülya Sözer’ in avukatıydım miras hukukuyla ilgili. Yani, o miras hukukunda o kadar çocukların miras davasıyla biz uğraĢtık
ki... Burada Ģu olur: Ben eĢime kızgınım, çocuklarıma kızgınım. Giderim, 3 yaĢında bir çocuk bulurum, yeğenim olur vesaire veya
gayrimeĢru iliĢkilerden doğan çocuk olur, onu evlat edinirim. Diğer insanları mağdur etmiĢ oluruz. Ben, bu vesileyle Komisyon
BaĢkanımız olarak sizin bu konuya hassasiyet göstermenizi istirham ediyorum. Hâlen biz treni kaçırmıĢ değiliz. Önemli bir husus.
Ben teĢekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum, sağ olun.
Dirayet Hanım, buyurunuz.
DĠRAYET TAġDEMĠR (Ağrı) – Ben de kısaca Ģunu ifadeyim, arkadaĢlar aslında çok değerli fikirler ifade ettiler, çok önemli
görüĢler ve öneriler de belirttiler ama ben tekrar Ģunu söylemek istiyorum: Bütün bu öneriler ve görüĢlerin aslında biz temeline cinsiyet
eĢitliğini koymadığımız müddetçe açıkçası bu sorunun çözüleceğini ben çok düĢünmüyorum yani yapacağımız çalıĢmanın da bu
anlamda sorunun çözümüne ciddi katkılar sunmayacağını belirtmek istiyorum. Onun için de cinsiyet eĢitliği talep etmek aileyi
reddetmek anlamına gelmiyor, aileyi inkâr etmek anlamına da gelmiyor ya da sadece kadının güçlendirilmesi anlamına da gelmiyor.
Cinsiyet eĢitliğinin aslında aile içerisinde konumlanan her bireyin eĢit bir iliĢki içerisinde olmasını ifade ettiğini düĢünüyorum. O
açıdan, eğer Komisyonumuzun ismi değiĢecekse ben de bir öneri yapmak istiyorum.
BAġKAN – Ġsim değiĢmeyi konuĢmadık ama kısaltma konuĢuldu.
DĠRAYET TAġDEMĠR (Ağrı) – Bir öneri geldi. Kısaltma ya da eğer farklılaĢacaksa bu bir öneri, tekrar değerlendirebiliriz.
BAġKAN – GörüĢünü bildirdi Ali Bey, evet.
DĠRAYET TAġDEMĠR (Ağrı) – Bence aile iliĢkilerinin demokratikleĢtirilmesi olarak ifade edebiliriz. Burada da aslında tam da
tartıĢtığımız olguları konuĢuyoruz yani kadınların, erkeklerin... Yani, evet, kadın-erkek boĢanabiliyor ama iĢte, kardeĢler boĢanamıyor
ya da aile içerisinde dedenizden, nenenizden siz bu iliĢkiyi koparamıyorsunuz. Dolayısıyla, bu bir iliĢki biçimidir, bu sürekli yeniden
eĢitsizlikleri üreten bir iliĢki. Buradan bakmamız gerektiğini düĢünüyorum.
Küçük bir Ģey daha söyleyeceğim bu Ġnternet ve Facebook’ la ilgili. On yıl önce boĢanmanın gerekçesi kısa etekti, bugün iĢte
Facebook. Ayrıca, bozuk Türkçeyle kullanılıyor üzerinden bir Ģey de ifade edildi. Bence buradan da bakmamak lazım, artık buradan da
çıkmamız lazım.
BAġKAN – Ben bozuk Türkçeyi Ģöyle anladım: Hani kısaltmalar, “ canım ya” , “ di mi ya” lar var ya, ben öyle anladım.
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DĠRAYET TAġDEMĠR (Ağrı) – Yok, yok, ben çok bir Ģeyleri üstüne alınmak...
MAHMUT TANAL (Ġstanbul) – Türkçe bizim dilimiz, bizim ana dilimiz Türkçe.
DĠRAYET TAġDEMĠR (Ağrı) – Hayır, hayır, bozuk... Hayır, bir coğrafya üzerinden de, Kürtler üzerinden de hiç algılamadım.
BAġKAN – Yani, ben coğrafi anlamadım onu.
DĠRAYET TAġDEMĠR (Ağrı) – ġuradan algıladım, cehalet, cahillik üzerinden algıladım yoksa hani öyle bir problem olarak
algılamadım.
BAġKAN – Yok, yok, gençler arasında yeni bir medya dili oluĢtu, yazıĢma dili. Tamamı sesli harfleri kullanmadan oluĢan bir
dil oluĢturdular.
DĠRAYET TAġDEMĠR (Ağrı) – Bir kendimi doğru ifade edeyim, herhâlde anlaĢılmıĢ olacak. Yani, aslında imlayı çok düzgün
kullananlar, Türkçeyi çok düzgün kullananlar -yani bu Facebook ve Twitter açısından söylüyorum- onlar da çok ciddi sorunlar
yaĢıyorlar. Yani, boĢananlar sadece problemli, geri kalanlar oh çok güzel, mutlu değil. Ġnanın, geri kalanlar belki çok daha ciddi
sorunlar, kaos ve krizler yaĢıyor. Biz buradan bakmadığımız müddetçe yani bu boĢanma gidecek, yeni bir boĢanma süreci baĢlayacak.
Bu açıdan da biraz böyle bakmanın daha sağlıklı olacağını düĢünüyorum.
TeĢekkür ederim.
BAġKAN – Tamam Sayın Vekilim.
Buyurun Burcu Hanım.
BURCU KÖKSAL (Afyonkarahisar) – AyĢe Hanım, biraz önce bir vekil arkadaĢımız, iĢte, zamanı değerli kullanmak
bakımından, Ankara'daki daha çok akademisyenlerle, uygulayıcılarla, hâkimlerle, STK temsilcileriyle görüĢmemiz gerektiğini ifade
etti.
BAġKAN – GörüĢünü bildirdi.
BURCU KÖKSAL (Afyonkarahisar) – GörüĢünü bildirdi ancak ben bunu salt Ankara’ yla sınırlandırmanın yanlıĢ olduğunu
düĢünüyorum çünkü boĢanma sebeplerine baktığınızda bölgeden bölgeye, ilden ile farklılıklar gözlemleyebiliyoruz. Onun için, Ģimdi Ģu
listeye baktığımda da aslında çok da avantajlıyız çünkü hemen her seçim bölgesinden, çevresinden vekil arkadaĢlarımız var bu
Komisyonda. Herkes kendi seçim bölgesindeki iĢte uygulayıcılarla, STK’ larla, oradaki yerel bazda bu konuyla ilgili çalıĢan
akademisyenlerle, iĢte, avukatlarla, hukukçularla vesaire görüĢüp bunu Komisyona getirirse -ki hemen hepimiz seçim bölgemize
gidiyoruz mutlaka Parlamento faaliyetleri dıĢında- bence zaman bakımından da hem iktisatlı davranmıĢ oluruz hem de birçok seçim
bölgesinden gelen verileri ve talepleri de gözlemlemiĢ oluruz. Çünkü ben burada çözüme ulaĢılması noktasında size katılıyorum;
kesinlikle sorunlar tespit edilmeli ama bizim burada bir çözüm üretmemiz lazım.
BAġKAN – Soruna bir çerçeve çizelimden yanayım ben yani bir iki toplantıda, ondan sonra çözüme geçelim.
BURCU KÖKSAL (Afyonkarahisar) – Burada çözümler önemli. Çözüm noktasında da uygulayıcıların, hukukçuların, STK’ ların
talepleri yani bu iĢin mutfağında olan insanların talepleri, istekleri, görmüĢ oldukları eksiklikler ve bu eksikliklerin, yanlıĢların nasıl
giderilebileceği noktasındaki görüĢlerini ben son derece önemsiyorum. Mesela, sizin örnek verdiğiniz icra kanalıyla çocuk teslimatı
bence yasadaki büyük bir eksikliktir, yanlıĢtır.
BAġKAN – Çok ilkel bir durum.
BURCU KÖKSAL (Afyonkarahisar) – Yine, nafaka ve tazminatların ne yazık ki icra kanalıyla dahi tahsil edilememesi,
yaĢanılan sıkıntılar bence eksikliktir, yanlıĢtır. Yine, mesela, somut bir örnek vereyim; bir eĢin diğerini -özellikle erkeğin- terk edip
gitmesi, adresinin bilinememesi, bulunamaması ve kadının boĢanma davası açtığında yüksek maliyette tutan “ ilanen tebligat” dediğimiz
bir tebligat sistemi var ve harçlar son derece yüksek. Zaten maddi zorluk çeken bir kadın, bir de eĢinden boĢanabilmek adına bu harçları
yatırmak zorunda kalıyor çünkü baroya bile müracaat etseniz, adli yardım dahi alsanız mahkeme masrafları size ait müvekkil olarak,
vatandaĢ olarak. Onun için bu bana göre bir eksikliktir. Yani uygulamadaki eksiklikleri…
BAġKAN – Gaipliği bahsetmiyorsunuz siz değil mi? Gaiplik konusunu söylemiyorsunuz.
BURCU KÖKSAL (Afyonkarahisar) – Hayır, gaiplik değil. Yani, terk etmiĢ, adamın adresi bulunamıyor.
BAġKAN – Tamam, tamam.
BURCU KÖKSAL (Afyonkarahisar) – Yani, gaiplik kararı almak ayrı bir Ģey…
BAġKAN – Tabii, tabii, o ayrı.
BURCU KÖKSAL (Afyonkarahisar) – …gaiplik kararının dıĢında boĢanma kararı almak ayrı bir Ģey. Gaiplik de yine bir hayli
masraflı…
BAġKAN – MeĢakkatli bir süreç, evet.
BURCU KÖKSAL (Afyonkarahisar) – …meĢakkatli bir Ģey ama bu yönde boĢanma da… Mesela, kadın boĢanacak -babası
vefat etmiĢ bayanlar özellikle, kadınlar- bunlar maaĢ alabilmek adına… Çünkü uzun zamandır eĢinden haber alamıyor, eĢi terk edip
gitmiĢ. En azından diyor ki “ Bir maddi güvencem olsun, boĢanmaya müracaat edeyim.” ama bu sefer de harçlar yani o ilanen tebliğ
yapmak gerçekten çok külfetli oluyor. Yani, uygulamadaki sıkıntıların ne Ģekilde giderileceği noktasında -biraz önce de söylediğim
gibi- uygulayıcıların önerileri ve görüĢleri…
BAġKAN – ġöyle bir Ģey öneriyim hemen sıcağı sıcağına, sizin söylediğinizi kesmeden: Biz uzmanları çağırırken dinlemek
üzere “ Sorunların tespitine bir çerçeve çizilmesini ama mutlaka çözüm önerilerine hazırlıklı gelmelerini…” Ģeklinde ifade yazılarını
öyle yazalım. Bize yazılı çözüm önerileriyle gelsinler.
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BURCU KÖKSAL (Afyonkarahisar) – Kesinlikle.
BAġKAN – Yani, burada masada konuĢmayalım. Yani, bahsettiğiniz hukuki mevzuatta da olabilir bu, diğer, iĢte, sosyal
hizmetler noktasında da olabilir. Hangi konunun uzmanını çağırıyorsak çağıralım, soruna bir çerçeve çizmeleri -kısa bir çerçeve- ama
mutlaka pratiğe dönük, politika üretmeye dönük çözüm önerilerine hazırlıklı gelmeleri, mümkünse yazılı getirmeleri.
BURCU KÖKSAL (Afyonkarahisar) – Kesinlikle, ben bu konuyu çok önemsiyorum.
Bir de biraz önce Mahmut Bey’ in söylediği ve dün akĢam benim Genel Kurulda dile getirdiğim 68 sayılı torba yasanın 6’ ncı
maddesindeki evlat edinmedeki “ münferiten evlat edinme” müessesi -eĢlerden birine- gerçekten önemli çünkü Anayasa’ nın 41’ inci
maddesindeki aile bütünlüğünün korunmasını zedeleyici bir hüküm bu. Bunun mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor. Bu “ münferit”
kısmının yasadan çıkarılması lazım çünkü Medeni Kanun 306’da “EĢler birbirlerinin rızasıyla evlat edinebilirler.” diyor. Eğer bu torba
yasada 6’ ncı madde bu Ģekildeki hâliyle çıkarsa, yürürlüğe girerse bu sefer Medeni Kanun 306’ncı maddedeki o eĢ rızası, her iki eĢin
rızası da ilga edilmiĢ olacak yani o da yürürlükten kalkmıĢ olacak. Bu sefer, düĢünebiliyor musunuz, siz evinizi, aile konutunu bir
bankaya ipotek ederken dahi diğer eĢin rızasını ararken evlat edinme gibi her iki eĢi de her yönden etkileyebilecek bir olayda eĢin
rızasını arama Ģartını ortadan kaldırıyorsunuz ki bu her bakımdan aileyi zedeleyici, zarar verici bir durumdur. Bu konuda özellikle
hassasiyet göstermenizi talep ediyorum.
Umarım güzel çalıĢmalar olur ve uygulamaya katkılarımız olabilir.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.
BURCU KÖKSAL (Afyonkarahisar) – Ve Ģunu da söyleyeyim: Kadının güçlendirilmesi, tamam, ailenin güçlendirilmesi….
Bence bizim topluma Ģunu çok iyi empoze etmemiz gerekiyor: Kadın bir birey; anne de olsa eĢ de olsa parlamenter de olsa avukat da
olsa doktor da olsa öğretmen de olsa kadın bir birey. Yani her Ģeyden önce kadının bir birey olduğunu kabullenirsek ve topluma da
bunu kabullendirebilirsek ailede de bir Ģeyleri çözebiliriz. Yoksa, kadını sadece evde bir eĢ, iĢte, çocuklar için bir anne olarak
görürseniz yani tamamen toplumdan soyutlanmıĢ, sadece aile içindeki bir kiĢi olarak algılarsanız o zaman biz bir çözüme ulaĢamayız.
Ama kadını bir birey olarak ele alırsak iĢte o zaman bence birçok Ģey…Çünkü “ Kendine yapılmasını istemediğini baĢkasına yapma”
diye bir kural vardır. Birey olarak kendinize yapılmasını istemediğinizi karĢınızdaki bireye de yapmak istemeyeceksiniz. Bence önce
bunu…
BAġKAN – Ben az önce verdiğiniz ifadeyi uzun yıllar gençlere eğitimlerde kullandım. Hiçbir inancınız, hiçbir ideolojiniz
olmayabilir ama bir tek Ģuna inanıyor olmanız lazım: Kendin için istemediğini baĢkası için istememeye inanmak bile, bir tek o felsefe
bile insanı insan yapmaya yeter.
BURCU KÖKSAL (Afyonkarahisar) – Kesinlikle. Yani birey… Hani o Anadolu’ daki “ eksik etek” kavramı vardır, kadınlar için
kullanılır. Ben bunu reddediyorum. Kadın eksik etek değil; kadın bir bireydir, kanun önünde eĢittir ve bugün erkeklerin olduğu
alanlarda bile, birçok alanda onlardan daha da baĢarılı olabilmiĢtir, bunu da kanıtlamıĢtır Türkiye Cumhuriyeti’ nde. Onun için biz
Medeni Kanun’da bile… Biliyorsunuz, eski Medeni Kanun’da “ karı” kelimesi geçiyordu, bununla ilgili bile çok büyük mücadeleler
verildi ve 1 Ocak 2002’ de yürürlüğe giren Medeni Kanun’ da “ karı” kelimesi kaldırıldı. Yani, gerçekten, kadına bakıĢ açısının toplumda
biraz daha… Ne yazık ki hâlâ daha belli kesimlerde kadın sadece anne ve eĢ olarak görülüyor. Tüm toplumda kadının önce bir birey
olarak kabul edilmesi gerekiyor. Kadın bir birey, onun da hakları var, o da erkekle eĢit haklara ve statüye sahip. Bence bizim bunun
kabullendirilmesi için de mücadele etmemiz gerekiyor.
Herkese iyi çalıĢmalar diliyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.
Buyurun Hüsnüye Hanım.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) – Değerli milletvekilleri, gerçekten iyi bir çalıĢma olacağına ve bu alanda katkılar
sunacağımıza inanıyorum. O yüzden de burada buluĢmaktan, sizlerle beraber olmaktan da mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum.
Gerçekten güzel tespitlerde bulunuldu. Herkes farklı bakıĢ açılarından katkıda bulunmaya çalıĢtı. Ben de hekim olarak farklı bir
boyutunu dile getirmek istiyorum. Aslında bazı arkadaĢlarımız söylemeye çalıĢtı. Biz hastalığı tedavi etmeden önce, koruyucu hekimlik
bazında, hastalık gelmeden önce tedbirlerini alarak hastalığı önlemeye çalıĢırız hekimlikte. Bunun da çok değerli olduğunu ve bu alanda
da çalıĢmaların ve Sağlık Bakanlığı politikalarının olduğu da açıktır. Bu uygulamanın bu Komisyon çalıĢmalarına da ıĢık tutacağına
inanıyorum. Yani, tamam, soruna yönelik önlemler olsun, iĢte, teklifler olsun, sorunu çözme noktasında belirli Ģeyler yapalım ama
ondan önce, sorun oluĢmadan önce neler yapabiliriz, hangi alanlarda çalıĢabiliriz, o konuların da değerlendirilmesi gerektiğini
düĢünüyorum.
Özellikle, bu konuda, çocuğun anne rahmine düĢtüğünden itibaren eğitiminin baĢladığı ve bu çocuğun büyüdüğünde bir aile
ferdi olduğu, bir eĢ olduğu, bir anne olduğu, bir baba olduğu da hepimizce malumdur. Dolayısıyla, biz bu alanı ele alırken bunları da
konuĢmamız gerektiğini düĢünüyorum.
Ayrıca, sorunlu aileleri, soruna bakıĢ açısı getiren uzmanları, istatistikleri konuĢalım ama bunun yanında güzel aileler de var,
hayatında gerçekten hiç kavga etmeden yaĢamını geçirenler var. Bunlarla ilgili de bir çalıĢmanın, varsa istatistiklerin,
değerlendirmelerin burada da konuĢulması gerektiğine inanıyorum. Bu tür örnekleri dinlememiz gerektiğine de inanıyorum.
TeĢekkür ediyorum.
BAġKAN – Çok teĢekkür ediyorum Hüsnüye Hanım.
Buyurun Ergün Bey.
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ERGÜN TAġCI (Ordu) – BaĢkanım, Burcu Hanım’ ın ifade ettiği hususa Ģöyle bir öneri olur mu çünkü zamanımız çok kısıtlı: Ġl
müdürlüklerimizin illerindeki sivil toplum örgütlerini, baroları, iĢte, kadınla ilgili çalıĢma yapanları, oradaki bütün aileyle ilgili katkı
sunabilecek insanların birikimlerini toplayabilme gibi bir imkânı olursa biz de…
BAġKAN – “ Ġl müdürü” derken Aile Bakanlığı il müdürlüğü mü?
ERGÜN TAġCI (Ordu) – Ya Ģey diyorum, Aile ve Sosyal Politikalar il müdürlüğü böyle bir çalıĢma yapar çünkü bizim
Komisyon olarak… Bölgelerimizde biz zaten çalıĢmalarımızı yapacağız, kanaatlerimizi ama Türkiye’ nin tüm…
BAġKAN – Ama bu kadar kısa sürede 81 ilden veri gelmez Ergün Bey…
ERGÜN TAġCI (Ordu) – Yani, böyle bir Ģey olursa… Çünkü her bir ilde bu anlamda bir …
BAġKAN – Yani, siz kendi illerinizi -Burcu Hanım’ a katılıyorum- zorlayarak kendi illerinizden bir rapor getirirseniz
Türkiye’ nin raporu olur bu. O daha olabilir çünkü takip edeceksiniz ilinizde.
ERGÜN TAġCI (Ordu) – Eyvallah.
BAġKAN – Yani siz Ordu’ yu takip ettiğinizde bize bir Karadeniz fotoğrafı verirsiniz.
EMĠNE YAVUZ GÖZGEÇ (Bursa) – Aynen.
ERGÜN TAġCI (Ordu) – Tamam, tamam, ben…
EMĠNE YAVUZ GÖZGEÇ (Bursa) – Yani, illerde gündem de yapalım.
BAġKAN – Tabii, tabii, Ģehirlerinizde gündem olur.
ERGÜN TAġCI (Ordu) – O zaman Ģöyle sözümü değiĢtireyim…
BAġKAN – Yoksa, 81 ilden Bakanlığın bu veriyi alması ne kadar… Bir de yüzde 100 sağlıklı değil çünkü orada kiĢisel görüĢler
veriliyor. Sonuçta bir anket yapmıyoruz, bir araĢtırma değil bu bilimsel olarak ama…
ERGÜN TAġCI (Ordu) – ġöyle bir Ģey yapabiliriz: Belki bu komisyon il dağılımı yapabilir, oralarla ilgili biz görüĢmelerle…
MAHMUT TANAL (Ġstanbul) – Hazır bilgi var, Ģöyle var: Türkiye Barolar Birliği bünyesinde kurulan TÜBAKKOM’ da her
bölgede bulunan avukatlar var. Bence oradan isteyin. Orada elinize hazır veri de olabilir.
NECDET ÜNÜVAR (Adana) – Ergün Bey’ in söylediği daha kapsamlı…
MAHMUT TANAL (Ġstanbul) – Kapsamlı…
ERGÜN TAġCI (Ordu) – Efendim, bakın, Mahmut Bey…
BAġKAN – Çözüm önerilerine yönelik söylüyor Ergün Bey biraz daha veri toplamada…
ERGÜN TAġCI (Ordu) – Bir saniye.
Mahmut Bey, Ģimdi, benim ilimde, Ordu’ da “ Kadın Eli Derneği” diye bir dernek var. Bu Kadın Eli Derneği bütün toplumun tüm
alanlarına, ilçelere çok ciddi çalıĢma yapıyor. Bu derneğin çalıĢmalarını baroda bulamazsınız. O anlamda, kapsamlı bir öneri.
MAHMUT TANAL (Ġstanbul) – Ġki ay önce Giresun’ da toplanıldı.
BAġKAN – Evet, katılıyorum.
MAHMUT TANAL (Ġstanbul) – Ġki ay önce Giresun’ da TÜBAKKOM bir toplantı yaptı, Karadenizde.
NECDET ÜNÜVAR (Adana) – Ergün Bey, siz örnek bir çalıĢma yapın…
ERGÜN TAġCI (Ordu) – Eyvallah, tamam efendim.
BURCU KÖKSAL (Afyonkarahisar) – Yalnız Ģey var zaten Ģöyle söyleyeyim: Siz mesela Düzce milletvekilisiniz. Düzce’ den
böyle bir veri aldığınızda, iĢte, Bolu, Kastamonu vesaire yani o bölgedeki sosyolojik yapı da zaten birbirine benzer, orayı yansıtmıĢ
olursunuz.
Ben Afyon milletvekiliyim. Ben Afyon’ dan size verileri getirdiğimde, sıkıntıları getirdiğimde Kütahya, Konya, EskiĢehir, UĢak
yani çevre illerdeki… Çünkü sosyolojik yapı da birbirine benzer. Ordu’ dan Ergün Bey bize bu verileri getirdiğinde, iĢte, Karadeniz’de
bir Giresun’ u, Trabzon’u da yansıtmıĢ olur nispeten. O bakımdan aslında Ģanslıyız. Baktım Ģimdi listeye. Hemen hemen her
bölgemizden, coğrafi bölgeden vekillerimiz var.
BAġKAN – Her coğrafi bölgeden biri var.
BURCU KÖKSAL (Afyonkarahisar) – Herkes kendi ilinden ya da vakti yetiyorsa çevre illerden de bu konuda veri alabilir.
Bunları ulaĢtırsa bence daha homojen bir çalıĢma olur.
BAġKAN – Veriye nispeten ulaĢabiliriz de coğrafi özellik arz eden nedenler ya da çözüm önerileri belki olabilir, daha spesifik
bir Ģey. Onun için onu sizlerden bekliyorum öneri sahipleri olarak.
Peki, kifayetimüzakere diyelim mi arkadaĢlar?
ERGÜN TAġCI (Ordu) – Evet.
NECDET ÜNÜVAR (Adana) – Biz kalkıyoruz yani siz devam ediyorsanız…
BAġKAN – Evet, bitirelim.
Ben arkadaĢlarla bir derleyip toparlayacağım burada müsaade ederseniz.
24 toplantımız var. Olabildiğince bu 24 toplantıya katılım sağlanırsa çok sevinirim çünkü zaten hepi topu bu kadar bir süre
çalıĢacağız.
NECDET ÜNÜVAR (Adana) – Ġlk çalıĢacağımız Ģeyde Ģu aile araĢtırmasını yapalım
BAġKAN – AraĢtırmayı dinleyeceğiz önce.
NECDET ÜNÜVAR (Adana) – Bir genel müdürlük…
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BAġKAN – Evet, evet, o ekip gelecek. O ekip bize ilk sunumu yapsın, önümüzdeki çarĢamba arzu ediyoruz. Sayın Bakanla
görüĢtüm, o konuda her türlü desteği verecekler. Akabinde belki daha sonra bakanları dinleyeceğiz. Önce bir araĢtırmayı, tabii
çerçevesini bir görelim istiyorum. Tamam?
BURCU KÖKSAL (Afyonkarahisar) – ÇarĢamba on buçuk o zaman.
BAġKAN – On buçuk, on; yazı gelsin size. Eğer gece çok geç çalıĢmazsak onda yapalım ki vaktimiz… ÇarĢamba ve perĢembe,
iki gün.
Toplantıyı kapatıyorum.
Kapanma Saati:13.00

