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21 Şubat 2016 Pazar
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saat i: 12.00
BAŞKAN – Ayşe KEŞİR (Düzce)
MO DERATÖR: Dr. Ömer SABUNCU
------0-----MO DERATÖR – Sayın Valim, Sayın Komisyon Başkanım, sayın vekiller im,
sayın üyeler ve k ıymetli m isaf irler; teşrif lerinizden dolayı Şanlıurf a İl Müf tülüğ ü
olar ak hepinize “Hoş geldiniz.” der, sayg ılar sunar ız.
Aile Bütünlüğünü Olumsuz Etkileyen Unsur lar ile Boşanma Olaylar ının
Araşt ır ılması ve Aile Kurumunun Güçlendir ilmesi İçin Alınması Gereken Önlemler in
Belir lenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araşt ırması Komisyonu’nun Şanlıurf a,
Gaziant ep ve Kilis’e yapt ığ ı bu önemli ziyaretten memnuniyet imizi ar z eder iz.
Program akışını ar z ediyorum: İl Müf tü Vekili Sayın Mustaf a Erdem’in
selamlama konuşmalar ı; Merkez Vaizi ve Aile Dini Rehber lik Bürosu Üyesi Sayın
Esma Özdemir ’in sunumu ; Müf tü Vekilimizin konuyla ilgili görüş ve konuşmalar ı ;
giriş salonunda tanışma ve ikram ; kapanış.
Ef endim, şimdi, İl Müf tü Vekili Sayın Mustaf a Erdem Bey’i selam lama
konuşmalar ı için bur aya davet ediyorum.
Ar z eder im.
ŞANLIURFA İL MÜFTÜ VEKİLİ MUSTAFA ERDEM - Elhamdülillâhi Rabbil
âlem în, vessalâtü vesselâmü alâ R asûlinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî
ecmaîn.
Sayın Valim, Sayın Başkan, değer li millet vekiller i, muht erem misaf irler;
Allah’ın rahmet i ve bereketi hepinizin üzer ine olsun. Peygamber ler şehri
Şanlıurf a’ya hoş geldiniz. Müf tülüğümüzü de tercih etmeniz ayr ıca bizi
onur landırm ışt ır. Sayın Başkanıma, bütün millet vekiller ime ve diğer misaf irler imize
ben bur adan teşekkür ediyor um.
Tabii, aile toplumun çekirdeği hükmünde. Bundan do layı dinimiz İslam aileye
çok ehemmiyet ver miş. Cenabıhak bir ayetikerimede “...” ( x ) diye buyuruyor. Yani
“Hanımlar ınızla iyi geçinin.” diyor. Aslında bu prensibi hayat ım ızda düstur
yaparsak … Yine, Peygamber imiz ( ASV) “Nikah 4 şey için yapılır: Malı, zengi nliğ i,
soyu ve ahlak ı, siz ahlak ı, dinini tercih edin.” buyuruyor. Bu gibi ayetler ve hadisleri
biz - inşallah- müf tülük olarak sürekli gündeme getiriyor, toplum larda biz bunu
konuşuyoruz. Bu bağlamda, aile ve dinî rehber lik bürolar ım ız var çoğu ilçe
müf tülüğümüzde ve il müf tülüğümüzde. Yeniden de “KAGEM” dediğimiz Kadın, Aile
ve Gençlik Merkezini oluşturuyoruz. Özellikle bu aile ve dinî rehberlik bürolar ım ız
ve KAG EM’le bu konuda a ileyi daha çok güçlendirme, birlik ve beraberliği sağlam a,
aile saadetini eld e etme yollar ını, tabii ki boşanmaya gitmeme konusunda ısrarcı
oluyoruz, bu konuda programlar yapıyoruz . Sayın Diyanet İşleri Başkanım ız
özellikle bu konuda bize talimatlar gönderiyor.
Bu bağlamda, bu pr ogramın hayır lara vesile olmasını temenni eder hepini ze
sevgi ve sayg ılar ım ı sunar ım.
MO DERATÖR – Şimdi, sunumlar ını yapmak üzere Merkez Vaizim iz ve Aile
ve Dinî Rehberlik Bürosu Üyemiz, Kıym etli Hocam ız Esma Özdem ir’i buraya davet
ediyorum.
Hocam, buyurunuz.
ESMA ÖZDEMİR – Sayın Başkanım, sayın vekillerim, Sayın Belediye
Başkanım ve kıym etli mi saf irler; hepiniz hoş geldiniz.
Diyanet İşleri Başkanlığ ı bünyesinde müf tülüklerimizde aile ve dinî rehber lik
bürolar ım ız görev yapmaktadır. Peki, neden aile ve dinî r ehberlik bürolar ına ihtiyaç
duyulmakta? Aileler kur uluyor, bir liğe, dirliğe eremeden bozuluyor. Geçimsizliğimiz
(x)

Ayet okundu
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ve tedirginliğim iz art ıyor. Ninelerim izin ilgiye, dedeler imizin hürmete, annelerim izin
desteğe, babalar ım ızın bilgiye, çocuklar ım ızınsa yönlendirmeye ihtiyacı var. Bizler
kimiz? Diyanet İşler i Ba şkanlığ ına bağlı olar ak din görevlilerinden oluşan bir ekiple
müf tülük çatısı alt ında hizmet veren dinî danışm a bir imler iyiz. Kadın, erkek, çocuk,
genç ve yaşlı f ark etmeksizin bütün vat andaşlar ım ıza aile hakkında doğru dinî bilgi
sunmayı amaçlıyoruz. Aileyi tehdit eden, dolayısıyla toplumun huzurunu ve güvenini
zedeleyen problemlerin çözümüne katkıda bulunmak için var ız.
Neler yapıyoruz? Millî ve manevi değerlere bağlı bir aile yapısını n korunması
bilinciyle aileye ve aile bireyler ine yönelik çalışmalar ya pıyor uz. Bür omuza gelerek
bizzat başvuruda bulunan ya da telef on ve e -mail yoluyla bize ulaşan büt ün
vat andaşlar ım ıza ayr ım gözetmeksizin kuşat ıcı ve kucaklayıcı bir yaklaşımla hizmet
sunuyoruz. Dinî danışmanlık görevini yer ine getiriyor, gerektiğinde prob lemin
türüne göre diğer kurum ve kuruluşlara yönlendirmelerde bulunuyor uz. Evliliğe
hazır lık süreçler i, eşler arası ilet işimin dinî temeller i, nikah ve boşanma, çocuklar ın
dinî ve ahlaki eğitim i, anne-baba-çocuk ilişkiler i, çevr e duyarlılığ ı, zara rlı
alışkanlıklar la mücadele gibi aileyi ilgilendiren pek çok alanda f arklı kurum ve
kuruluşlarla da iş bir liği içerisinde konf erans, panel, seminer gibi f aaliyetler
düzenliyor uz. Öncelikli olarak tüm vaazlar ım ızda aile birliği, dir liği ve düzenini
vurgulu yor uz. Öncelikli hedef lerim iz arasında aile birliğinin devam etmesi
bulunmaktadır. Çeşitli kurum ve kuruluşlarda, okullarda bayanlara ve gençlere
yönelik konf erans ve paneller düzenliyoruz. Ayr ıca, haf talık mutat olarak devam
ettiğimiz yer ler içer isinde olan kadın, destek ve kültür merkezlerinde, buralarda
işlenen konular arasında İslam’da aile hayat ı, bat ıl inançlar, İslam’da kadının
eğitimi, hak ve hukuku, yanlış töre ve inanışlar, miras hukuku gibi konular yer
almaktadır. Yine, hâlen gidilen yerler arasında cezaevi, bakım, sosyal ve
rehabilitasyon merkezi, sosyal hizmet ler kız yetişt irme yur du, kadın sığ ınma evi
bulunmaktadır. Bilhassa, özel günler de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kandil
günler i, Kut lu Doğum Haf tası ve Ramazan ayında bu saydığ ım ız yerlere z iyaret leri
düzenleyip programlar yapıyor uz. Ayr ıca, yılın belir li dönem lerinde köy ziyaretleri
tertip edip aileyle ilgili birebir sohbetler yapıyor ve köy halk ının sorunlar ını dinleyip
sorular ını cevaplandır ıyoruz. Evet, bizim yapt ığ ım ız, aile ve dinî r ehb erlik bürosu
olar ak yapt ığ ım ız çalışmalar bunlar.
Ayr ıca, Diyanet İşleri Başkanlığ ının ailenin güçlenmesine katkı sağlamak
amacıyla Türkiye Diyanet Vakf ı bünyesinde Kadın, Aile ve Gençlik Merkezi
(KAGEM) kurulmuştur. Türkiye Diyanet Vakf ı Kadın, Aile ve G ençlik Merkezi
(KAGEM) 1996 yıl ında kurulmuştur. 2011 yılında yeniden yapılandır ılarak ilgi ve
sorumluluk alanlar ını genişleten KAGEM, yür üttüğü projelerde genel ve özel gruplar
ile din, düşünce, kültür, edebiyat ve sanat hayat ım ıza çeşit li düzeyler de katk ı
sunmak üzere besleyici, kuşat ıcı, geliştirici çalışmalar yürütmektedir. KAGEM,
toplumsal sor unlar ın tespit ve çözümüne yönelik etkili, kalıcı ve sürekli projeler
üretmek için alanında yetkin akademisyen, entelektüel ve uzm anlar ın katkılar ıyla
çalışma alanlar ındaki bilgi birikim ini geçmiş ile bugün arasında sağlam köprüler
kurarak gün yüzüne çıkarmayı hedef lemektedir.
Peki, KAG EM’in misyonu nedir? İnsanlığın anlam ve değer dünyasına ışık
tutmak. Vizyonu: Toplumsal yapının bilgi ve değer ekseninde güçlendi r ilmesi için
çalışan ulusal, uluslararası nitelikte öncü bir kurum olmak. Stratejik hedef ler:
Toplumun kültürel hayat ına dest ek olmak, aile yapısını güçlendirmek, toplumun
gelişmesine eğitim f aaliyetle r i yoluyla katkıda bulunmak.
İlim izde KAGEM f aaliyet ler i ne durum da peki? Türkiye’de 3’üncü il ola n
Şanlıurf a KAGEM kuruluş aşamasında olup çalışmalar hâlen devam etmektedir.
Hepinize çok teşekkür ediyorum.
MO DERATÖR – Esm a Hocam ıza biz de t eşekkür ediyoruz.
Şimdi, son olarak, İl Müf tü Vekilimiz Sayın Mustaf a Erdem Bey’i ailenin
güçlenmesiyle ilgili teklif leri ar z etmek üzere buraya davet ediyor um.
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Buyurunuz Hocam.
ŞANLIURFA İL MÜFTÜ VEKİLİ MUSTAFA ERDEM – Sayın Valim, Değerli
Başkan, değer li millet vekillerim, değerli misaf irler; başlam adan önce, Sayın İl
Müf tümüz şu anda Van’da bulunuyor İl Müf tüleri Sem iner i’nde, burada bulunm ak
çok istiyordu, biraz önce görüştük size özel selam lar ı var , onu iletmek isterim. Bu
vesileyle inşallah bizim Diyanet olarak, İl Müf tülüğü olarak yapmam ız gerekenler
konusunda kısa zam a nda elverdiği kadar bir sunum yapmak istiyorum.
Tabii konumuz, aile bütünlüğü, bunu olumsuz etkileyen unsurlar, boşanma
olaylar ının araşt ır ıl ması ve aile kurumunun güçlendirilmesi için alınması gereken
tedbir ler. Biz Müf tülük olarak şu başlık lar ı seçt ik. İ nşallah, bunlardan önce Urf a’da
ne gibi sık ınt ılar var, onlar ı görmeye çalışalım. Güneydoğu’da ve Urf a’da okullaşma
durumu düşük, okur yazar oranı yine istediğim iz seviyede değil. Bunlar ın olması
için biz de Müf tülük olarak çalışıyoruz. Yine, Urf a’daki öne çıkan bir konu miras,
kadının miras meselesi. Tabii bu söylediğimiz başlık lar boşanmaya da neden
olabilmektedir. Yani, ailenin huzuruna engel olmakta. Özellikle kadınlar ın -tabii
erkekler de var - f izik sel, ekonom ik, duyg usal, sözlü vesaire şiddete maruz k alması.
Diğer bir konu, bunu herkes biliyor, cehalet. Tabii, bu “cehalet” dediğimiz
yüksek tahsil yapm amak manasına gelmiyor; bizim açım ızdan, dini bilmemek.
Mesela, Güney Doğu’da, Urf a’da Kur’an’a göre bir din anlayışı sık ınt ısını yaşıyoruz.
Yani, herkes Müslüman -yüzde 99 diyelim - ama Kur’an’ın elver diği, Kur ’an’ın
anlatt ığ ı, hadisişerif ler in istediği bir Müslüman modeli ni, tipini günlük yaşant ıda
görmemiz zor laşıyor . Onun için, bu cehaletten onu kastediyoruz. Yani, doğru dinî
bilgiden yoksun olmak manası .
Dil sorunu var. Yani, Türkçeyi bilmemeden, Arapça ve Kürtçeden dolayı bu
sık ınt ılar da evliler arasında sık ınt ı meydana gelmesine sebebiyet veriyor.
Töre ve namus cinayet ler i, kan davalar ı, yoksulluk ve işsizlik. Tabii bunlar
çok önemli konular, bu k ısa süre içinde bunlar ı anlatmam ız için zamanım ız yetm ez.
Bu başlık lar ın hepsi ne İslam güzel bakm ıyor. Mesela, kan davası İslam iyet ’te yok.
Töre ve namus cinayetleri İslamiyet’in emri değildir. İslamiyet’t e mesela suçun
şahsiliği esast ır. Sürekli okuduğumuz “…” ( x ) ayeti. Yani insan bir suç işlerse ancak
kendisi sor umludur, başkalar ı mesul değildir anlayışını ne yapmam ız gerekiyor,
hâkim kılmam ız gerekiyor.
Tabii, aile ve dinî rehber lik büromuzun t espit ettiği bazı konular var, bunlar ı
da özet lemek gerekirse “a hlaki çöküntü” diyoruz. Tabii bu ahlaki çöküntüden kasıt,
İslam’ın güzel ahlakını yaşayamama. Örneğin, toplumu veya f erdi düşündüğümüz
zam an hedef , menf aat olmaması ger ekiyor ama bakıyorsunuz ki neredeyse
insanlar ın birçoğunun hedef i menf aat olmuş. Peki, İ slam ahlakı ne diyor? Diyor ki:
“ Menf aat yer ine siz f azilet i ve Allah r ızasını esas alın.” Şim di öyle bir toplum inşa
etmemiz gerekiyor ki, hedef inde şahsi menf aati olmasın, Allah r ızası ve f azileti
olsun. Böyle bir toplum inşa etmem iz gerekiyor, inşa et me diğimiz zaman bu
sık ınt ılar devam edecektir. Ahlaki çöküntüden kast ım ız budur.
Ve medyanın etkisi diyoruz. Şu anda bize gelen telef onlar ve bizzat
görüştüğümüz kişiler medyadan çok şikâyetçiler, bu izdivaç konular ından özellikle.
Hatta geçenler de Urf a’da b ir basın açıklaması yapıldı. Canlı yayınlar da,
televizyonlarda, orada, burada izdivaçla ilgili programlar yapılıyor. Tabii, bizim
kastettiğimiz ahlak dışı yani İslam’ın uygun görmediği konular. Bu ahlaki konuya
bizim çok ehemm iyet vermem iz lazım. Yani, bir ayetikerim e var, diyor ki: “…” ( x x )
Yani anlam ı: “ Niçin yapmadık lar ınızı söylüyorsunuz?” Şimdi problemi bur adan
çözmemiz gerekiyor. Dinî bilgiler imizi, o doğru, sağlam dinî bilgilerim izi yaşant ıya
yani ahlak olar ak gündeme taşımam ız gerekiyor.

(x)

Ayet okundu
Ayet okundu

(xx)
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Urf a’da 2’nc i sık ınt ı, üçüncü kişiler in evli çif tlere müdahalesi. Bu bayağ ı bir
sık ınt ı oluştur uyor. Yani kayınvalide, kayınbaba müdahalesi, her iki taraf tan da
olabiliyor. Bunu da hemen geçiyor uz.
Aile içi ilet işimsizlik, bu da bir etken.
Ekonomik durum, bu da önem li bir et ken. Sıralamaya göre bunu ortaya
koyduk.
Tabii ekonomik
durumdan
şunu özellikle
kastediyoruz.
Değerli
misaf irler imiz, şimdi bu asırda zaruri olmayan şeyler zaruret hâline getirildi
görenekle, âdet le. Mesela kadın, hanımef endi -bir örnek vermeye çalı şalım- diyor
ki: “Komşu yeni koltuk aldı, biz niye almayalım?” diyor veyahut da işte “Komşum
yeni bir cep telef onu aldı, benim cep telef onum hâlâ eski.” diyor. Koca ef endi de
bunu alam ıyor. Bunun gibi benzeri olaylar ne yapıyor, boşanmaya sebebiyet
ver iyor. Yani, zarur i olmayan işler i art ık zar uret hâline gelm iş gibi görüyor. Bu ise
olayın üzerinde bir boğuşmak, bir cebelleşme, bir çarpışmayı meydana getiriyor.
Onun için, bu ekonomik durumu iyi irdelemek gerekiyor.
Yanlış örf ve âdetler in din olarak telakki edilmesi. İşte bu kan davalar ı, tör e
cinayet leri, vesaire konular yanlış din telakkisi yani diğ er bir if adeyle örf ve
âdetlerim izin dinî olmayanın din gibi telakki edilmesi. Şu anda Urf a’da ve bu
Güneydoğu Bölgesi’nde bunun çok mücadelesini veriyor uz. Yan i, âdetlerim izi
düzeltemiyoruz, âdetlerim izin bir k ısm ı -tabii yanlış âdetleri kastediyorum - din
yer ine geçmiş oluyor. Tabii bunlar ı düzelt memiz gerekiyor, bize çok görev düşüyor.
Zamanım ız dar diye ben hemen bu teklif lere geçeyim. Peki, müf tülük olarak
sizden istediğim iz - özellikle Başkanım ız ve sayın vekillerim izden - nelerdir? Şim di,
adaylar ın nikahtan önce mut laka bir eğitimden geçir ilmesi zarur i hâle kanunla
getirilmesi gerekiyor bize göre. Yani evliliğin, ailenin önemini, ehemm iyet ini idr ak
etmeyen çok gençler imiz var. Bununla ilgili yetkili kişilerin seminer, kurs ve sertif ika
f alan vermesi gerekiyor.
Resm î ve dinî nikahın tek elden yapılması. Yani, bazılar ı ayr ı bir dinî nikah
yapıyor, resm î nikahı ayr ı oluyor, burada, bu bölgede ayr ı, m üthiş bir sı k ınt ılar var.
Böyle tek bir elden yapılması en uygunu.
SALİ H ÇETİNKAYA ( Kırşehir) – Hocam, nasıl sık ınt ı var orada?
ŞANLIURFA İL MÜFTÜ VEKİLİ MUSTAFA ERDEM – Yani, dinî nikah yapm ış
vat andaşın bir i, resm î nikah olmadığ ı için bayanın hakkını, hukukunu muhaf aza
edemiyorsunuz, bizim kastım ız bu. Yani, bayan mağdur olmasın. Bu çok önem li bir
konu burada. İstediği zaman erkek boşuyor, bu sık ınt ı var. Dolayısıyla, zat en
Avrupa da bunun için bize örnek olabilir. Mesela, ben Almanya’da bir süre görev
yapt ım, burada bir bir liktelik sağlanm ışt ır. Yani, biz Avrupa’nın güzel şeylerini
örnek alabiliriz kendimize.
Yine, aile mutluluğunu sağlamaya yönelik bir kamu spot unun t elevizyon
kanallar ından yayınlanmasının sağlanması ve b unun daimi olması gerekiyor.
Medya yayınlar ın ın halk ın dinî değerlerine ayk ır ı programlar ından
ar ındır ılm ası. Biraz önce bunu söylem iştim . Özellikle Urf a’da bu konuda bize çok
şikâyetler geliyor. Tabii bu teklif lerim iz halktan bize yansıyanlar.
Şimdi, değerli misaf irlerim iz madem ki biz huzurlu bir a ile istiyor uz, mutlu bir
aile istiyoruz, aile bütünlüğü ist iyoruz, şunu ben size aynı zamanda hat ırlatmak
ister im: İnsanlar ın kendi nef isler inin istekler inden biraz f edakârlık yapm ası
gerekiyor. Yani, olayın dinî boyutunda bunu iyice irdelememiz lazım. Yan i, hep
nef sî isteklerin peşinden toplum giderse o zaman huzursuz bir toplum meydana
gelir diye düşünüyor uz.
Okullarda ve üniver sitelerde aileyle ilgili zorunlu dersler in konulması lazım.
Bu bize göre çok önem arz ediyor. Ailenin mutluluğunu, saadetini, bir lik ve
beraber liğini, boşam ama konusunun ne kadar önem li olduğunu anlatan dersler in
konulması lazım. Bakınız, Peygamberimiz (ASV) diyor ki: “Allah’ın sevmediği en
helal şey talakt ır, boşanmadır.” diyor. Hani, Allah’tan bunu sevmiyor ama
mecburiyetten dolay ı oluyor, böyle bir şey.
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Diğeri, RTÜK’e Diyanet İşler i Başkanlığından en az uzman 1 kişinin üye
olar ak atanması gerekiyor. Yani, işin ahlaki boyut unu ir delemesi açısından bu da
bizim görüşümüz.
“Evlerde aile saadet i” sloganıyla bir muhabbet saat i oluştur u lması için yine
bir kamuoyu oluştur mam ız gerekiyor. Bu, akşamlar ı belli bir saat olabilir. Çünkü cep
telef onlar ından,
Facebook’lardan,
televizyon
pr ogramlar ından,
İnt ernet ’ten,
şuradan, buradan dolayı gençler, aile bir araya gelemiyor, birbir inin hâl ve
durumlar ını öğrenem iyor lar. Böyle bir şey de tabii zamanla inşallah oluşacak diye
düşünüyoruz.
Ben k ısa kestim. Son hadisim i söyleyeceğiz. Aslında, evli insanlar ım ız şu
hadisin manasını yaşayabilseler boşanmalar da belki zaruret dışı nda meydana
gelmeyecektir . Peygamber Ef endimiz ( ASV) diyor ki: “ Mümin bir koca, müm in bir
hanım ına buğ zetmesin, onun bir huyunu beğenmezse başka bir huyundan
hoşlanabilir.” Bunu Veda Hutbesi’nde Peygamberim iz (ASV) söylüyor. Değ erli
misaf irler imiz, sadece bu hadisi hayat ım ıza biz prensip yapabilirsek, eşler karşılık lı
birbirini idar e etseler o zaman göreceğiz ki mutlu ve huzur lu bir aile ortam ı, bir
toplum, hatta dünya insanlar ı meydana g elecektir. Aslında konu çok geniş, vaktimiz
dar.
SALİ H ÇETİNKAYA (Kırşehir) – Ama çok f aydaland ık, çok güzel teklif leriniz
var, bunlar inşallah dosyaya da girer.
ŞANLIURFA İL MÜFTÜ VEKİ Lİ MUSTAFA ERDEM – Tabii, böyle güzide bir
topluluk bulunca biz bunlar ın inşallah değerlendirilmesini ist iyoruz.
SALİ H ÇETİNKAYA ( Kırşehir) – Teşekkür ediyoruz.
ŞANLIURFA İL MÜFTÜ VEKİLİ MUSTAFA ERDEM –Ben de sizlere teşekkür
ediyorum. Müf tülüğümüze geldiniz, bize bir değer ver diniz, çok teşekkür ederiz.
Hizmet ler inizin başar ılı olmasını Cenabıhak’tan temenni ediyorum. Çok sağ olun.
MO DERATÖR – Sayın Başkanım, kıym etl i misaf irler; program ım ız burada
bit iyor. Yalnız, bayanlardan oluşan KAGEM gönüllüler imiz burada, eğer vakit ler
müsaitse ve tensip buyurulursa çık ışta k ısa bir tanışma ve ikram ım ız olacak.
Tekrar, buraya geldiğinizden dolayı İl Müf tülüğü olarak teşekkürler im izi ve
sayg ılar ım ızı ar z ediyor uz.
Kapanma Saati: 12. 23
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İKİNCİ OTURUM
Açılma Saat i: 13.30
BAŞKAN: Ayşe KEŞİ R (Düzce)
MO DERATÖR: Ömer Faruk GÖZOĞLU
------0-----MO DERATÖR – Sayın Başkan, sayın millet vekilleri, Sayın Vali Yardımcım,
Sayın Belediye Ba şkanım ve kıymet li hazırun; program ım ıza hoş geldiniz, şer ef
ver diniz.
Şimdi, selam lama ve açılış konuşmalar ını yapmak üzere Şanlıurfa
Büyükşehir Belediye Başkanım ız Sayın Avukat Nihat Çif tçi Beyef endinin kürsüyü
teşrif lerini ar z ediyor um.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞ EHİ R BELEDİYE BAŞKANI AVUKAT NİHAT ÇİFTÇİ –
Sayın Başkanım, Sayın Vali Yardımcım, sayın millet vekiller im, değerli katılımcılar;
hepiniz öncelikle Şanlıurf a’m ıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hepinizi sayg ıyla ve
muhabbetle selamlıyorum, sayg ılar sunuyorum.
Sayın Başkanım, değerli kat ılımcılar; Şanlıurf a’m ız kadim bir şehir olup
Göbeklitepe’siyle on iki bin yıl bir geçmişe gidiyor. Yine, ver imli Ber eket Hilali’yle,
ver imli topraklarla ülkesine hizmet ediyor ve Halil İbrahim Peygamber ’in sof rasıyla,
bereketiyle cömert lik sunuyor, Eyüp Peygamber’in sabr ıyla sınanan bir şehirdeyiz.
Aile bütünlüğünün korunması, aile bütünlüğünü olumsuz et kileyen unsur lar
konusunda ve yine ailenin kurumunun güçlenmesi noktasında Komisyonumuzun,
araşt ırma Komisyonumuzun Şanlıurf a’ da bu konuyu araşt ırması bizce de, Şanlıurf a
Büyükşehir Belediye Başkanlığ ınca da çok olumlu, yerinde bir çalışma olacağ ını
düşünüyoruz. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak aile bütünlüğünün korunması
noktasında, aile kurumunun güçlenmesi noktasında, ge lenekle güçlü yapıyı koruyup
geleceğe taşıma noktasında, gerek manevi değer ler gerek aileyi bir arada tut an
unsur lar noktasında çalışmalar ım ız mevcuttur, yapılıyor ve yapılmaya da devam
edecektir. Kadın ve Aile Şube Müdürümüz size bu konudaki çalışmalar ım ı z
noktasında sunumunu gerçekleştirecektir.
Zaman
önem li
diyorum.
Sizi
Şanlıurf a’m ızda
ağ ır lamaktan
onur
duyduğumuzu belirt erek, bu duygu ve düşünceler le hepinize sayg ılar sunuyorum.
(Alk ışlar)
MO DERATÖR – Konuşmalar ından dolayı Şanlıurf a Büyük şehir Belediy e
Başkanım ız Sayın Avukat Nihat Çif tçi Beyef endiye teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Şimdiyse, konuşmalar ını yapmak üzer e Düzce Millet vekilimiz, Kom isyon
Başkanım ız Sayın Ayşe Keşir Hanım ef endi’nin kürsüyü teşr if lerini ar z ediyorum.
BAŞKAN – Sayın Vali Yardım cım , değerli m illet vekili arkadaşlar ım, Sayın
Belediye Başkanım, STK temsilciler i, değerli Urf alılar; hepinizi sevgiyle, sayg ıyla
selamlıyorum.
Öncelikle, bu güzel ev sahipliğiniz için Sayın Valim ve Sayın Belediye
Başkanım ız başta olmak üzere tüm Urf alılara teşekkür ediyor um.
Burada niye buradayız? Aile Bütünlüğünü Araşt ırma Komisyonumuz -k ısaca
böyle tanım lıyoruz - kısa süreli bir çalışma takvimi olan bir Kom isyon. Bu süre
zarf ının akabinde bir rapor yayım lamam ız bekleniyor, görev t anım ım ız böyle. Bunu
yaparken geçtiğim iz bir ay içerisinde biz kamu kurum, kuruluşlar, sivil toplum
kuruluşlar ı ve üniversitelerden komisyon çalışma alanım ızla ilgili sunum lar aldık.
Fakat görünen -aşağı yukar ı otuz yıldır alanda bir kardeşiniz olarak bunu daha
rahat söyleyebilir im- şu ki: Sosyal tüm sorunlarda olduğu gibi aile bütünlüğü
konusunda, boşanma olaylar ının neden, sonuçlar ı konusunda bölgesel ve yöresel
f arklılık lar ım ız da söz konusu. Şehir dinamikler imiz, bölge dinam iklerim iz f arklı,
hem sorunlar anlam ında çeşit lili k f arklı hem de bu sorunlara yönelik çözüm
öner ilerindeki beklentiler f arklı. Bu anlamda, şehir ziyaretler imiz ve bölge
ziyar etler imiz söz konusu oldu, bu yapmam ız gereği söz konusu oldu. Onun için, ilk
durak, ilk başladığ ım ız yer Urf a. Eğer Urf a’dan başla masaydık ve Urf a’yı bu r apora
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dercetmeseydik raporumuz inanın eksik olacakt ı. Çünkü bu şehir -Sayın Belediye
Başkanım ızın da if ade ettiği gibi - kadim bir şehir. Diğer taraftan, demograf ik yapısı
ve çeşit liliği açısından önemli bir şehir. Hem genç nüf usa sa hip olması hem kaba
evlenme hızlar ı açısından önemli bir şehir. Burada elde ettiğimiz veriler bizlerin
sağlıklı bir rapor or taya koyması noktasında önemli bir çalışma ortaya koyacağı
kanaatindeyim.
Bugünkü
davet imizi
kabul
eden
sivil
toplum
kuruluşlar ı
temsilciler ine, kamu kurum, kuruluşlar ının temsilciler ine, hepsine teşekkür
ediyorum. Özellikle yerel yönet imlerde ve yerelde STK’lar ve yerel yönet imler
marif etiyle yapılan uygulamalar ı da görme f ırsat ını bize ver ecek.
O anlamda, tekrar ev sahipliğiniz için teşekkür ediyorum, hayır lı toplant ı
olmasını diliyorum. (Alk ışlar)
MO DERATÖR – Konuşmalar ından dolayı Düzce Millet vekilimiz ve Kom isyon
Başkanım ız Ayşe Keşir Hanım ef endi’ye t eşekkürlerimizi sunuyor uz.
Şimdi de, program ı icra etmek üzere Şanlıurf a Büyükşehi r Belediyesi Kadın
Aile Destek Şube Müdürümüz Sayın Sibel Sak ızcı Hanımef endi’yi sunum ve
konuşmalar ını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİ R BELEDİYESİ KADIN VE AİLE DESTEK ŞUBE
MÜDÜRÜ Sİ BEL SAKIZCI – Sayın Vali Yardım cım, Sayın Komisy on Başkanım,
Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, sayın vekillerim ve k ıym etli hazır un;
Şanlıurf a Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dair e Başkanlığ ı Kadın ve
Aile Şube Müdürlüğümüzce koordine edilen 8 kadın kültür merkezimizde
kadınlar ım ızın sosy al, kültürel ve ekonomik hayata daha aktif katılım ını sağlamayı
hedef lemekteyiz.
Farklı
muhit lerde
bulunan
8
kadın
kültür
merkezim iz
kadınlar ım ızın ve aileler imizin mesleki, teknik, ekonomik kalkınm asını sağlam ak
adına aktif hizmet vermekte. 19 ayr ı branşt a kurslar ım ızla kadınlar ım ıza mesleki ve
eğitim bilgiler i, becerileri kazandırmayı amaçlamaktayız. Okuma yazma kursumuz,
aile eğit imi kursumuz, temel giyim kursumuz, nak ış kursumuz, el sanatlar ı
kursumuz, geleneksel k ıyaf et tasar ım ı kursumuz, halıcılık kur sumuz, pirograf i
kursumuz, bilgisayar kursumuz, dinî eğitim kursumuz, danışmanlık ve sekreter lik
kursumuz, kuaf ör kursumuz, İngilizce kursumuz, resim, ebru, spor, basketbol, masa
tenisi kurslar ım ızla kadınlar ım ız mesleki olarak gelişmekte, kadınlar ım ız
kurslar ım ızdayken çocuklar ım ızın daha sağlık lı zeminlerde yaşayabilmeler i,
bulunabilmeler i için de merkezlerim izde kreş eğitimi vermekteyiz. Merkezler imizden
ve kurslar ım ızdan görüntüler aktarmaktayım sizlere şu an. Okuma yazma
kursumuzdan, aile eğitimi kursu muzdan, İngilizce kursumuzdan, bilgisayar
kursumuzdan, dinî eğitim kursumuzdan, giyim kursumuzdan, nak ış kursumuzdan, el
sanat lar ı kursumuzdan, geleneksel kıyaf et tasar ım ı kursumuzdan, halıcılık,
pirograf i, danışmanlık ve sekreterlik, kuaf ör, resim, ebru, spor, basketbol, masa
tenisi kurslar ım ızdan görüntüler aktardım ef endim ve yine hanım lar ım ız
kurslar ım ızdayken hanım lar ım ızın çocuklar ı kreşler imizde sağlıklı zeminlerde
zam an geçirmekteler .
Mesleki eğit im kurslar ım ızdan 2015 - 2016 yıllar ı arasında 15. 338 kursiyer imiz
istif ade etm iştir. Merkezlerim izde uygulanan eğ itim f aaliyet ler imiz bazı kurum ve
kuruluşlarla iş bir liği neticesinde sahaya yansımaktadır. İl Emniyet Müdür lüğümüz,
İl Millî Eğitim Müdür lüğümüz, İl Sağlık Müdürlüğümüz, İl Müf tülüğümüz ve Bar ol ar
Bir liğim iz destek aldığım ız, iş bir liği içinde bulunduğumuz kurumlar arasındadır.
Aldığ ım ız destekler ile verdiğim iz eğitim seminerleri özellikle aile
bütünlüğünün korunması, ailede ilet işim beceriler inin geliştir ilmesi konusunda
kadınlar ım ıza ve ailele r imize yol göstermekte. Aile içi iletişim konulu seminer imiz,
kadına yönelik şiddetle mücadele konulu seminer lerim iz, kadın haklar ı konulu
seminerimiz, kadın psikoloj isi konusu seminer ler imiz, kadın sağlığ ı konulu
seminerler imiz, İslam’da kadının yeri konu lu sem iner ler imiz, İslam’da aile ve çocuk
konulu seminer lerim iz, çocuklar a karşı doğru davranış şekilleri ve çocuk istismar ı
konulu seminerlerim iz, yine madde bağ ımlılığ ı ve suça sür üklenen nedenlere ilişkin
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toplumsal f arkındalığı art ırma eğit imler imiz, ka dın sağlığ ı konulu seminerlerim iz,
ver em savaş konulu seminerler imiz, genel sağlık konulu, kanser çeşitleri ve
kanserden korunma yollar ı konulu sem iner ler imiz, yang ını önleme ve yang ından
korunma konulu seminer lerim iz, mikrokredi, bütçe yönet imi ve tasarru f konulu
bilgilendirme çalışmalar ım ız, sosyal güvenlik haklar ı konulu eğitimlerim iz, iş
taramalar ım ız, sağlık lı beslenme etkinliklerim iz, gebelik eğitimlerim iz, kanser
taramalar ım ız, genel sağlık taramalar ım ız aktif şekilde devam etmekte olup artarak
kadın destek merkezler imizde hizmete yansımaktadır.
Eğitim sem iner ler imizden 2015 -2016 yıllar ı arasında 2.675 kursiyer imiz
yar arlanm ışt ır. Kadın kültür merkezler imizin mesleki ve beceri geliştirme kurslar ını
müteakip yıl sonu etkinliklerim iz sahneye şöyle yansı m akta: Yıl sonu gösterilerim iz
çocuklar ım ızın da kat ılım ıyla ekranda gördüğünüz üzere özellikle kadınlar ım ızı ve
çocuklar ım ızı esas alan bir çalışma tablosu içer isinde Şanlıur f a’mızda aktif f aaliyet
göstermekte. Sergilerimizden görüntüler görüyorsunuz.
Yine, kadınlar ın etkileşimini ve koordinasyonun sağlamak adına il içi ve il
dışı birtak ım geziler planlamakta ve uygulamaktayız. İl içi gezilerim iz ilim izin
muhtelif yerlerinde Half eti’de, Birecik’te, Harran’da Eyüp Nebi’de gerçekleşmekte,
ilim izin tarihi do kusunu esas alan çalışmalar yapılmaktadır. Bölgemizde ve bölge
dışındaki illere ziyaretlere Mardin, Gaziantep ve İstanbul olmak üzere toplamda
1.104 kursiyerim iz iştirak etmiştir. Şanlıurf a Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal
İşler Daire Başkanlığ ı Kadı n ve Aile Şube Müdür lüğü olarak 8 merkezimizde
ver eceğim iz mesleki eğitimler imiz ve aile eğitim ler imiz bu tarihten itibaren de
devam edecek olup aile bütünlüğünü sar sacak nedenler ve korunması için alınacak
çözüm önlemleri konusundaki çalışmalar ım ızı da si zlere şöyle yansıtmak ister iz:
Aile, toplumun temel yapı taşını oluşturur . İnsanlık tarihinin başlang ıcından bu yana
yapısı, kapsam ı, nit eliği değişmekle birlikte varlığ ını sürdür en sosyal bir kavram dır
aile. Kapsamlı bir tanım la, aynı çat ı alt ında yaşayan , gelir ler ini paylaşan, evlilik ve
kan bağlar ıyla bir birlerine bağlı, çeşitli rollerle birbir ler ini etkileyen bireyler in
oluşturduğu yasal, t oplumsal ve ekonomik bir kurum şeklinde tanım lanmaktadır.
Aile bütünlüğünü korunması yalnızca aile içindeki bir eyle rin değil, tüm toplumun
gereksinimlerinin karşılanması ve sağlık lı bir toplum yapısı için gereklidir. Fakat,
zam an içerisinde oluşabilecek muhtemel sorunlar nedeniyle, malumunuz, aile
bütünlüğü sarsılabilmektedir. Aile bütünlüğünü sarsabilecek nedenleri şö yle
sıralayabilir iz: Bireyler in kişisel tercihler i, bireyler in yaşamdan beklentileri,
bireyler in f iziksel ve ruhsal sık ınt ılar ı, dışsal f aktörler yani üçüncü kişiler in aile
f ertleri üzerinde kurmak istedikleri hâkimiyet ve bask ılar, karşılıklı güven unsur u nun
kaybedilmesi, eşler in birbir ler ine sadakatsizliği, eşlerin birbir ler ine yeter ince zam an
ayırmayıp etkili ilet işim ve etkileşim kuramamalar ı, eşle arasındaki inanç, kültür ve
ideolojik f arklılık lar, alkol, uyuşturucu ve benzer i zarar lı alışkanlıklar, er ken yaşta
evlilik, çocuk sahibi olamama, aile içi şiddet ve ekonom ik nedenler gibi ana
başlıklar alt ında aile bütünlüğünü bozacak, sarsabilecek tehdit ler i sır alamak
mümkün.
Toplum içinde aile bütünlüğünü koruyabilmek amacıyla at ılabilecek adımlar ı
ve yapılabilecek çalışmalar ı ise şöyle sır alayabilir iz: Evlilik öncesinde adaylar ın eş
seçim i ve evlilik konusunda yet erince bilinçlendirilmesi, aileler in yeni evlilere
yönelik
müdahalelerinin
olum lu
şekle
dönüşmesini
sağlamak
amacıyla
bilinçlendirme çalışmalar ın ın yapılması, aile eğit imine ilişkin çalışmalar ın
yayg ınlaşt ır ılması, kadın kült ür ve destek merkezlerim ize bağlı danışma ve
dayanışma merkezlerinin kurulması, ailelere danışmanlık hizmeti verecek bu
merkezlerim izde görev alacak uzmanlar ın ilgili meslek gr uplar ından oluşması,
psikolog, sosyolog, psikolojik danışman, sosyal hizmet uzmanı, hukukçu gibi,
alanına hâkim uzmanlar la çalışmak, danışmanlık hizmetlerinin düzenli olarak kayıt
alt ına alınm ası, yazılı ve görsel medyada yayınlanan metin ve senar yolar ın d enetim
alt ında tutulması, aile f ertlerinin bir likte zam an geçirebilecekler i kaliteli mekânlar ın
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art ır ılması, kadınlar ın aile bütçesine gelir getirici f aaliyetlere katılması ve istihdam
alanlar ının art ır ılm ası çözüm öner ilerim iz şeklinde yansım akta.
Şanlıurf a’da çalışmalar ınızı yürüttüğünüz için biz de Büyükşehir Belediyesi
Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü olarak teşekkür ediyor, sayg ılar sunuyoruz.
MO DERATÖR – Konuşmalar ından dolayı Şanlıurf a Büyükşehir Belediyesi
Kadın ve Aile Destek Şube Müdürüm üz Sayın Sib el Sakızcı Hanım ef endi’ye
teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Şimdi ise El Bir liği Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Kalk ındırma Derneği
Başkanı Handan Karataş Hanımef endi’yi konuşma ve sunumlar ını yapmak üzere
kürsüye davet ediyor um.
EL Bİ RLİĞİ EĞİTİM, KÜLTÜR, YARDI MLAŞMA VE KALKINDI RMA DERNEĞİ
BAŞKANI HANDAN KARATAŞ – Sayın Başkanım, sayın millet vekillerim, Sayın
Belediye Başkanım, Sayın Valim, kıymetli hazırun; hepinizi sayg ı, sevgi ve
muhabbetle selamlıyorum.
Hoş geldiniz, sef alar getirdiniz.
Ben sivil toplum ku ruluşlar ı adına bugün buradayım. Aynı zamanda,
Eyyübiye Belediye Meclisi üyesiyim, arkadaşlar biliyor lar.
Biz dernek olarak bayağ ı bir alanda projeler yapt ık f akat bu projeler imizden
özellikle, Kom isyonumuzun ilgileneceği düşündüğümüz projemizin bir sunumu nu
yapmak istiyorum. Özellikle, son on dört yılda kadına yönelik bayağ ı çalışm alar,
projeler geliştir en Hükûmetimize, devlet imize gerçekten teşekkür ediyoruz. Kadına
yönelik yapılan çalışmalar gerçekten son sürat gidiyor f akat biz kadınlar ım ızı
alanda,
kad ın
kültür
merkezler i,
ÇATOM’lar,
belediyeye
bağlı
kadın
merkezlerim izde ciddi manada hem hukuk alanında hem din alanında hem de sosyal
manada, ciddi manada güçlendirdik. Fakat, toplum -sizin de malumunuz- kadın ve
erkekten oluşmakta, biz kadınlar ım ızı kült ür lü hâle getirelim, bilgili hâle getirelim,
bütün sorumluluklar ını öğrensinler diye çabalarken bir şeyi yanlış yapt ık, kuşun
diğer kanadını bilgilendirmedik yani erkeklerimizi bilgilendir medik. Kadınlar ım ız bu
bilgiye sahip olduktan sonr a evler ine gittikl eri zaman bu haklar ını kullanm ak
istediler, öğrenmiş olduklar ı bilgiler ini hayata geçirmek istediler. Bazen çeşit li
ortamlarda ben şunu söylüyorum: Önceden şiddet görürdü hanım lar ım ız ama şimdi
bilgili şiddet görmeye başladılar. Çünkü en uf ak bir şeyde “ Ma hkemeye gider im,
şuraya giderim, buraya gider im.” diyerek aile bütünlüğünü ger çekten tehdit eder bir
hâle geldi bu bilgiler. Bu noktada ne yapmam ız gerekiyordu? Erkekleri
bilgilendirmemiz gerekiyordu ama Urf a gibi bir yer de gerçekten sık ınt ılı bir konuydu
bu. Ne yapmam ız lazımdı? Bir de bizim olayım ız şu: Bir konuyu ele aldığ ım ız zaman
çok yönüyle ele alm ıyor uz maalesef . Biz burada üç grubu bir araya getirdik, bizim le
bir likte sivil toplum t abii ki İ l Müf tülüğüm üz, İl Sağlık Müdür lüğümüzü ve Baromuzu
bir araya getirerek erkeklere yönelik ne yapmam ız gerektiği hususunda görüşleri
konuştuk, daha doğrusu, projeyi yapt ıktan sonra konuştuk. Projemiz de şuydu: 10
cami ve 5 kahve seçtik, bu 10 cami ve 5 kahvede erkeklere yönelik program yapt ık.
Niye gittik oralara? Çünkü biz erkeklere yönelik çalışmalar yapt ığ ım ız zaman şunu
gördük ki erkekler maalesef çağrılan toplant ılara gelm iyor lar, geldikleri zaman da
iki dakika durup “İ şim var.” deyip gidiyor lar maalesef . Bundan dolayı, madem
erkekler gelmiyorsa biz de onlar ın ayağına gider iz diye bu projeyi hazır ladım.
Projemizde 10 cami ve 5 kahvem iz vardı, hedef kitlemiz. Tabii, bunu yaparken de
çok sık ınt ılar yaşadık, çeşitli makamlarca “Sen cam ide f ilm mi oynatacaksın?” dendi
çünkü projede f ilm çektik biz. Nasıl bir f ilm ç ektik? Üç grubu bir araya getirdik ve
topluluğumuzu göz önüne aldık ve toplumumuzdaki hassas dengeleri gözeterek bir
senar yo yazdık. Fakat, bu senaryoda konuya hem sağlık alanından hem hukuk
alanından hem de dinî açıdan bakarak senar yoyu yazdık ve arkasınd an f ilmimizi
çektik. Filmim izi çektikten sonra tespit edilen cam i ve kahvelere gittik, ilk
program ım ız Hayat - ı Harrani Mahallesi’nde Dostlar Kahvesi’nde oldu ve kahveye
sığmadık, kahvenin önündeki park ın içerisinde yapt ık. Celalett in Başkanım ız -o
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zam an Ce lalett in Valimizdi, daha sonr a Başkanım ız oldu - kendiler i gelmişti ve
vaizelerim iz… Bur ada kahvenin önünde toplandık ve ilk önce f ilmi gösteriyor duk.
Film bir sempozyum ver ir tar zda yani ak ıllarda binlerce soru işareti bırak ıyor du ve o
soru işaret ler inden sonra sahneye biz Barodan bir avukat, Müf tü Yardımcım ızı
veyahut da vaizemiz ve bir de İ l Sağlık Müdür lüğünden bir uzmanım ızı çağ ır ıyor duk,
interaktif olarak halk soruyordu, onlar cevaplıyordu. Bazen iki saat, üç saat, dört
saat süren programlar ım ız oldu. Program ım ıza başlamadan önce 5 soruluk bir
anket, programdan hemen sonra da 5 soruluk bir anket yaparak hemen anında
sonuca odaklı yani ne yapt ık, ne gördük, ne olmalıydı; bunlar ın cevaplar ını almak
açısından çok önemliydi. Ö zellikle, şu gördüğünüz makam E yüp Peygamber
makamı, benim en çok endişelendiğim, acaba yaparsam ne olur dediğim, oradaki
halk ne tepki gösterir dediğim yerdi. Eyüp Peygamber makam ında, cam inin önünde
sinevizyonu kurdum, f ilm orada gösterildi çünkü bunu yaparken çok üst düzey
insanlarda n “Sen camide f ilm mi oynatacaksın?” diye ciddi tepkiler alm ışt ım ve
burası benim için çok elzemdi, önemliydi, burada t epki gösterilmese hiçbir yerde
gösterilmeyecekti. Burada şu k ısa şeyi anlatmak ist iyor um çünkü oturacağım,
herkes konuşacak burada, progr am ın moderatör lüğünü ben yapıyor dum, burada
şöyle bir şey gerçekleşt i, ben insanlar a yönelik şöyle dedim, Peygamber Ef endimiz
bir hadisi şer if inde şöyle buyur uyor: Sevdiğiniz insanlar ın gözünün içine bakarak
‘Seni çok seviyorum .’ deyin.” diyor ve ben bunu dedikten sonra tabii karşım da hep
erkekler, kurumlardan katılımcılar da erk ekler tabii, herkes böyle biraz güldü, şey
etti ama oradan bir amcam kalkt ı, müf tü yardımcım ıza döndü, dedi ki: “Hoca, bu
avr at ne diyi, dogri mi söyliyi?” Müf tü bey de dedi ki: “He vallahi, doğru söylüyor.”
Durdu, durdu adam ve arkasından ne dedi biliyor musunuz? “Ben k ırk beş yıl dır
evliyim, daha bir gün benim avrada demedim, seni seviyem, ha, bu akşam gidip
diyeceğim ki avrat, seni çok seviyem.” Çünkü Peygamber demişti ve Peygambe r’in
dediğini yapacaktı. Bizim gerçekten bu konuya önem vermemiz lazım. Büt ün
kurumlar ı bir araya getirmek, hep birlikte bir şeyler yapmak… Ayr ıca, şunu
söyleyeyim ben size: Bu programla 2. 500 kişiye ulaşt ık, bu 2.500 kişinin 1.824
kişisi erkekti, 746’sı k adındı. Şimdi, kahveye gidiyoruz, kahvede veyahut da camide
bizi, hanım lar ı gördükleri zaman, hanım lar da ister ist emez geldiler ve dinlediler.
Hatta, bir kahvede Esma Vaizemizin katıldığ ı bir kahvede hanım lar geldiler
oturdular, arkasında da erkekler, vai zemiz bir şeyler anlat ıyor ve adam diyor ki:
“Öndekine söyle, ak ıllı olsaydı evde kavga çıkmazdı.” Şimdi, bizim amacım ız, hem
kadını hem erkeği eş zamanlı bilgilendirmek, erkeğin bildiğini kadın, kadının
bildiğini erkek bilmediği takdirde evde ve toplumda elbette ki sorun ve sık ınt ılar
olacakt ır.
Ben sözümü f azla uzatmak istemiyorum ama eğer bilgi almak isterseniz
bizim dernek olarak kadınlar a yönelik özellikle, GAP’ın yapm ış olduğu, Kadın ve
Kadın STK’lar ını Güçlendirme Projesi kapsam ında da 28 mahalleye h izmet eden 4
tane kadın eğitim ve destek danışma merkezi kurduk, burada 460 kadına liderlik
eğitim verdik, bunun çıkt ılar ı, sonuçlar ı da çok önemli f akat ben sizin zamanınızı
almak istemiyorum. Sadece şunu öneriyor ve şunu söylüyorum: Topluma eş
zam anlı, eş bilgiler ver ilecek ki toplumda sorun ve sık ınt ı olmasın diyor, teşekkür
ediyor, sayg ılar sunuyor um.
MO DERATÖR – El Bir liği Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Kalk ındırma
Derneği Başkanı Handan Karataş Hanım ef endi’ye teşekkürler imiz sunuyoruz.
Ve şimdi, ise özel oturuma geçmek üzere basınım ızın güzide temsilcilerini
salonumuzun dışına davet ediyorum.
Kapanma Saati: 14. 00
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ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma Saat i: 14.00
BAŞKAN: Ayşe KEŞİ R (Düzce)
MO DERATÖR: Ömer Faruk GÖZOĞLU
-----0----MO DERATÖR – Söz, Komisyon Başkanım ız ve Düzce Millet vekilimiz Sayın
Ayşe Keşir Hanımef endi’de.
BAŞKAN – Öncelikle, kurumlar ını ya da şahsi deneyimlerini paylaşacak
arkadaşlar dan konuyla ilgili kısa bir görüş alacağ ız yani deneyimler ini,
uygulamalar ını, sahada gördükleri ni; akabinde, o kişi konuşmasını bitir dikten sonr a
var sa heyet in sorular ı, soru -cevap şeklinde olacak ve akabinde diğer konuşmacıya
geçeceğiz.
Aile Mahkemesi Hâkimimiz Sayın Kürşat Köylü, sizinle başlayalım Sayın
Hâkim.
Buyurun lütf en.
ŞANLIURFA 2. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ KÜRŞAT KÖYLÜ – 2013 yılında
Şanlıurf a’ya atandım , 2013 yıl ında Urf a’ya geldiğimde 1 tane aile mahkemesi vardı
ilk geldiğim sene, ben ikinci aile mahk emesini kurdum. Yani bu şu demek: 2013
yılına kadar Şanlıurf a’ya bir tane aile mahkemesi y eter liydi, 2013 yılından itibar en
bir tane aile mahkemesi iş durumundaki art ış sebebiyle yeterli olmadığ ından
Bakanlığ ım ızın uygun görmesi ve kurulun da f aaliyete geçir mesiyle bir likte ikinci
aile mahkemesi kurulmuş oldu. Gerçekten de kurulduğundan beri ya ni benim
mahkememde ve daha öncesinde kurulduğundan beri iş sayılar ında belli bir art ış
var. Ben bundan önce de Aksaray’dayken gene aile mahkemesi hâkimliği
yapıyordum, orada dört yıl aile mahkemesi hâkimliği yapt ım müstakil olar ak,
Şanlıurf a’da üç yıldır aile mahkemesi hâkimliği yapıyorum . Aksaray’dayken her
sene belli bir art ış vardı. İ lk gittiğim sene 900 civar ında dosya varken ikinci sene bu
rakam bine çıkt ı, üçüncü sene 1.050’ye çıktı ve ayr ıl ırken de 1.100’e çıkt ı. Yani
belirgin bir art ış var iş sayıs ında. Bunlar ın hepsi boşanma davası değil mut laka,
diğer davalar da var, velayet davası, naf aka davası var ama bunun yanı sıra
boşanmalar da belli oranda bir art ış var. Şanlıurf a da k eza aynı şekilde ama
Şanlıurf a’da nüf usa baktığ ım ız zaman Aksaray’ın nüf us una göre daha yoğun
olmasına rağmen buradaki iş sayısı Aksaray’a göre biraz daha az. Burada bana
yıllık olarak 850 civar ında dosya geliyor benim mahkememe, 1. Aile Mahkemesine
de 850 tane dosya geliyor yaklaşık olarak ortalama yani toplamda 1.700 -1.800
civar ında bir dosyam ız geliyor aile mahkemesine boşanma davası olarak, sadece
boşanma davası değil bunlar, dem in ar z ettiğim gibi, velayet, naf aka, mal rejimi
davalar ı şeklinde diğ er dava tür lerim iz de var.
Şanlıurf a’da boşanma davası sebepleri olarak hepini zin malumu olduğu
üzere genel boşanma davası sebebi olan, şiddetli geçim sizlik dediğimiz, evlilik
bir liğinin temelinden sarsılması nedenine dayalı boşanma davası en temel boşanm a
sebebi olarak görülüyor. Bunlar ın başında da çif tlerin özellikle ilk iki üç y ıl
içer isinde veya ilk beş yıl içer isinde anlaşamamalar ından kaynaklı olarak bir
boşanma söz konusu. Bunlar ın başında, ekonomik sebepler, kişinin, kocanın
özellikle, iş sahibi olmaması veya düzenli bir işinin ve gelir inin olmaması, bundan
kaynaklanan çat ış malar oluyor. Aileler in, kişilerin, kadın ve erkeğin anne
babalar ının evlilik birliğine müdahalesi çok ciddi bir şekilde var. Bundan kaynaklı
olar ak evlilik bir liğinin ciddi sarsılması söz konusu oluyor . Özellikle bu konuda
yaşam ış olduğum çok bariz bir ik i örnek var, en son yakın zamanda anlaşmalı
olar ak bir boşanma davasına karar ver dik. Çif t Adanalıydı, memur olduklar ı için
burada görev yapıyorlardı, ben çok uğraşmama rağmen… Avukat arkadaşlar bilirler,
ben boşanma davalar ını kabul eden bir hâkim değilim , genellikle reddederim
boşanma davalar ını ki aile birliğinin devam ını sağlamak açısından bunu
düşünüyorum ama herhâlde bazı arkadaşlar bunu yanlış anlıyor lar, ısrarla, “Niye
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boşanma karar ı ver miyorsunuz?” diye beni eleşt iriyorlar bu konuda. O günkü
boşanma karar ında gene anlaşmalıydı, hiçbir şey istem iyor lardı karşılık lı olarak,
çok ısrar ettim boşanmamalar ı için ama neticede boşanma karar ını açık ladılar, biz
de mecburen, kanun gereğince boşanma kararını verdik. Daha sonra ben içim rahat
etmediği için kend ilerini odama çağ ırdım, “Gelin, ikinizle de konuşacağ ım.” dedim ,
kendileriyle oturdum konuştum, “Ne derdiniz var? Boşanma karar ını verdik, bundan
sonra rahatladınız m ı?” Kadına sordum: “Sen bundan sonra m utlu musunuz, huzur lu
musun şu anda” dedim, “Değilim .” dedi ve kadın ağlamaya başladı. Adama sordum,
o da asker î personeldi, “Sen rahat m ısın, mutlu musun?” Yani Sur’da, Lice’de görev
yapt ığ ını söylüyor, şu anki t erör örgütüyle çat ışt ığ ını söylüyor, “Şu anda kafan
rahat m ı? Orada ter ör örgütüyle rahat rahat savaşabilecek misin?” dedim, “Hayır
Hâkim Bey.” dedi, “ O zaman sizin sorununuz ne?” dedim, söyledikleri tek şey,
“İkimizin de ailesi evliliğimize müdahale ediyor.” “O zaman, ailenizi bırak ın.” dedim,
“Ailemizi bır akam ıyoruz.” Yani bu evliliğin bitmesinin temel sebebi anne babanın
evlilik bir liğine müdahale etmesiydi yani bu ciddi bir sebep.
Onun dışında, Şanlıurf a için aile bir liğinin temelinden çökmesi olarak demin
de dediğim gibi ekonomik sebepler, uyuşturucu kullanım ında maalesef Şanlıurf a’da
ciddi bir art ış var, bu konuda ciddi bir sık ınt ım ız var, ceza mahkemeler inden de
biliyorum, ağ ır ceza mahkemesi başkanı arkadaşlar ımdan da biliyor um, o konuda
çok yoğun bir uygulama yapıyorlar, uyuşturucu kullanım ı çok f azla, ticaret i çok
f azla, bu da gene aile bir liğinin sarsılm asına sebep oluyor.
Bir de burada töre gereğince, âdetler gereğince yeni evli çif tler in ayr ı evler i
genelde olmuyor. Gelin, kocanın evine gidiyor, kocanın anne babasıyla beraber
yaşıyor, bu da bir süre sonra ciddi çat ışmalara sebep oluyor . Çünkü gelin kaynana
arasında, malum olduğu üzere, hepim izin bildiği gibi, mutlaka tartışmalar çık ıyor,
kadın buna katlanam ıyor, bir süre sonr a dayanam ıyor ve tart ışmalar çık ıyor, geri
dönüyor veya geri dönmeye çalışıyor. Bunu da ciddi bir sorun olarak görü yor um
önüme gelen dosyalar içer isinde.
Bir de sunumcu arkadaşlar ın anlatt ığ ı gibi, kadınlar ım ız maalesef son
zam anlarda -aslında maalesef değil, güzel bir şey - çok bilinçlendiler ve
bilinçlerinden kaynaklı olarak dedikleri gibi, “Beni k ızdır ırsan mahkemeye gider im,
her türlü hakkım ı alır ım, boşanır ım, tazminat ım ı alır ım, nafakamı alır ım.” Özellikle
naf aka konusunu sayın vekilim ize az önce ar z ettim, naf aka konusu bizim
uygulamam ız açısından çok ciddi sık ınt ılı olduğunu düşünüyorum. Hatta bu konuda
Yarg ıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanım ız da geçenlerde böyle bir açık lama yapm ışt ı.
Sigorta olar ak emeklilik hakkı elde etmek için kişiler in en az otuz yıl, k ırk yıl, yir mi
yıl çalışm ış olması lazım ki emeklilik hakkını elde etsin, belli bir pr im gününü
ödesin ki emeklilik hakkını elde etsin, emekli maaşını alsın. Ancak, ülkemizdeki
uygulamada boşanm a davalar ında kişi bir yıl, alt ı ay evli kaldı, alt ı ayın sonunda
kusurlu olarak adam ın boşanmasına karar ver dik ve kadına naf aka bağladık. Gelir
durumuna göre 250, 300 lira dan 500, 750, 800 liraya kadar naf aka bağlayabiliyor uz.
Naf aka bağladık, şayet bu naf akayı alan kadın başka birisiyle gayr iresm i olarak
evlilik bir liği yaşıyor muş gibi yaşamaz ise, düzenli bir işe girmez ise veya yeniden
evlenmez ise bu kadın ölünceye kada r bu naf akayı alacak. Benim çok yakın
tanıdığ ım bir doktor arkadaşım var, sanır ım 2006 veya 2007 yılında boşandı, eşine
o zamanın parasıyla 750, 800 lira civar ında naf aka bağlandı, eski işi şu anda resm î
olar ak hiçbir işte çalışm ıyor, evlenm iyor bilerek -ve adam a duymuş olduğu hınç
veya kızg ınlık ne ise art ık bilem iyorum - ve hâlâ bu naf akayı almaya devam ediyor.
Dediğim gibi, kadın eğer çalışmazsa, yasal şartlar oluşmazsa bu şekilde de bu
naf akayı almaya devam edecek. Bu naf aka da ciddi bir sor un bence çünk ü kadın ve
ailesi diyor ki “Boşan, çat ır çat ır naf akanı al, oturursun evinde.” Yani bu naf akaya
art ık nasıl bir çözüm bulabilir iz, yoksulluk naf akasına nasıl bir çözüm bulabiliriz,
acaba belli bir sür eyle k ısıt layabilir miyiz, art ık yasa koyucumuz onu nası l takdir
eder onu bilemiyorum ancak bu naf akanın da bence bir çözüme kavuşturulması
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gerekiyor diye düşünüyorum, yoksulluk naf akasının özellikle. Yani ölünceye kadar
bu naf akanın verilm esinin ben kişisel olarak, hâkim olarak çok doğru olmadığ ını
düşünüyorum , yasa koyucumuz nasıl bir kanun çıkar ır veya çıkar ır m ı, düzenlem e
yapar m ı onu bilemeyeceğim art ık, o takdir tabii ki Meclisim izin.
Bunun dışında aklım a gelen şu anda her hangi bir şey yok, eğer sorusu olan
arkadaşım ız varsa ben elimden geldiğince cevapla maya çalışayım.
BAŞKAN – Ben velayetle ilgili durumu merak ediyor um Urf a’da. Velayet
davalar ındaki durum nedir?
ŞANLIURFA 2. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ KÜRŞAT KÖ YLÜ – Velayet
davalar ında Urf a’da ilk geldiğim sene çok ciddi psikolojik olarak sorunlar yaşadım.
En azından 3 aylık, 5 aylık, henüz yeni süt emen çocuklar ı dahi ben babaya vermek
zor unda kaldım. Çünkü Urf a’da maalesef kadın boşanırken ailesinin evine dönüyor
ve çocuk hiçbir şekilde kabul edilmiyor. Genellikle Arap kültüründe sanır ım böyle
bir şey söz k onusu.
BAŞKAN – Yani kızın ailesi torunu kabul etmiyor.
ŞANLIURFA 2. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ KÜRŞAT KÖYLÜ – Kabul etmiyor,
çocuğu istem iyor lar , “Çocuk babanın çocuğudur, gitsin çocuğuna o baksın.”
şeklinde çok değişik bir mant ık var. Ben geldiğim zaman çok z or landım bu konuda
çünkü geldiğim yerde, daha önce görev yapt ığ ım yerlerde anne çocuğu sahiplenir,
kesinlikle bırakmaz hele ki yeni doğan bir çocuk söz konusuysa. 40 günlük
çocuklar ın velayetini bile ben babaya vermek zorunda kaldım çünkü anne kişisel
sebepler den, özel sebeplerden, töreden dolayı -bilem iyor um - bakmıyor. Bu konuda
ciddi bir sık ınt ı var, bunun da bir şekilde aşılması ger ektiğini düşünüyorum,
bilinçlendirme yapmak lazım. Kadın diyor ki: "Bakacak durumum yok.” “Tamam,
naf aka bağlayalım o zaman, çocuk için naf aka bağlayalım 350, 500, 1.000, ne
var sa, adam ın durumuna göre.” diyor um, “Yok, ben bakamam, bakmak
istemiyorum.” diyor. Herhâlde bu da şundan kaynaklı: Kız, babasının evine
döndükten bir sonra yeniden evlenecek, eğer yanında çocuk olursa ev lenme iht im ali
düşeceği için bu yüzden istemiyorlar.
BAŞKAN – Peki, o tür evliliklerle ilgili bir veri var m ı elimizde? Yani ikinci
kez evlenmekle ilgili bir ver i var m ı elimizde?
ŞANLIURFA 2. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ KÜRŞAT KÖYLÜ – Yok, boşanma
davası bittik ten sonra biz maalesef onu kontrol edemiyoruz, ne zaman
evlendikler ini. Ha, belki iddet müddet inin kaldır ılması şeklinde belki araşt ır ılabilir.
Yani boşanmadan sonra bekleme süresinin dolması gerekiyor, 300 günlük sürenin,
bu sür e içer isinde evlenmek ister se dava açılm ası lazım, açıkçası onunla ilgili bir
çalışma da yapmadım ama o konu tespit edilebilir, beklem e süresinin davalar ı tespit
edilebilir.
BAŞKAN – Siz dava dosya yükünün az olmasını neye bağlıyor sunuz, bir de
onu öğrenelim, sizin görüşünüze göre. Çünkü ortalamam ız yüksek bayağ ı, Türkiye
ortalaması, Şanlıurf a büyük bir şehir, Aksaray’ın nüf us ölçeği çok daha küçük
olmasına rağmen başa baş olması enter esan bir durum.
ŞANLIURFA 2. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ KÜRŞAT KÖ YLÜ – Bence
Şanlıurf a’da hâlâ gelenek göreneklerin, örf ve âdet lerin yoğun, bask ın bir şekilde
devam ediyor olması boşanma seviyeler ini düşük durumda tutuyor. Zira, birçok kez
başım a geldi, boşanma davasını kadın g elip açt ı bir hışım la, daha sonra, ar adan bir
haf ta geçtikten sonra da “Ben boşa nm aktan vazgeçtim.” deyip f eragat dilekçesi
ver di. Hatta bunlar ın çoğunda da kadın diyor ki: “Başkasıyla evlendi.”, “Sur iyeli bir
kadın getirdi, o yüzden ben boşanmak istiyor um.” Ama gelip boşanmaktan
vazgeçt iği zaman soruyorum “Neden vazgeçt in?” “ E, ne ya payım? Gidecek yerim
yok, kocamdır, kabul ediyorum.” diyor, o şekilde. Yani burada diğer illere göre
boşanma davalar ının az olmasının sebebi gelenek ve göreneklerin yoğun bir şekilde
devam ediyor olması, artık, aşiret yapısı m ı diyelim, bilem iyor um, aile bü yükler inin
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mutlaka devreye girip, taraf lar ı bir şekilde ikna edip bar ışt ırm a yoluna gitmelerinden
kaynaklı.
BAYRAM ÖZÇELİ K (Burdur) – Kilis’te yoğunluk olar ak Suriyeliler in
geldiğinden boşanm alar ın artt ığ ını belki orada şey yapacağ ız ama burada da var m ı
aynı şey?
ŞANLIURFA 2. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ KÜRŞAT KÖYLÜ – Var, var,
burada da var, aynı şey bur ada da var yani Sur iyelilerden kaynaklı olarak ciddi bir
sık ınt ım ız var. Özellikle erkekler, kadınlar a –kadınlar ın söylediği kadar ıyl a,
bilemiyorum, dava dilek çeler inin yazıldığ ı kadar ıyla - “Seni göndereceğim babanın
eline, Sur iyeli alıp getireceğim bir tane, daha genç bir tane Sur iyeli alacağım,
senden daha güzelleri var.” şeklindeki tehditlerle veya baskılar la kadınlar ı
boşanmaya ikna ediyor lar ama Sur iyeli ev leniyor mu, evlenmiyor mu onu bilemem
ama bu konu da oluyor.
BAŞKAN – Dava dilekçelerinde var m ı böyle beyanlar ?
ŞANLIURFA 2. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ KÜRŞAT KÖ YLÜ – Var, var, dava
dilekçelerinde bu konuda ciddi dilekçeler sunuluyor.
BAŞKAN – Teşekkür ederim Hâkim Bey.
Hâkim Bey’in anlatt ıklar ıyla ilgili sorusu olan var m ı?
Devam edelim.
ŞANLIURFA 2. AİLE MAHKEMESİ HÂKİMİ KÜRŞAT KÖYLÜ – Bir de bu aile
içi şiddet uygulamalar ıyla ilgili olarak sayın vekilimle az önce konuştuk. Kadınlar o
konuda da gene gerçekt en çok güzel bir şekilde bilinçlenmişler. Geliyor lar ,
şikâyette bulunuyor lar, diyorlar ki: “Ben kocam ın evden uzaklaşt ır ılmasını
istiyorum.” veya “Tedbir karar ı verilm esini ist iyorum.” kanundaki açık hüküm
gereğince biz hiçbir delil aramaksızın m üştekinin talebi var ise üç ay, beş ay, işin
vahamet ine göre alt ı aya kadar her türlü tedbir karar ını veriyoruz.
CANDAN YÜCEER (Tekirdağ) – Rakamlar var m ı peki buna dair? Yani kaç
başvuru var, kaç tanesinde koruyucu, önleyici tedbir karar ı verilm iş?
ŞANLIURFA 2. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ KÜRŞAT KÖYLÜ – Değişik iş
olar ak biz onlar ı ver iyoruz, o konuda bir çalışma yapm ışt ık diye bakayım. Esaslara
ilişkin var, değişik işlere ilişkin bir çalışmam ız yok ama yaklaşık olarak bir yıl
içer isinde 400 civar ında bir başvur u geliy or, değişik iş dediğim iz. Bu, 6284’t en
kaynaklı olar ak koruma tedbir kararlar ı ver diğim iz yaklaşık 350 -400 civar ında bir
başvuru geliyor sadece benim mahkemem için. Toplamda bakarsak da 700 -800
civar ında bir rakama ulaşıyor.
BAŞKAN – Yalnız, koruma tedbirl eriyle ilgili şöyle bir kanaat var, ben o
yasanın yapım sürecinde olan bir i olar ak söylüyorum: Kor uma tedbir kararlar ını
sadece seçenekler i yani ailenin demograf ik durumuna göre, ihtiyacına göre
seçenekleri çoğaltmak kabilinden koyduk ama ne yazık ki uygul am ada bizim
önümüze çıkan, ailenin durumunun yet erince incelenemediğinden dolayı hâkim ler
risk almamak adına -bu bir iddia, onun cevabını sizden bekliyorum - bütün tedbir
kararlar ını işar etliyorlar ve bu sef er, tabii, uygulamada zorluk çık ıyor diye bir iddi a
var. Hem silah bır akma hem tedbir naf akası hem evden uzaklaşt ırma, hepsini
birden işaret liyorlar diye bir…
ŞANLIURFA 2. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ KÜRŞAT KÖ YLÜ – Aynen
dediğiniz gibi, çok doğru söylüyorsunuz. Biz bütün tedbir leri verelim diyoruz ilk
başta, ac il olması sebebiyle çünkü işin vahamet ini bilmiyoruz. Kadının böyle bir
talebi var, adam ın neler yapabileceğini hiç bilmiyoruz. Risk almamak için, kadının
can güvenliğini sağlamak veya mal var lığ ının güvenliğini sağlamak için, risk
almamak için bütün tedbi r kararlar ını veriyoruz, akabinde, eğer adam itir az edecek
olursa o zaman araşt ırma yapıyoruz. Diyor uz ki: Sen delillerini getir, neden it iraz
ediyorsun bir bakalım, verdiğim iz karar yanlış m ı, doğru mu araşt ıralım, o zaman
şey yapar ız.
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BAŞKAN – Am a bur ada ben başka bir şey söylüyorum, sizin söylediğinize
katılıyorum tamam ama o tedbir kararlar ının uygulanıyor olması lazım. Yani onun
içinde psikolojik tedavi vesaire de var, sağlık tedbirler i de var.
ŞANLIURFA 2. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ KÜRŞAT KÖYLÜ – Tabii, tabii,
hepsini uyguluyoruz, doğru.
BAŞKAN – Hayır, siz işaret liyorsunuz am a uygulanıyor mu?
ŞANLIURFA 2. Aİ LE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ KÜRŞAT KÖYLÜ – Uygulanm ıyor,
o konuda haklısınız.
BAŞKAN – İşte, uygulanam ıyor çünkü çok yoğun bir şekilde uygulandığ ı için.
ŞANLIURFA 2. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ KÜRŞAT KÖYLÜ – O konuda
haklısınız. Yani mesela, biz uyuşturucu kullanan bir kişiye sağlık tedbir karar ı
ver iyoruz, bunun t edavi edilmesi için karar veriyoruz, bu kararı ŞÖNİ M’e
gönderiyoruz, İl Sağlık Müdür lüğüne gönderiyor u z, bize cevap geliyor, “Kişi tedaviyi
kabul etmediği için t edavi yapılamam ışt ır .” diye. Yani orada bunu alan kurumun da
eli kolu bağlı, eğer kişi kabul etmiyorsa ceza mahkemesinde olduğu gibi zorla kişiyi
tedaviye gönderem iyor uz. Yani bizim elim izden gelen , sadece bu konuda tedbir
kararı vermek, bu tedbir karar ının inf azını tabii ki kurumlar yapıyorlar ancak onlar dediğiniz gibi- yapam ıyor lar ve dolayısıyla karar tamamen askıda kalıyor.
BAŞKAN – Yani ha hepsini verm işsiniz, ha üçünü vermişsiniz, çok f ark
etmiyor sonuç it ibar ıyla.
ŞANLIURFA 2. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ KÜRŞAT KÖYLÜ – Tabii, tabii.
Kim lik bilgiler inin gizlenmesi karar ı… İlk başta öyle bir şey başıma geldi,
kadının tüm kimlik bilgilerinin gizlenmesine ilişkin bir karar verdik -Aksaray iç in
konuşuyorum bunu, 2010, 2011 yıl ıydı, şimdi tam hat ırlayam ıyorum tarihini, yeni
çıkt ığ ı zamanlardaydı- Nüf us Müdür lüğ üne gönderdik, Nüf us Müdür lüğü bize geri
gönderdi, “ Biz bunu uygulayam ıyoruz.” Ya, nasıl uygulayamazsınız, kanun çıkm ış.”
“Yönetmelikler im iz hazır değil, sistemimiz daha buna uygun değil, o yüzden
uygulayamayız.” Ama şu anda uygulanıyor.
BAŞKAN – Yok, o zaman için o söz konusuydu.
ŞANLIURFA 2. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ KÜRŞAT KÖYLÜ – Ciddi bir
sık ınt ı vardı yani bu gibi sık ınt ılar doğabiliyor uygulamadan kaynaklı olarak.
BAŞKAN – Var m ı ilave edeceğiniz bir şey?
ŞANLIURFA 2. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ KÜRŞAT KÖYLÜ – Dediğim gibi,
aile içi şiddete ilişkin olarak kadının talebi hâlinde her türlü t edbir karar ını
ver iyoruz, kadınlar ın da bunu suistimal et tikleri oluyor gerçekten, maalesef .
BAŞKAN – Mesela?
ŞANLIURFA 2. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ KÜRŞAT KÖYLÜ – Yani koruma
kararını veriyoruz biz, koruma karar ından sonra kötü niyetli olar ak bazı kadınlar birkaç sef er yapt ık uygulamam ızda - adam ı çağ ır ıyor eve “ Gel, tamam, bar ışalım.”
diyor, adam da buna inanar ak, ikna olarak “Çocuklar ım var, çocuklar ım ı göreceğim,
kadın da beni aff etti.” diyor, eve gidiyor. Evde yaşarken en uf ak bir tart ışmada
kadın hemen t elef on açıyor, diyor ki polise “Kor uma karar ı vardı, koc am eve geldi,
benim r ızam yoktu, şikayetçiyim.” Kolluk da diyor ki: “İhlal vardır.”, on günden on
beş güne kadar hapis cezası uygulanması için bize talepte bulunuyor. Hapis karar ı
ver iyoruz, ihlal var gerçekten, koruma karar ı var, şeklî olar ak bir ihlal de var, on
güne kadar hapis, on beş güne kadar disiplin hapsi ver iyoruz, adam geliyor, diyor
ki: “Hâkim Bey, ben kar ım çağ ır dığ ı için eve gittim, o çağırmasaydı ben zaten
gitmezdim.” Gerçekten, bir tane dosyam da, açt ı, telef on mesajlar ını gösterdi, kadın
adama mesaj lar göndermiş, “Çocuğu bugün okuldan sen al, şöyle görüşelim, böyle
görüşelim. Akşam eve gel, gelirken ek mek al, süt al.” diye mesajlar ı var, buna
rağmen gelip diyor ki “Ben şikayetçiyim , ihlal etti karar ı.” diyor. Daha sonr a biz o
hapis karar ını k aldır dık ama adama itir az etmeseydi -çünkü on beş günlük bir sür esi
var- bu karar inf az edilmek zorundaydı. Çünkü şikâyete bağlı bir suç değil, şeklî bir
suç, on beş gün içerisinde it iraz etmediği zaman, it iraz süresini kaçır dığ ı zaman
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adam ı mecburen üç gün, beş gün veyahut neyse hürr iyet i bağlayıcı cezayla
cezalandır ıp hapis cezasını inf az etmek durumunda kalacaktık, bu konuda ciddi
sık ınt ılar oluyor bazen.
CANDAN YÜCEER (Tekirdağ) – Kaçta kaç peki? Yani bakt ığınız kaç davada
bu kadar suistimal var?
ŞANLIURFA 2. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ KÜRŞAT KÖYLÜ – O kadar
yüksek değil, kat ılıyorum yani çok ciddi, yüksek bir oran yok ama neticede, hürriyeti
bağlayıcı ceza olduğu için bir tane dahi olsa ciddi sık ınt ılara sebep olabiliyor. Yani
dediğim gibi, öyle abart ılac ak bir r akam değil, onun rakam ını net söyleyemem,
at ıyor um, 100 dosyada yüzde 15, yüzde 20 diyemem belki ama bir tane dahi olsa
kişinin hürriyetini bağlayıcı cezaya hükmettiğimiz için ciddi sık ınt ılara sebep
olabilir.
BAŞKAN – Evet, var m ı ekleyeceğiniz b ir şey?
ŞANLIURFA 2. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ KÜRŞAT KÖYLÜ – Yok.
Teşekkürler, çok sağ olun.
BAŞKAN – Sizler in sorular ı var m ı arkadaşlar?
Teşekkür ediyorum.
Konu içinde gelirse t ekrar istişare eder iz.
Evet, Aile Mahkemesi Pedagogumuz Ahm et Aygün Bey, buyur un uz.
AİLE MAHKEMESİ PEDAGOGU AHMET AYGÜN – Merhabalar.
Yaklaşık iki yıldır aile mahkemesinde Kürşat Hâkim Bey’le bir likte
çalışıyor uz. Aslında Hâkim Bey bütün gereken bilgiler i verdi de ben sadece şuna
değinmek ist iyorum: Velayet konusunda, genelde çif tler mahkeme sürecine gelirken
boşanma davasında, kadın boşanma sür ecinde gerçekten o kadar dertli geliyor ki
öz güvenle, işte, boşandıkt an sonr a her şeyin sona er eceğini, art ık bu saatten
sonra yaşayamayacak duruma kadar geleceği görülüyor. Bununla ilg ili, cid di bir
uzm an yardım ına iht iyaç duyduğu hâlde hiç yardım almam ış, yar dım ın ne olduğunu
dahi o kadar bilm iyor. Ailesi destek çıkarsa bu konuda, velayetle ilgili, velayeti
istiyor, ailesi destek çıkmazsa işt e, art ık 2 yaşındaki bir çocuksa ya da 3 yaşındaki
bir çocuğu istemeyebilir. Bu, tamamen ailenin, üçüncü dışsal f aktör dediğimiz
kişilerin aile f ertlerinin üzerinde kurmak istedikleri hâkim iyet görülüyor. Maalesef ,
bununla ilgili herhangi bir uzm an eğit imi ya da herhangi bir yar dım alınmadığ ı için
bu süreçt e kadın velayeti babaya verdikten sonra kendi r ızasıyla… Çünkü velayet
biraz daha gönüllülük esasına dayalı olduğu için bizim tamamen, kadın ya da er kek
ne söylüyorsa r aporda belirtmemiz lazım. Bazen Hâkim Bey’le biraz şey
olabiliyoruz, kültürden dolayı bi z velayeti babaya verdiğim iz hâlde, 16 yaşına kadar
kanun gereği anneye verilmesi lazımken neden babaya ver iyoruz? Evet, o durum u
değerlendir diğim izde, maalesef , kadının istemediğini, ekonomik durumlar dan dolayı
istemediğini belirttiği için verebiliyoruz, daha doğrusu, raporda belirt iyoruz.
BAŞKAN – Peki, par don, şunu sor acağ ım: Yetiştirme yurtlarına bırakma söz
konusu oluyor mu, yoksa, baba sahip çık ıyor mu çocuklar ına genelde?
AİLE MAHKEMESİ PEDAGOGU AHMET AYGÜN – Babalar genelde
anneler ine veriyor çocukl ar ı, ebeveynler ine veriyor.
BAŞKAN – Babaannesi bak ıyor.
AİLE MAHKEMESİ PEDAGOGU AHMET AYGÜN – Evet, babaannesine
ver iyor, genelde o şartlar alt ında çocuklar yet işiyor lar. Tabii, bu süreçte sonuçt a,
baba çalışmak zor unda kaldığ ı için çalışıyor, ister iste m ez, çocuklara halası,
dedesi, kimse evde üçüncü kişi onlar bakıyor lar genelde.
ŞANLIURFA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRÜ MURAT
DEMİRKOL – Velayetin babaya ver ilmesi veya anneye ver ilmesiyle ilgili genel
manada tabii ki naf aka olayı belki bir caydır ıc ı olabiliyor. Bunun yanında, uygulam ış
olduğumuz ekonom ik ve sosyal destek mevzuat ı boyutuyla anneye ya da babaya
çocuk adına, yaş grubuna, öğrenim durumuna göre vermiş olduğumuz parasal
lim itler de bu anlamda çocuğu sahiplenme boyutuyla destek oluyor.
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BAŞKAN – Ama burada başka bir şey var, hâkim beyin söylediği ve Ahmet
Bey’in söyledi; “Ekonomik destek olsa dahi, naf aka bağlansa dahi istemiyor çünkü
kızın ailesi istem iyor çocuğu.” diyor. Çünkü SED yardım lar ı var, ben biliyorum, SED
yar dım lar ıyla buranın co ğraf i şartlar ında iki çocuğa aldığ ı SED yardım ıyla çocuğuna
bakabilir anne, bir asgari ücrete yak ın çünkü o SED yardımlar ı. Ama ona rağmen
istememesi enteresan, sosyoloj ik durum, onu anlamaya çalışıyorum, yoksa naf aka
ve SED yardımlar ıyla çocuk bak ılır.
ŞANLIURFA 2. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ KÜRŞAT KÖYLÜ – Konu para
değil or ada, naf aka değil.
BAŞKAN – Yani onu anlamaya çalışıyor um, yoksulluk değil yani tek başına
oradaki gerekçe.
ŞANLIURFA 2. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ KÜRŞAT KÖYLÜ – Değil, değil.
BAŞKAN – Aile sos yoloj isiyle ilgili bir durum bu.
AİLE MAHKEMESİ PEDAGOGU AHMET AYGÜN – Genelde kadın
boşandıktan sonra, Urf a şartlar ında, kültür ve gelenek hâkim olduğu için kadını
tekrar evlendirme söz konusu olabiliyor, talipler gelirse ya da istenirse ver ilme
durumu sö z konusu olabilir, ona binaen. Sonuçta, çocuklar bu sef er ebeveynlerin
yanında kalabilecek, taraf lar ın, çif tlerin dedesi ya da anneannesinin yanında
kalabilecek. Bu sebepten dolayı da aile destek çıkarsa eğer “Yok, kızım ızı
evlendirmeyeceğiz, kendisine bağ lı, nasıl bir hayat yaşamak istiyorsa biz ekonom ik
olar ak biz arkasında duracağ ız.” Zat en üçüncü kişilerle de görüşüyoruz velayet
konusunda rapor hazır larken, kendiler i ciddi bir şekilde dest ek görürse velayeti her
türlü alır ve her türlü de bakar zaten. A ma yok, o güven alınmazsa, o güveni
ailesinden almazsa zaten art ık boşanma kadın için bir sondur, çalışma hayat ı
dediğimiz şey zaten yok, bu nedenle velayet i istememe söz konusu olabiliyor.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Katk ı sunacak arkadaşlara sır asıyla s öz ver elim.
KADI N DERNEKLERİ FEDERASYONU İL TEMSİLCİSİ GÜL SAN – Merhaba
sayın millet vekillerim.
Buradaki sosyal nedeni anlamak için bir örnekle size bilgi vereceğim.
Şiddete maruz kalan kadınlar ın izlediğ i yollar var, biliyorsunuz, işte, karakol, baro
ve aile mahkemesiyle yarg ıya dâhil oluyorlar. Şimdi, bu sür eçte sayın hâkimim in
söylediği çok doğru, ilk etapta kadın bir hınçla geliyor ve “Kesinlikle ben bu işi
bit ireceğim.” diyor fakat bu süre 6 -7’yi bile bulabiliyor. Çünkü ilk etapta o karar ı
ver irken kendi yaşadığ ı süreç nedeniyle yarg ıya başvur uyor f akat bir süre sonra
aile bir liğine üçüncü şahıslar ın kat ılması nedeniyle işin süreci değişiyor, bu çok
doğru bir tespit ve bizim gördüklerim iz, yaşananlar da böyle.
Ayr ıca, çocuklar ın velayetinin babaya ver ilmesi nedenine de bir açıklama
getirmek istiyorum. Kadının annesi veya kardeşi veya babası hep şunu söylüyor:
“Sen benim kızımsın, tamam, boşanmak istiyorsan boşan gel ama ben çocuklar ını
kabul etmem.” Yani bu açık ve net söyleniyor. Bu hem şehir merkezin de geçer li hem
kırsalım ızda geçer li. Kadın boşandığ ında kesinlikle yalnız gidiyor baba evine,
çocuğuyla gitmiyor. Yani bu sadece Arap kültürü değil, bur ada geleneksel bir yapı
var, ataerkillikten.
BAŞKAN – Ama ekonomik olmadığ ını anlamaya çalışıyor uz, olup olmadığ ın ı
çünkü SED yardım ı dediğimiz bir yardım ı var Aile Bakanlığ ının, iki çocuğa toplam
aşağ ı yukar ı bir asgari ücret kadar yoksul bir kadına çocuklar ına bakması için bir
yar dım ver iyor uz. Mesela, dedesinin evinde de kalsa bu yar dım ı alabilir yani k ız ,
babasının evine geldiğinde de bu yardım ı alabilir, yine çocuğuna bakabilir. Ama
bunu da ist emiyorsa burada başka bir sosyolojik sebep var.
KADI N DERNEKLERİ FEDERASYO NU İ L TEMSİLCİSİ GÜL SAN – Şimdi,
bunu isteyip istememesi konusunu bilmiyorum ama boşandı klar ı zaman aileler
torunlar ını, işte, erkek kötü, geçimsiz olduğu için onun çocuklar ını istem iyor lar .
İstememesindeki neden, ekonom ik nedenlerden dolayı ist emiyor olduğu şimdiye
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kadar doğruydu çünkü bizim aile yapılar ım ız kalabalık, kalabalık olduğu için ayr ıca
bir külf et istemiyor, sorumluluğu almak istemiyor büyük babası veya anneannesi
veya halası veya dayısı ve aile hâkimimizin söylediği gibi, kadının t ekrar
evlenebilmesi için de o çocuklar ının babasının yanında olması gerekiyor. Yani
benim kişisel ola rak gözlemlediğim, k ırsalda ve şehirde bu yayg ın ama biz sosyal
yar dım lar ı en f azla kullanan bir il olarak ki biz aşır maaşı deriz, hamilelikte bile
yar dım alan bir şehir olarak buna nasıl bakacaklar veya nasıl bundan sonra sür eç
değişecek onu açıkçası bil miyorum, ben de gözlem leyeceğim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Bir söz daha vardı, onu da alalım.
Takvimimiz de biraz sık ışık, ser i devam etmek zorundayız.
Buyurun.
ANADOLU KADIN DERNEKLERİ FEDERASYO NU KURUCU ÜYESİ SABİ HA
KARABULUT – Öncelikle, selamünaleyküm. Şanlıurf a’m ıza hoş gelmişsiniz.
Hâkimim izin söylediğine -arkadaşım çok güzel açık ladı - şunu eklemek
istiyorum: Parası olsun, olmasın, bir kadın boşanıyorsa ve baba evine geliyorsa
kesinlikle çocuğuyla gelemez, bu ayıpt ır bizim kültürümüzde. Onun için baba
istemiyor yoksa insanlar simit satar ak da çocuklar ına bakabilir ki devlet imiz bir sürü
yar dım ver iyor zaten, çok rahatlıkla çocuklar ına bakabilir . Ama, siz de takdir
edersiniz ki hiçbir anne çocuğundan ayr ılmak istemez ki bizim kültürümüzde hamile
kadın boşandığ ı zaman, ilk doğduğu zam an bebeği annesine göstermeden babasına
ver iyorlar, kadın görmesin diye. Bu, kültürümüzde ayıp karşılandığ ı için yani o
babanın çocuğudur, kadının çocuğu değildir. Bakt ığ ım ız zam an, “Bu kesinlikle
ayıpt ır, yak ışmaz bize.” den ildiği için o çocuklar ın velayeti babaya ver iliyor, yoksa
bakmak ya da bakmamak meselesi değil.
BAŞKAN – Bunu anlamaya çalışıyorum.
Teşekkür ederim Sabiha Hanım.
EL Bİ RLİĞİ EĞİTİM, KÜLTÜR, YARDI MLAŞMA VE KALKINDI RMA DERNEĞİ
BAŞKANI HANDAN KARATAŞ – Başkanım, şöyle bir durum var, arkadaşım a katkı
sunayım: Erkek almak zorunda çünkü bu ayıpt ır. “Çocuğuna sahip çıkam adı,
bakam ıyor musunuz? Koca aşiretsiniz, siz iki üç çocuğa da m ı bakamadınız?”
Hâlbuki aslında bunun geri planına da baktığ ınız zaman ne babaann e kabul ediyor
ne halalar kabul ediyor f akat ayıpt ır diyer ek bu çocuklar alınıyor yani mecbur en
alınıyor, kabulleniyor. Anne istemiyor değil, anne de zorunda kalıyor, hâkimimiz
daha iyi bilir bu konuyu, muhakkak baba onu almak zorunda.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Yani burada başka bir sosyolojik yapının olduğunu anlam ış olduk.
Teşekkür ediyorum.
BAYRAM ÖZÇELİ K (Burdur) – İki ayıp var.
BAŞKAN – Evet, ik i taraf lı söz konusu, erkeği de bask ılayan, kadını da
bask ılayan başka bir töre var burada. Sonuçta çocuğa oluyor olan, neresi daha
huzur luysa orada kalması yönünde bir karar verilemiyor. Dediğiniz gibi, birçok
zam an baba da bakm ıyor, babaanne bak ıyor çocuğa, belki babasını görmüyor bile.
Siz de mi bir şey ilave edeceksiniz?
AVUKAT NAZİ ME FERDAĞ GÜLLÜOĞLU – Evet, ben de burada ilave etmek
istiyorum.
Burada baro adına bulunmuyorum, Komisyonda arkadaşlar ım ız var m ı onu da
bilemiyorum, boşanma davalar ı çok olduğu için yor um yapabilir im diye
düşünüyorum.
Geçmiş yıllara bakt ığım ız zaman, 90’lı yıllardan bu yana haki katen Urf a’da
boşanma oranı çok azdı, boşanmak için gelen kadın sayısı çok azdı, babalar ı g elir
görüşürdü. Ben çok ısrarcı olurdum, müvekkilim kimse onunla görüşmek istiyorum
diye yani kadınlar iş hanına bile gelmeye çekinir di. Şimdi, o süreçten buraya gel dik,
tabii ki bu gelişmeler şöyle oldu, ben boşanma anlam ında söylem iyorum, en
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azından kadının kendini if ade etmesi, hakkını araması… Demin konuşmalarda da
geçti, Ailenin Korunmasına Dair Yasa f alan çıkt ı, haklar ını öğrendiler, kötüye
kullanma f alan olabil ir, doğrudur, yoktur demiyor um, var ama ben Baro Kadın
Komisyonunda çalışırken aynı şekilde Sayın Karataş anlatt ı, o tür çalışmalar ı çok
yapt ık. Evlere gittiğimizde rahatsız oluyorduk, kadının çocuğuna ver ecek ekmeği
yok ama biz karşısına geçmiş işte, yasa l haklar ını f alan anlat ıyorduk. Yani
kadınlarda bir bilinç düzeyinin yükselmesi –eğit im olmamakla birlikte - ciddi şekilde
sağlandı. Tabii ki altyapı çok oturmam ış olduğu için bur ada bir kötü kullanım söz
konusu olacakt ır ama bu, mevzuat ın eksikliği, yanlış lığ ından f alan kaynaklanan bir
şey değil benim kanaatime göre. Ha, bu kötü kullanım nasıl önlenebilir, o ayr ıca
araşt ır ılır.
İkincisi: Çocuğun velayeti ciddi sorundur tabii Urf a’da. Şöyle bir istememe
duygusu vardır ama bu da değişmişt ir yani süreç içinde o konudaki gözlem ler imi de
rahatlık la söyleyebilirim: Ben mesleğe başladığ ım yıllarda çocuğun “ç”si geçmezdi
yani mümkün değil, o çocuğun anneye verilmesi düşünülemezdi bile, çocuğu illa
baba alırdı. O çocuk babaannede mi, bir hâlâ da m ı, hangi koşullarda , onlar hiç
önemli değildi, çocuğun psikolojisi önemli değildi, annenin psikolojisi hiç önemli
değildi.
Ben
kişisel
çabalar ımla
birkaçında
çocuğun
annede
kalmasını
sağlam ışımdır. Şimdi, süreç içinde bu konuda da değişim oldu, tamam ıyla olmadı
demek olmaz. Yani kent merkezine baktığ ım ız zaman f arklı bir tablo görebiliriz,
kırsala bakt ığ ım ız zaman daha f arklı. Hâk im beyimizin söylediği çok doğru, mesela,
Arap kesiminde bu çok daha yayg ın çünkü ikinci bir evlilik olayı olabilir i, çocukla
gittiği zaman evlenme şansı düşecektir. Orada artık, devletin yapt ığ ı maddi katkı
f alan çok göz önüne alınan bir durum değil. Ben kendi müvekkil prof iller imden de
rahatlık la söyleyebilirim, incelediğim kararlardan da söyleyebilirim, orada önemli
olan, tabii ki anne için bu çok zor, psikolojik durumu çok zor ama ailenin bask ısıyla
çocuğunu bır akmak durumunda kalıyor. Niye kalıyor? Burada parasal boyutu değil,
ikinci bir evlenme şansı olabilir ve k ızın ailesi şu şekilde de bak ıyor: “Onun
çocuğu..:” Yani art ık o çocuk onlar ın torun u değil, o çocuk o adam ın çocuğu, “Onun
çocuğunu biz büyütmek zorunda değiliz, sonuçta babasıdır, dönüp babasını
tanıyacakt ır.” şeklinde yani ağ ır lıklı olar ak verilme nedeni o.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
İki avukat arkadaşım ız var. İbrahim Halil Bak ır ve D ilvin Arkan.
Buyurunuz.
AVUKAT DİLVİN ARKAN – Öncelikle, hoş geldiniz Sayın Vekilim.
Deminki meslektaşlar ım ız Ferdağ Güllüoğlu ile hâkim bey de açık açık
anlatt ılar olaylar ı da ikinci bir boşanma sebebi - Urf a’da çok yayg ın olarak - sosyal
medya ve bir de Su riyeli bayan olaylar ı var. Çünkü bize gelen aileler in çoğunda,
işte, “Eşim Facebook kullanıyor sabahlara kadar, boşanmak istiyor um.” bu şekilde
olaylar çıkmakta.
İkinci bir olay da Sayın Vekilim, boşanma talebi olduğunda bize öncelikle
aileler geliyor. Me sela, geçen haf ta perşembe günü bir olayda, bana gelen bir
boşanma davasında anne -baba gelmiş ama damat bey ortada yok, “Kim boşanmak
istiyor, kızın ız m ı, oğulunuz mu?” dediğimde “Benim oğlum boşanmak ist iyormuş.”
“Nerede o zaman damat bey?” dediğimde, “Av ukat hanım, siz bizim talebim izi alın. ”
Vekalet i de getirm işler “Ama özellikle onunla görüşmem lazım yani onun talebini
almam lazım.” f alan dediğimde, “Sizi dışar ıya alayım, ben damat beyle özel bir
görüşme yapayım.” dediğimde “Hayır, biz de kalalım.” ve ı sr arcı oldular, “Hayır, bu
şekildeyse ben davayı alamam.” dedim. Beyef endiyle özel olarak görüştüğümüzde
“Ben eşim i seviyorum, eşimden ayr ılmak istemiyorum avukat hanım, benim babam
ile amcam anlaşamadığ ı için beni boşanmaya zorluyor lar.”
BAŞKAN – Yani yak ın akraba evliliği olduğu için, amca çocuklar ı evlendiği
için…

T BM M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
İ ncelenmemiş Tutanaktır
Komisyon : Aile Bütünlüğünün Korunması
Tarih : 21/02/2016

Saat :

Kayıt:AraştırmaKilis Stenograf :

Uzman : …….Sayfa: 20

AVUKAT DİLVİN ARKAN – Tabii, tabii, yakın akraba evliliği olduğunda m iras
olaylar ı vesaire bir takım olaylar oluyor, ondan dolayı da aileler in bask ısıyla
boşanmak zorunda kalabiliyor lar tabii ki Urf a’da, bu şekilde evlilikler de var.
Tabii, ben daha çok ceza avukatlığ ı yapt ığ ım için de yine, mesela, geçen
haf talarda olan bir t öre cinayet i vardı Sayın Vekilim, kızın anne babası, ağabeyleri
kızı korumak için Diyarbak ır’a gönderiyorlar ama aşiret i zin verm iyor buna. Bir
şekilde kızı bulup burada öldür üyor lar tabii, tabii, şu anda davası devam etmekte.
Dediğimiz gibi, Urf a’daki aile yapısı ve sosyoloj ik gerekler çok f arklı, çok değişik,
hani, kanunlarda ve mevzuat lardaki düzenlemenin çok dışında.
Yine, velayet konusuna bak ıldığ ında, aile özellikle… Dem in bayan arkadaşa
da anlatt ım, benim müvekkilim doktor olduğu hâlde, bir k ız çocuk sahibiydi, aylık
nereden baksanız 20 milyar para alıyor sunuz, neden k ız çocuğunu alm ıyorsunuz,
baba yar ın öbür gün evle nir, üvey anne olayı var, k ız çocuğu neticede, insan
psikolojik olar ak bakt ığ ında çok zor luklar yaşayabileceği aşikârdır diyor um, “Avukat
hanım, alamam, ailem izin vermiyor, ben de karşı çık amam, benim ayr ı eve çıkma
lüksüm yok, ayr ı değil, ben onlar la bir likte yaşamak zorundayım evlenene kadar.”
Hani, eğitimden ziyade burada aile baskısı, toplum bask ısı da çok f azla Sayın
Vekilim. Düşünün, bir doktor ve kendi ayr ı eve çıkam ıyor, maddi özgürlüğü olduğu
hâlde yine aileyle birlikte yaşamak zorunda, çocuğunu a lam ıyor çünkü “Elin oğlu,
ben senin çocuğuna bakmak zorunda değilim.” değil de “O, karşı tar af ın çocuğ u,
benim torunum değil, çocuğum değil, bakamam, istemiyorum, görmek de
istemiyorum.” Biz genelde şöyle deriz: Anne -baba boşandığ ında da anneler ve
babalar da çocuktan boşanm ış sayıl ıyor. Sayın meslektaşım Ferdağ Hanım da çok
güzel anlatt ılar bu konuyu, Kürşat Bey de, sayın değerli hâkim bey de anlatt ılar
konuyu ama dediğim iz gibi, Urf a’da daha çok sosyoloj ik etkenler bask ın, eğitim de
tabii ki var bu durumd a. Mesela, sosyal medya…
BAŞKAN – Sosyal medya nasıl yansıyor dilekçelerinize, ne tür if adelerle
yansıyor?
AVUKAT DİLVİN ARKAN – Mesela, Sayın Vekilim, gece yar ısı, adam
benzinlikte, istasyonda çalışıyor, geliyor, bayanı Facebook’un başında buluyor,
diyor ki “Ben eşimin Facebook’ta yazışm alar ını yakalıyorum.” Daha çok,
dilekçelerim izde belirtmemeye çalışıyor uz, namus olayına girmesin, soy isimler
tanıdık olabiliyor, Urf a aşiret yapısı var, daha çok şiddetli geçimsizlik, küf ür var,
sayg ısızlık var şeklinde d ilekçeler e yansıtmaya çalışıyoruz. Çünkü olay her iki taraf
açısından, aileler taraf ından duyulduğunda daha f arklı sonuçlar, neticeler
doğurabilir. Bu, cinayete kadar gidebiliyor, töre cinayet ine kadar gidebiliyor. Bu
sebeple, biz daha çok f arklı yönler den dilekçemizi mahkemelere sunuyoruz. Mesela,
geçen haf ta yine karşılaşt ığ ım ız bir olay vardı, 72 yaşındaki bir beyef endi 38
yaşındaki bir bayanla evlendir ilm iş, bayanın sırf ikinci evliliği olduğu için
evlendirilm iş. Yani 72 yaşında… Bayanın Facebook’ta yaz ışmalar ı görülmüş, bunu
üvey oğullar ı görüyor, üvey oğullar ının da her bir isi 45 -50 yaşında. Özellikle, üvey
oğullar geldi yanıma, “Avukat hanım, babam ı eşinden boşayın.” “Neden
boşayayım ?” Eş geliyor, baba geliyor, “Ben eşimden boşanmak istemiyorum, ikimi z
de birbir imizden razıyız, yapm ış bir hata.” diyor ama evlatlar ı tat vermedi,
“Babam ızdan boşanacak, babam ızı aldatt ı.” Baba da “Her şekilde ben razıyım
avukat hanım, benim kabulüm bu şekilde. ” diyor. Diyor um ya Sayın Vekilim, burada
sosyoloj ik baskılar ç ok f azla, toplumsal baskı çok çok f azla.
Teşekkürler.
BAŞKAN – Çok teşekkür ederim Avukat Hanım.
ŞANLIURFA 2. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ KÜRŞAT KÖYLÜ – Sayın Vekilim,
Avukat Dilvin Hanım da belirtti, bu yakın aile, akraba evlilikler i konusunda bir
dosyamda sırf berdel bozuldu diye üç tane çocuk annesi ağlaya ağlaya boşandı.
Kırk dakika uğraştım duruşma salonunda adam ı ikna etmek için, adam ın ayaklar ına
kapanıyor, ellerine kapanıyor kadın, ben de k ırk dakika adama uğraşt ım, “Yok,
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berdel bozulduğu için boşanmak zor undayım.” dedi, en son kadın mecburen dedi ki:
“Ahir ette hakkım ı helal etmiyorum, iki elim yakanda olacak.” Bu da maalesef ciddi
bir sık ınt ı. Ha, çok fazla değil, en azından bizim dosyalara yansıyan f azla değil ama
gelir ler mesela, “Biz anlaşmalı boşanm ak istiyor um.” diye, boşar ız ama maalesef,
berdel hâlen daha sanır ım Urf a’da devam ediyor.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
İbrahim Halil Bak ır Bey, buyurun.
AVUKAT İBRAHİ M HALİL BAKIR – Sayın Başkanım, çalışma toplant ım ızın
hayır lı olmasını diliyorum.
Bazı arkadaşlar bizden önce söz aldı f akat yanlış bilgilendirme ve
yönlendirme olmasın, bundan on yıl, yirmi yıl önce gerçekten Urf a’da ailelerin
bask ısı, aşiret baskısı oldukça yoğundu f akat yaklaşık bir saattir toplant ıdayım,
sürekli bask ı ve şiddetten bahsedil iyor, o kadar yoğun olduğunu düşünmüyorum ben
kişisel olar ak yani bunun da art ık bir silah olarak kullanıldığ ını düşünüyor um. Bence
bayan arkadaşlara son yıllardaki bilgilendirmelerin ve çalışmalar ın kendiler ine
yet eri kadar katkı verdiğini düşünüyorum. Bu nun daha aşır ısının ailenin bütünlüğü
için tehlikeli olduğunu düşünüyor um yani erkeğe gerçekten saldır ı veya bir silah
olar ak kullanılıyor. Sayın Hâkimimin de bahsettiği bir dosyada, mesela, bir
müvekkilimiz geldi, cuma günü geldi, karar ını getirdi, aileni n korunmasına dair bir
hüküm, dört ay evden uzaklaşt ırma cezası alm ış. “Ne oldu? Yani neden böyle bir
karar ver ildi?” dedim , “Sürekli hanımla tartışıyorduk, son zamanlarda tart ışıyorduk,
önce gözü açılm am ışt ı, herhangi bir talebi olmuyordu. Ekonomik olarak ref aha erdi,
üç çocuk sahibi oldu, şu anda ben işsizim, dışar ıdan para dilenerek veya çalışarak,
gündelikçi olar ak para kazanıyorum, bu parayı getirip kendisine veriyorum. Eşler
aile içer isinde otur uyorlar, sohbet ediyor lar, çok bilgilendiği için, ‘Ben bu nu
yapar ım, aile mahkemesine dava açarım, naf aka isterim.’ şeklinde taleplerde
bulunuyor ve…”
BAŞKAN – İşsiz adamdan nasıl naf aka alacak.
AVUKAT İBRAHİ M HALİL BAKI R – İşsiz olmasına rağmen, naf akaya
hükmediliyor.
ŞANLIURFA 2. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ KÜRŞAT KÖYLÜ – Veriyoruz
ef endim.
BAŞKAN – Alamayacak ama, hükmedilecek de f iilen alamayacak ama.
ŞANLIURFA 2. AİLE MAHKEMESİ HÂKİMİ KÜRŞAT KÖYLÜ – İcra kabiliyeti
yok, hapis cezası var.
AVUKAT İBRAHİ M HALİL BAKIR – Bizim müvekkil de asgari ücret li olarak
belediyenin taşeron şirketinde çalışıyor , yemin ediyor, “Ben bu nedenden dolayı
işten ayr ılacağ ım, ben buna naf aka ödemeyeceğim.” diyor, şimdi, böyle bir açmazın
içer isindeyiz. Mahkeme hâkimler imiz sağ olsun veriyor lar, dört ay, alt ı ay evden
uzaklaşt ırma cezası , eşten uzaklaşt ırm a cezası, bu yetmiyormuş gibi, çocuğa
yaklaşmama cezası. Yani gerçekten aşır ı şekilde uygulanıyor, bu da kişilerin
birbirinden uzaklaşması, yabancılaşmasına sebebiyet ver iyor.
BAŞKAN – Aşır ıdan kast ınız ne? Yani gereksiz yere mi ver iliyo r diye
düşünüyorsunuz?
AVUKAT İBRAHİ M HALİL BAKIR – Hayır, gereksiz değil, mesela, bunlar dört
ay, alt ı ay gibi uzun bir müddet veriliyor, benim çalışma notlar ımda da öyle bir
düzenleme şey yapt ım, bizim Türk Ceza Kanunu’nda tutuklama süreleri maksimum
otuz günde bir değer lendirmeye tabi tutuluyor yani otuz günü geçmemesi gerekiyor.
Bu konuda dört aylık veya alt ı aylık af aki sürelerdense ayda bir veya iki ayda bir
bunlar ın yeniden değerlendirilmesi konusunda… Çünkü ailenin bütünlüğü burada
önemli olan, asıl olan bu. Yani şahsı, erkeği cezalandırmak; bu cezalandırma değil,
açık söyleyeyim, on yıllık evlilik yapm ış bir insan için bu bir cezalandırma değil,
adam diyor ki: “Ben gider Sur iye’den Sur iyeli getirir im.” Akçakale’ye gidiyor, or ada
bin lira, 3 bin lira başlık par asıyla, hatta başlık parasız Suriye’den ikinci eş getir me
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imkânı var. Yani burada biz aslında bayanlar a iyilik değil, gerçekten kötülük
yapıyoruz. Yani ayda bir, bir karar ver ilir, dört ayda karar verileceği yerde ayda bir
gözet lenir, taraf lar t akip edilir.
BAŞKAN – Bu bir öneri.
AVUKAT İBRAHİ M HALİL BAKIR – Bir diğer husus da… Benim önüme gelen
bir dosyadan yine bahsedelim, Türk Ceza Kanunu’nun 86’ncı maddesine göre eşler
arasındaki şiddet. Şimdi, bunlar şikâyet e bağlı olmadığ ı için kamu davası
niteliğinde, eşler bir bir ine bir tokat at ıyor, doğru değil zaten, bunu tasvip etm iyor uz
f akat soruşturma dosyası hazır lanıyor, taraf lar ı biz bar ışt ır ıyor uz, o arada
boşanmadan da vazgeçiliyor, aile büyükleri devreye giriyor veya çocuk f aktörü var,
vazgeçiyorlar ama alt ı ay geçiyor, yedi ay geçiyor, eskiden sulh cezaydı, şim di
asliye ceza mahkemesinden kendilerine davet iye geliyor, haklar ında kamu davası
açılm ış. Şimdi, adam geliyor, “Ya, biz bununla bar ışt ık, büyükler girdi araya, sizler
girdiniz araya, ba r ışt ırdınız. Alt ı ay geçti, bu davet iye niye bana geliyor, ben niye
ceza alacağ ım?” diyor. Dolayısıyla, biz bunlar ı sulh ederken bence eski Türk Ceza
Kanunu’muzdaki eşler arasındaki şiddetin şikâyete bağlı olması gerektiği
kanaatindeyim. Özellikle, basit t ıbbi müdahaleyle g ider ilebilecek suçlarda yani bir
tokat atılm ış veya haf if bir temas olmuş ama düzeltilecek…
BAŞKAN – Ama bu durumda kadın bazen bask ıyla o şikâyetinden
vazgeçiyor, onu neyle ayır acaksınız?
AVUKAT İBRAHİ M HALİL BAKIR – Sayın Başkanım, eski Türk Ceza
Kanunu’nda böyle bir niyet okuma yoktu ama 2005 yıl ındaki Türk ceza
Kanunu’muzda -özür diler im - bazı f eminist görüşler in aşır ı baskılamasıyla niyet
okuma boyutuna geçildi. Yani şim di, eski yasa İsviçr e’den alınm ış, İsviçr e’den
alınan yasada eşle r arasında veya kardeşler ar asında böyle bir problem çıkt ığ ında
taraf lar birbirinin hakkındaki şikâyetten vazgeçebiliyor, anlaşabiliyor.
BAŞKAN – Ama şim di, bak ın, bir saattir konuşuyoruz buradaki aile bask ısını,
bu durumda kadının şikâyet ini geri alma ger ekçesinin r ızaen olup olmadığ ını neye
göre ölçeceksiniz? Yani kadın kendi ailesinden de olabilir, eşinin ailesinden de
olabilir, bask ıyla bunu geri alabilir. Boşanma dilekçesini bile getirir, “Kendi
gelmiyor.” diyor avukat hanım, aileler geliyor, aileler in o kadar müdahil olduğu bir
evlilikten bahsediyor uz burada. Ben anlamak için soruyorum bunlar ı.
AVUKAT İBRAHİ M HALİL BAKIR – Sayın Başkanım, samim iyetle söyleyeyim,
yirmi yıldır avukatlık yapıyor um, buna benzer örnek birkaç tane olmuştur. Fakat,
eşler geli yor ve biz avukat olar ak müvekkilimizi görmek zorundayız, müvekkiller
geliyor, gözümüzün içine baka baka “Ben eşimden boşanmak istiyorum.” diyor yani
ailesiyle gelseler bile biz aileler i diğer odaya alıyoruz. Yani bu kadar keskin
olduğunu düşünmüyorum ve b urada aile içer isindeki şiddet ve aile konusunda
eşlerin cinayetinin önlenmesi açısından tabii ki tedbir lerin alınması gerekiyor.
Benim kastettiğim, basit t ıbbi müdahaleyle giderilebilecek, gerçekten büyük
olmayan, ailenin kurtar ılm ası için çözümlenmesi ge reken değişiklikler. Yani bunun
örneği de son on yılda boşanmalar ın artmış olma nedenler inde de bunlar ı bir
tetikleme olması.
BAŞKAN – Ama “basit t ıbbi müdahale” diye bir tanım da olmaz avukat bey
ya. Yani basit de olsa müdahale edecek kadar yaralanm ış dem ektir kadın, böyle bir
şeyi söylenilmesinin bile ben…
ALİ ÖZKAYA (Af yonkarahisar) – Basit demeyelim de uzlaşma gibi bir şey…
BAŞKAN – Hayır, “basit t ıbbi müdahale” diyor ama yani t ıbbi müdahale
demek yaralanmadan bahseder, şiddetten bahseder. Ya yanlış if a de ettiniz…
AVUKAT İBRAHİ M HALİL BAKIR – Hayır, yanlış if ade etmedim, ceza
hukukundaki basit t ıbbi müdahale…
BAŞKAN – Hayır, onu anladım ama bunu evlilik için söylüyorsunuz.
AVUKAT İBRAHİ M HALİL BAKIR – Evlilik içerisinde eşler arasında bir itişme,
bir bağ r ışma, birbir inin yakasını tutma, bunlar olan şeyler.
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CANDAN YÜCEER (Tekirdağ) – Allah aşkına, birbir inin yakasını tuttu diye
hiç boşanmaya gelenler var m ı, kaçta kaçt ır bu? Yani hani, bizim istihdam şeyinde
de öyle, sığ ınma evler i ziyaretlerim izde de öyle , oraya gelenler uzun yıllar şiddet
sonucu geliyor ya da uzun yıllar şiddet e tabi olup ondan sonra boşanmayı istiyor.
Yakasını tuttu, bir kez ittirdi diye boşanm aya gelen kaç kişidir Allah aşk ına?
AVUKAT İBRAHİ M HALİL BAKIR – Gerçekten sayı çok f azla yani ben
polemiğe girmek istemiyorum Başkanım.
CANDAN YÜCEER ( Tekirdağ) – Ortada bir gerçek de var ama.
BAŞKAN – Ö zür dilerim, böldüm ama kafam karışt ı. Hem diyoruz ki boşanma
dosyam ız az hem siz diyorsunuz ki “Basit tıbbi müdahaleden –hukuki terimle
söylüyoruz- de it işt i, kakışt ı diye boşanma çok f azla.” Şimdi, bu iki bilgi çelişti
birbiriyle.
ŞANLIURFA 2. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ KÜRŞAT KÖYLÜ – Yok, yok,
sayın vekilimin dediği gibi, sırf yakasını tuttu diye boşanmaya gelen sayısı o kadar
f azla değil yani sırf yakasını tuttu diye kimse kimseden boşanm ıyor, o da bir gerçek
yani bir ikmiş bir olaylar silsilesinden kaynaklanar ak insanlar boşanmaya geliyor.
CANDAN YÜCEER (Tekirdağ) – Benim sığ ınma evler i ziyaretler inde bile
sığ ınma evine giden kadınlar uzun yıllar şiddete uğram ış, art ık tahammül sınır lar ını
geçmiş, çocuklar ını büyütmüş, “Art ık yet er.” deyip başvuruy or. Hani, siz öyle bir
anlat ıyorsunuz ki sanki her tokat yiyen şeye gidiyor ya da her ittir ilen boşanmaya
gidiyor, böyle bir gerçeklik yok, Türkiye gerçeği bu değil. Ar t ı, aileler in evliliklere
müdahalesi, eşlerin gerçekten şiddeti, bask ısı sizin dediğiniz gibi masumane de
değil, ortada bir şiddet sonucu cinayet ler var, ortada can kayıplar ı var. Bu gerçekler
bu kadar netken…
AVUKAT İBRAHİ M HALİL BAKI R – Ö zür diler im, şimdi, bur ada toplant ım ızın
asıl amacı ailenin bütünlüğü, ben olayın mecrasından uzaklaşmas ını, sadece
kadınlara yönelik bir toplant ı şeklinde gitmesini engellemek için veya f arklı bir
görüş bildirmek için söylüyorum. Örneğin, Şanlıurf a Büyükşehir Belediyesinin
“Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü”, hayır, burada “Aile Şube Müdürlüğü” olabilir çünkü
burada gerçekten eş de ihmal ediliyor . Sivil toplum örgütünden arkadaşlar da
söyledi, kadını çok eğitmek anlam ında bir zarar olduğunu düşünmüyorum, ikisinin
paralel yürütülmesi gerektiğini, eşin de bilgilendir ilmesi gerektiğini yani bayan
bilgilendir iliyorsa aile içi şiddet konusunda erkeğin de bilgilendir ilmesini ist iyoruz.
CANDAN YÜCEER (Tekirdağ) – Kadın bilgilendir iliyor diye bir şey yok, sayın
avukat bey, toplumun bilgilendir ilmesi var yani kadınlar ı çekip bilgilendirme diye bir
şey yok ki zat en. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığ ının hiçbir uygulaması da öyle
değil. Toplumun bilgilendir ilmesi, bireylerin bilgilendir ilm esi, eğitilmesi…
BAŞKAN – Lokal çalışmalarda kadınlar gruplar hâlinde, erkekler daha zayıf
kalıyor diye bir kanaat var.
Teşekkür ederim.
Buyurun Emine Hanım, şu an sözü size ver iyorum, sıra sizde hem bu
konuyla ilgili görüşünüzü belirtin hem de genel toplant ı nedenim izle ilgili
görüşler inizi alalım.
Buyurunuz.
YENİ GENÇ BAKIŞ DERNEĞİ TEMSİ LCİ Sİ EMİNE YÜKSEL – Öncelikle, hoş
geldiniz.
Kat ılımdaki arkadaşlara başar ılar sunuyorum özel hayat lar ında da.
Biraz önce arkadaşlar ım ız ve hâkim bey konuştu, boşanmalarda kadının yaş
sınır ı artt ıkça anne çocuğu alıyor, eğer maddi durumu iyiyse, kendi ayaklar ı
üzerinde dur abiliyorsa anne çocuklarını ba baya vermiyor. Eğer çocuk 1 -2
yaşındaysa, daha küçükse, kadının sonradan evlenme olanağ ı varsa ve maddi
durumu da iyi değ ilse -ben gözlemlerim i söylüyorum, genelde hakla biz iç içeyiz,
halkla beraberiz STK olarak - eğer kadın yeni evliyse, çocuğu 1 -2 yaşındaysa ve
boşanıyorsa, kendi ayaklar ı üzer inde duram ıyorsa o kadın, ailesi taraf ına gidiyor,
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erkek, çocuklar ı alıyor, kadın başka bir iyle evleniyor. Fakat kadının çocuklar ı biraz
büyükse ve kadının maddi durumu iyiyse, tek başına yaşıyor ise -maddi durum
diyorum bakın, ekonomik durumu özellikle söylüyorum - kadın o zaman çocuklar ını
kendi alıyor. Bizim Eyyübiye, Yakubiye’de de çalışmalar ım ız var; Eyyübiye’deki
yaşam Yakubiye’dekine benzem iyor, Yakubiye’deki Yenişehir’dekine benzemiyor,
Karaköprü’deki diğerine benzem iyor. Arap kültürü, Kürt kültürü -arkadaşlar ım ız da
Urf alı olarak biliyor - birbirlerinden çok f arklı. Arap kültüründe boşanan kadın hemen
evlendirilmeye zor lanırken Kürt kültüründe -hani, biraz daha şehirleşmiş kültür ü
kastederek söylüyor um - kadın kendi ayaklar ı üzerinde durabiliyorsa çocuklar ına
kendisi bak ıyor. Benim söylemek istediğim şu Başkanım: Kadınlar ın ekonomik
durumuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bilincin yanında, erkekleri ve kadınlar ı
bilinçlendirmek tabii çok önemli, kadın ayaklar ı üzerinde durabiliyorsa çocuklar ını
kimseye muhtaç etmiyor.
Sizin soracaklar ınız var sa…
Ben katkı sunmak için söyledim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim, sağ olun.
Buyurunuz.
SİVİL TOPLUM İZLEME PLATFORM BAŞKANI FARUK AKBAŞ – Geçen Sayın
Başbakanım ız Şanlıurf a’yı ziyaret ett iğinde daha önceden bize dendi ki, Sayın
Valim aradı, dedi ki: “Sivil toplum örgütleriyle bir toplant ı yapılacak.” Biz tabii ona
göre hazır landık arkadaşlar ım ızla, dar kapsamlı bir toplant ı olar ak söylenmişti,
daha sonra, Sayın Başbakan geldiğinde çok geniş bir toplant ı oldu. Sayın Başbakan
konuştu, tam gidecekken ben çıkt ım, dışar ıda, kapıda kendisine dedim ki: Sayın
Başbakanım, biz sizi hep dinliyoruz ama siz bizi dinlemiyorsunuz. Siz bizi
dinlemediğinizden dolayı da bir tür lü sahadaki gerçek hayattan habersiz
kalıyor sunuz, o yüzden de şu anda geldiğimiz duruma hep bir likte gelmiş oluyoruz.
Tabii, ben çok değerli kat ılımcı arkadaşlara teşekkür ediyorum .
Sivil toplum örgütünün biraz daha önemsenmesini ben hassasiyetle
istiyorum. Çünkü deminden ber i a rkadaşlar ım ız konuştular , genelde çok değerli
bilgilere sahip teknik arkadaşlar ım ız ama sivil toplum örgütler i sanır ım konuşma
listesine dahi alınm am ışlar. Ben bunu özellikle belirtmek istiyorum.
BAŞKAN – Faruk Bey, bana cevap hakkı doğurduğunuz, buna ceva p vermek
istiyorum. Belediyenin sunumunun akabinde bur ada bir sivil toplum kuruluşu sunum
yapt ı ve bu toplant ıya sivil toplum kuruluşlar ı da dâhil edildi yani bu eleşt irinizin
haksız olduğunu düşünüyor um kendi adıma.
SİVİL TOPLUM İZLEME PLATFORM BAŞKANI FA RUK AKBAŞ – Sayın
Başkanım, onu da durdurmak istediler, Handan Hanım’a sunum yapmaması
söylendi, Handan Hanım ’ın ısr ar ıyla tekrar yapıldı, onu da ben gördüm burada.
BAŞKAN – Hayır, sunum f ormat ında değil zaten toplant ım ız, herkesin
sahadaki deneyim ler ini bilmek istiyoruz, o anlamda da sivil toplum kuruluşlar ım ız
bu toplant ıya davet liler ve sizi dinlemek için buradayız.
Buyurunuz.
SİVİL TOPLUM İZLEME PLATFORM BAŞKANI FARUK AKBAŞ – Sayın
Vekilim, ben bölgede sürekli bu davalar ın içerisinde olan bir arkadaşın ızım.
Yüzlerce boşanma davasına müdahil olmuş, bir k ısm ını kanaat önder i olarak
maalesef boşanmaya götürmüş, yüzde 90 -95’ini de bar ışla net icelendirmiş bir
arkadaşınızım.
SALİ H ÇETİNKAYA ( Kırşehir) – Nasıl müdahil oldunuz?
SİVİL TOPLUM İZLEME PLATFORM BAŞK ANI FARUK AKBAŞ – Kanaat
önder i olarak, aileler arasındaki yapılar ı bilen bir arkadaşınız olarak.
En son bu haf ta içerisinde iki aile davasıyla karşı karşıya kaldık. Bizim
amacım ız, davalar ı mahkemeye ulaşt ırmadan aile içer isinde çözüme kavuşturmak.
30 Ocak günü bize intikal eden, bizi arayan aile bireyler i, dokuz ay önce evlenmiş
olan arkadaşlar ım, bir kız ile bir erkek, ikisi akraba, dokuz ay önce evlenm işler,
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dokuz aydan sonra boşanmak istiyorlar, iki taraf da mutlaka boşanmak istiyorlar,
yaklaşık 8 gece üst üste, 4 gece erkek taraf ında, 4 gece kız t araf ında yapm ış
olduğumuz g irişimler neticesinde biz yüzde yüz boşanma isteyen iki taraf ı da tekrar
Allah’a çok şükür bir araya getir ip evliliklerine tekrar evlerinde devam etmeler ini
sağladık. Ama ne şekilde sağladık biliyor musunuz? Bizler ailenin yapısını
gerçekten bilen ar kadaşlar ınız, öyle bir dur uma geldi ki aileler güvensizlik
içer isinde, evlenecekleri zaman son anda resm î nikâh yetişmemiş, resm î nikâhı
düğünden sonra yapar ız diye söz verm iş erkek taraf ı , akabinde, ilk haf tasında bir
tart ışma olmuş, o t art ışmadan sonra erkek taraf ı düşünm üş, “Bu böyle devam
ederse, boşanmaya giderse hiç olmazsa resm î nikahım ız olmasın, bar i bir de
naf akayla uğraşmayalım.” Burada naf akayı söyleyen sayın vekilime kat ılıyoru m,
orada sık ınt ı var, naf akayla ilgili. Bu sef er kız küsmüş, babasına gitmiş, resm î nikâh
yapılmadığ ından dolayı k ız tar af ı da k ızın alt ınlar ını evde rehin tutmuşlar, alt ınlar ı
verm iyor lar, bu şekildeki sık ınt ıyı t abii biz çok çeşitli yönt emler kullanarak hâl
yoluna gittik.
Şimdi,
burada
ailenin
boşanma
durumuna
gelmesinin
en
büyük
nedenlerinden bir t anesi, evli olan gençlerin evdeki kendi sor unlar ını aileler ine
iletmeleri. Kız evde olan en uf ak bir sorunu annesine anlattığ ı zaman anne -baba
ebeveyn olmalar ı hasebiyle, çocuklar ını korumak hasebiyle evin içerisine müdahale
ediyor. Yine aynı şekilde evli olan erkek evin içindeki sorunu babasına, annesine
anlatt ığ ı zaman o da f arklı bir şekilde evin içer isine müdahale ediyor ve sorunlar
arka arkaya gelmeye başl ıyor.
Yine, hep bir likte karşı karşıya kaldığ ım ız bir diğer önemli sık ınt ı noktası,
eşlerin denk olmaması, gerek maddi olarak gerek eğitim olarak denk düşmemesi.
Şimdi, k ız üniversit e mezunu, oğlan ilk okul mezunu, bunlar evleniyor lar, k ısa bir
süre sonra aralar ında ciddi sorunlar yaşanmaya başlıyor.
Yine, esasen, en önemli sorunlar ım ızdan bir tanesi, eğer nasip olur, Meclise
geri dönerseniz, bizden RTÜK üyelerine kesinlikle selam söylemeyin. Çünkü, aile
yapım ızı dinamit leyen, bu evliliklerin yık ılm asına s ebep olan en büyük f aktör
televizyonlarda iğrenç şekilde, her gece ekranlarda, dizilerde çarpık ilişkiler in,
evlilik dışı ilişkiler in topluma normal bir şekilde lanse edilmesi, normal bir hayatm ış
gibi lanse edilmesi. Bu bizim için çok ağır bir sorumluluk çünkü evlilik bütün
Türkiye’de olduğu gibi bizim yör emizde de çok kutsal bir kurumdur ama maalesef,
bu kutsal kurumum uzun temeller ine televizyonlar vasıt asıyla, diziler vasıt asıyla
dinamit ler konuyor, RTÜK de buna seyirci kalıyor. Bu konunun bir an önce el e
alınması, RTÜK t araf ından bu televizyon kanallar ına mutlaka bir yapt ır ım
getirilmesini kesinlikle biz talep ediyoruz.
Yine, çocuk konusundan bahsedildi, ben Sabiha Hanım ’ın tezini daha
kuvvet li buluyorum bu konuda, yüzde 85, yüzde 90, bölg emizdeki genel kanı,
boşanma hasıl olursa çocuk babanındır. Toplumsal bask ılardan dolayı tabii bu
günbegün aşılıyor, insanlar ın eğit im dur umlar ı artt ıkça, f arkındalığa vardıkça bu
aşılıyor. Ama, hâlihazırda, şu anda, yüzde 80, yüzde 85, boşanmalar gerçekleşt iği
zam an çocuklar kesinlikle babanındır hesabıyla… Mesela, şu anda yine içinde
olduğum bir davada, baba ölmüş, ikinci eşten olan çocuk duruyor, bir yıldır
uğraşıyor lar çocuğu almak için, kadın da “Bir az çocuk büyüsün, büyüsün öyle
ver eyim.” diyor, hâlâ biz o davayı y ürütm eye devam ediyoruz.
Bu toplant ılar ın başar ılar getirmesini, inşallah, çat ırdayan bu evlilik kurumu
üzerinde inşallah bir bina tesis etmesini canı gönülden ar zu ediyor uz, başar ılar
diliyoruz.
BAŞKAN – Teşekkür ederim Far uk Bey, sağ olunuz.
Evet, şimd i, kolluk kuvvetlerim izin temsilcileri burada.
Başkomiser Mur at Öner Bey, sizinle başlayalım, sonra Ali İmam Bey’le
devam edeceğiz.
BAŞKO Mİ SER MURAT ÖNER – Teşekkür ederim Sayın Vekilim.
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Ben Şanlıurf a Asayiş Şube Müdür lüğünde geçici olarak, kısa bir sür e Aile İçi
Şiddet Büro Amir liğine vekâlet en bakt ım. Şu anda, Emniyet Genel Müdür lüğümüzün
düzenlediğ i Aile İçi Şiddet ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Kursu’nu gördük. Bu
kurstan sonra da yine Genel Müdürlüğümüzün yapacağ ı planlama dâhilinde
Şanlıurf a ilind e özellikle polis merkezler i ve aile içi şiddet bir imler iyle ilgili aktif
çalışan diğer arkadaşlar ım ıza gerekli kurslar ı ver ip en önemlisi, daha önceden
düşünülen, daha önceden beyinler de olan özellikle, bu konular aile içinde kalır,
karakola ilk geldikler inde gerekli mür acaat lar ı almayıp daha çok, bar ışt ır ma
yönünde f ikirleri olan arkadaşlar ım ız hâlâ varsa -ki şu an zannetmiyorum bilgilendirerek, bilinçlendirerek, onlara gerekli eğitimleri vererek bu işleyişin nasıl
yapıldığ ını, mağdur olan, eşinden şidde t gören bayanın ilk karakola geldiği andan
itibaren ne tür işlem ler yapabileceği, nasıl davranışlarda bulunabileceğ ine yönelik
gerekli eğitimler de bulunacağ ız. Ayr ıca da Asayiş Şube Müdürümüz ve İl Emniyet
Müdür Yardımcım ız, Naim Müdürümüzün de katkılar ıy la çeşit li projeler imiz var.
Bununla ilgili de özellikle, mağdur olan bayanlar ın ilk etapta polis merkezinde, daha
sonra f arklı yer lerde, f arklı bir odada veya f arklı bir bölümde if adeler inin alınması,
böylece de bu şiddeti uygulayan şahısla temasının asga riye indirilebilmesi için
gerekli projelerim iz ve çalışmalar ım ız hâlâ daha devam ediyor .
Ayr ıca da biraz önce vekillerim izden bir isi sormuştu, 6284 yani aile içi
şiddetle ilgili küçük bir verim iz var bizim. 2015 yıl ında il merkezindeki, özellikle,
polis merkezlerim ize gelen, bayan ve erkek toplam 1.086 tane mür acaat ım ız
bulunuyor. Bunlar ın 818 tanesinde can güvenliği dediğim iz, koruma tedbir leri,
sığ ınma evlerine yerleşme talebinde bulunan kişiler mevcut il merkezim izde,
ilçelerim izde de bu sayı 385, yine b ayan ve erkek olarak. Bunlar ın içinde 282 tanesi
de yine belirttiğim şekilde, can güvenliği talebi ve sığınma evlerine git me
talepler inde bulunan kişi sayısı oluyor.
Ayr ıca, belirttiğim gibi, bu eğit imler i ver diğimiz zaman da özellikle, aile içi
şiddetlerde ilk ver ilen koruma tedbirlerinden dolayı da benim düşünceme göre
boşanma sayılar ında ciddi bir düşüş olacağı kanaatindeyim.
BAŞKAN – Son cüm lenizi tekrar alabilir miyim.
BAŞKO Mİ SER MURAT ÖNER – İlk başta koruma tedbirler i ver ildiği zaman,
karşı tar af hatasını anladığ ından dolayı belki bu boşanma sayılar ında da bir düşüş
olacağ ı düşüncesindeyim açıkçası.
Zaten diğer katılımcılar da gerekli bilgilendirmelerde bulundular.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Jandarma Yarbay Ali İmam Bey, buyurunuz.
ŞANLIURFA İL JANDARMA KO MUTANLIĞI ASAYİ Ş ŞUBE MÜDÜRÜ
YARBAY ALİ İ MAM – Sayın Vekilim, Şanlıurf a İl Jandarma Komutanlığ ında Kadın ve
Çocuk Kısım Am irliği olarak özellikle kadına yönelik şiddet ve kadına yönelik şiddet
olaylar ında Şanlıurf a ili çapında koordine bakım ından k ısım amirliğimiz yür ütmekte,
onlar ın koordinesinde yür ütülüyor f aaliyet. Buraya da Kadın ve Çocuk Kısım
Amirim iz Mer ve Astsubayımla beraber kat ıldık.
Genel istat istiki bilgiler le ilgili olarak birkaç rakamsal bilgi ver mek istiyorum:
Jandarma sorumluluk s ahasında aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddet olay
sayılar ı bak ım ından 2013 yılında 119, 2014’te 246, 2015 yılında ise 224 olay
sorumluluk saham ızda meydana gelmiş, mağdur olarak da g eçtiğimiz yıl içer isinde
234 mağdurumuz mevcut. Aile içi şiddet ve ka dına yönelik şiddet sonucunda
öldürülen kadın durumumuz, kadın cinayetler i, 2013’te 2, 2014 yıl ında 3’ken güzel
bir haber, 2015 yıl ında kadına yönelik şiddet sonucunda öldürülen bayan mevcut
değil.
Koruyucu ve önleyici tedbir ler kapsam ında 2013’te 133, 20 14’te 58, 2015
yılında ise 62 olm ak üzere, son dört yılda toplam 296 koruyucu ve önleyici tedbir
kararı verilmiş. Tabii, bu t ip olaylar ın önlenmesi ve başvuru konusunda
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kadınlar ım ızın kendi gönülleriyle gelip başvuruda bulunabilmeleri maksadıyl a
eğitime ön em verilm esi gerektiğini düşünüyoruz. Biz tabii, özellikle ilk etapta…
BAŞKAN – Pardon, sözünüzü kesiyorum.
Murat Bey, şimdi, “Jandarma bölgesinde hiç cinayet yok 2015 yılında.” dedi,
polis bölgesinde nedir durum, rakam?
BAŞKO Mİ SER MURAT ÖNER – Biz de ayn ı güzel haber i ver ebiliriz, bizde de
sıf ır.
BAŞKAN – Urf a için güzel bir haber bu, çok iyi bir haber.
KADI N DERNEKLERİ FEDERASYO NU İ L TEMSİLCİSİ GÜL SAN – Kadın
int ihar lar ı var m ı acaba?
BAŞKO Mİ SER MURAT ÖNER – İntihar lar bunun içer isinde yok.
KADI N DERNEKLERİ FEDERASYONU İL TEMSİLCİ Sİ GÜL SAN – Sayın
Vekilim, ben kadın intihar lar ı konusunda çalışma yapt ım, şöyle bir…
BAŞKAN – Onu bilahare konuşalım, bitirsin sunumunu Sayın Yarbayım,
ondan sonra bilahar e konuşalım, intiharlar ayr ı bir konu çünk ü.
ŞANLIURFA İL JANDARMA KO MUTANLIĞI ASAYİ Ş ŞUBE MÜDÜRÜ
YARBAY ALİ İ MAM – Biz tabii, halk ım ızın bu konuda hâlen eğit imine devam
edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Biz İ l Jandarma olarak özellikle er ler imizle ilgili
olar ak her yıl belli aylarda bir, her tert ip geldikt en sonra, belli dönem lerde askerlere
yönelik kadına yönelik şiddet konusunda erlerim ize eğitim vermeye çalışıyoruz. Bu
kapsamda da son üç yıl içer isinde toplam 3.620 askerimize eğitim verdik. Yine,
vat andaşlara yönelik eğitimler imiz kapsam ında da yaklaşık 800 vatandaşım ıza bu
konuda eğitim verdik. Tabii, Kadın ve Çocuk Kısım Am irliğimiz koordinesinde yine
ilçe jandarma ve jandarma karakol komutanlık lar ında da birer personeli bu konuda
uzm anlaşt ırm aya gayret gösteriyoruz. Jandarma Genel Komutanlığ ım ız bünyes inde
de iller de bu konuyla ilgilenecek personelin eğitilmesinde de eğitimler imiz devam
ediyor.
Onun har icinde, kendi sorum luluk saham ızla ilgili ar z edeceklerim bunlar.
Ar z eder im.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Şimdi, int ihar lar ayr ı bir konu, sunumlar ım ızı alalım, iki sunumumuz daha
var.
Ruken Mer ve Çalış ve Kemal Aktaş.
Sizin ilave edecekler iniz var m ı, yoksa bir likte misiniz?
ASTSUBAY RUKEN MERVE ÇALIŞ – Bir likteyiz.
BAŞKAN – Bir liktesiniz, ilave edeceğiniz bir şey yok.
Burada tabii birkaç konuya daha g irmemiz gerekiyor, salondaki katılım cılar
katkı vermek isterler se, int ihar belki bunlardan bir i ama diğer bir konu -biraz sonr a
Aile Bakanlığ ı İ l Müdürlüğünde de alacağ ım ız sunumlar var - koruma, bakım
alt ındaki çocuklar konusu, çocuklar ailede olan çocukla r ya da yetişt ir me
yurt lar ım ızda ya da sevgi evlerim izde olan çocuklar ın dur umu da önemli, bunlar la
ilgili detaylı bilgi de alacağ ız.
Kim söz almak ist iyor? Şimdi, söz ver eceğim iki kişiye.
Buyurun.
TYSD ŞANLI URFA TEMSİLCİSİ HAVVA YÖNCEL – Sahada on beş y ıldır
çalışmaktayım. Şu ana kadar sunan ar kadaşlar ın hepsi olumlu şekilde anlatt ılar
f akat bir konuyu eksik ettiler, ona katkıda bulunmak istiyorum.
Burada aile büyüklerinin çok büyük rolü var. Anneanne ve babaanne bile
çocuğun eğit imine kadar karışt ığ ında n bütün bu olaylar ın kökeninde büyükler
yatmaktadır. O da ailenin gelenek ve görenekler ine bağlı olduğundan bunu yıkm ak
çok uzun süre alır. Biz böyle toplant ılar a 1 kişi, 2 kişi, 3 kişi kat ılırken şu anda
çoğunluğun olması gayet gurur ver ici ve kadının sos yalleşmesi, topluma katkıda
bulunması, eğiteceği çocuğu yönlendirmesi bak ım ından çok önemli. Sayın
avukat ıma katılm ıyorum çünkü en küçük şiddet le değil, büyütüler ek ortaya çıkmış
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en son boşanmadır burada. Bunlar bir sürü; küçük yaşta evlenmeler, anne baban ın
evlilikler e büyük baskısı ve onun yanında berdeller etkilemektedir. Hiçbir kadın
boşanmak istem iyor bu ülkede ama çocuğunu yönetemediği için, ona katkı sunarken
çeşit li f aktörlerin etkilerinden dolayı veya… “Sosyal medya” dedi arkadaşlar,
“diziler” dedi. Bu dizilerin arasında izlemesin diyoruz ama izleniyor; elinde
kumanda, zorlayam ıyor sunuz. Onun ar asındaki reklamlar a ailenin bütünlüğünü
sunucu reklamlar sunulursa bence daha uygun mu olur, yoksa nasıl ki sigarayı
önlemede Sayın Cumhurbaşkanım ızın yapt ığ ı katk ı gibi, aile bütünlüğünü sağlayıcı
reklamlar ın sunulması bence daha olumlu etkiler bırak ır. Çünkü hepim iz televizyon
izliyoruz, her evde bir televizyon var. O nedenle daha çok son yıllardaki şiddet
olaylar ında da sosyal medyanın büyük katkısı olduğu gibi, Sur iyelilerin kuma olması
daha f azlalaşt ı. Örneğin, bundan alt ı, yedi yıl önce Harran Ovası’nda 4 evde 1
kuma varken bugün 1 evde 4 kuma var. Tabii ki bu çeşit li şiddetleri doğurmaktadır.
Onlar ın örnekler i var ve hiçbir kimse, Jandarmaya ya da kar ako la gidip derdini son
zam anlarda anlatmaya kalksa da gizli toplum lar olduğumuz için…
BAŞKAN – Yalnız cinayetten bahsettik. “Bu şekilde gelmiş cinayet vakası
yok.” dedi arkadaşlar, “Şiddet şikâyeti yok.” demediler. Değil mi? Yanlış
söylemiyorum, değil mi?
TYSD ŞANLI URFA TEMSİLCİ Sİ HAVVA YÖNCEL – Şikâyetler i var f akat…
BAŞKAN – “Cinayet yok.” dediler sadece.
TYSD ŞANLI URFA TEMSİLCİ Sİ HAVVA YÖNCEL – Yok, yok.
BAŞKAN – Öldürülen kişiler in sebepler ini… Ölümler i onlar inceliyor çünkü
cinayet i her iki kurum inceli yor. Aile içi cinayetle öldürülen kadın… Yani, kasten
adam öldürmeyi kastediyoruz, aile içi cinayet sebebiyle öldür ülmemişler her 2’si de.
TYSD ŞANLIURFA TEMSİ LCİSİ HAVVA YÖNCEL – Onu saklıyor lar
çoğunlukla. Şimdi, Sayın Gül Hanım da söyleyebilir, onda in tihar süsü ver ilenler in
daha çok olduğu görülecektir.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
KADI N DERNEKLERİ FEDERASYONU İL TEMSİLCİ Sİ GÜL SAN – Sayın
Komisyonum, ben 2011 yılında Urf a’da yaşanan kadın int ihar lar ı konusunda
çalışt ım Türkiye Kadın Der nekler i Federasyonu adına, çok ilginç bulgular çıkmışt ı.
2011’de, bu Suriye meselesinde, Suriyeli kadınlar meselesinde bizim Sur iye
devletine giriş çık ışlar ım ız serbestti, dolaşım hakkı vardı; bu yüzden yine Sur iyeli
gelin vakalar ından dolayı kadınlar ın in tihar a meylettikleri raporda ver i olarak
geçiyordu. Onun dışında, 2015’t e Jandarmada ve poliste kadın ölüm ler inin
olmaması çok sevindir ici bir haber f akat bizim diğer bir taraf tan kadın
int ihar lar ındaki durum ne, ona bakmamız lazım. Benim elim deki veri 201 1 olduğu
için 2015 veya ondan sonr aki tarih için bir şey söyleyemeyeceğim ama
incelediğimde şunu f ark etmiştim: Kadınlar int ihara zor lanıyor bir şekilde. En
azından kardeşi veya bir başka aile bireyi katil damgası yemesin diye ciddi baskı
alt ında. Daha çok , ilaç içme, tar ım ilacı içme, yüksek bir yer den aşağ ıya bırakma
gibi…
BAŞKAN – Yıllara sari bir veri var m ı elim izde Jandarma ya da poliste?
ŞANLIURFA İL JANDARMA KO MUTANLIĞI ASAYİ Ş ŞUBE MÜDÜRÜ
YARBAY ALİ İ MAM – Şu an elimizde bir…
BAŞKAN – Hayır, hayır. Gül Hanım 2011’i söylüyor. Jandarma ve polisin
elinde 2011 yılı öncesi, sonrası, yıllara sari olan bir ver i var m ı int ihar lar la ilgili?
ŞANLIURFA İL JANDARMA KO MUTANLIĞI ASAYİ Ş ŞUBE MÜDÜRÜ
YARBAY ALİ İ MAM – Yanım ızda getirmedik, var.
BAŞKAN – Yanınızda yok da, var ama değil mi? Tutuluyor zat en..
ŞANLIURFA İL JANDARMA KO MUTANLIĞI ASAYİ Ş ŞUBE MÜDÜRÜ
YARBAY ALİ İ MAM – Tabii ki var.
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BAŞKAN – O zaman sizden onu toplant ı akabinde rica edelim. Yıllara sari
olar ak intihar vakalar ı, bunlar ın varsa demograf ik özel likleri, kadın, erkek, yaş gibi
özellikler i varsa onu sizden alalım lütf en. Tamam?
Teşekkür ederim.
Buyurunuz Gül Hanım.
KADI N DERNEKLERİ FEDERASYONU İL TEMSİLCİSİ GÜL SAN – Bu konuya
dikkat çekmek açısından çok önem li bu ver iler çünkü kadın eğer zehirli b ir şeyler
alm ışsa aile bunu biliyor ve tam böyle en son noktada hastaneye yetişt iriyor veya
götürüyor, normal bir gıda zehirlenmesi veya ilaca bağlı bir zehirlenme olar ak
geçiyor ve takibi mümkün olmuyor ama bunun nedenler ine bakmak lazım. Sonr a,
şöyle bir dur um da var: Komşular veya aile bireyler i, yakın olan bireyler de bu
konuda her hangi bir sır verm iyor lar ve konuşmak istemiyor lar. Yani bazı şeyler i
görseler, tahmin etseler veya bilseler bile bu konuda konuşmak istemiyorlar. Yani
bu da şiddet in en vahim taraf ı. Urf a’daki ŞÖNİ M’in 12 il arasına alınmasında da bu
kadın int ihar lar ı çalışmam ın katkısı olmuştur. Ciddi bir konu ve buradan da
bak ılması gerektiğine inanıyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Şimdiye kadar yapılan görüş beyanlar ı, konuşmalar, sunulan r aporlar dışında
katkı vermek isteyen, bilgi vermek ist eyen ya da gelen bilgilerle ilgili kanaat
bildirmek isteyen var sa onlara da söz ver eceğim.
Buyurunuz.
ANADOLU KADI N DERNEKLERİ KONFEDERASYONU TEMSİLCİSİ JALE
KARABULUT – Adalet Hoca’nın vekili olarak g eldim.
Arkadaşlar çok güzel şeyler söylediler. Urf a’da küçük yaşta evlilikler de çok
büyük sorun. Kırsalda mesela, hiç daha kendini bilmeyen, kişiliği oturmam ış
evlilikler oluyor, bir iki yıl birbirleriyle ber aber geçtikten sonra kişilikler f arklı olduğu
için boşanmalar bu yüzden de çok oluyor. Bir de denklik olmuyor, din konusunda
mesela denklikler oluşmuyor. Bizim sahada gözlemlediğimiz şekilde, dindar bir aile
çok f arklı bir aileye kız vermiş oluyor. O denklikler çok önemli. Böyle bir katk ıda
bulunmak istedim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Belediyeden kim var dı burada yetkili? Genel sekreterimiz ner ede?
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİ R BELEDİYESİ KADIN VE AİLE DESTEK ŞUBE
MÜDÜRÜ SİBEL SAKIZCI – Buyurun ef endim.
BAŞKAN – Siz mi buradasınız?
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİ R BELEDİYESİ KADIN VE AİLE DESTEK ŞUBE
MÜDÜRÜ SİBEL SAKIZCI – Kadın ve Aile Şube Müdürüyüm.
BAŞKAN – Şube Müdürümüz bur ada.
Ben, Belediyenin diğer birimler iyle ilgili temsilci var m ı diye sor dum. Şu
açıdan: Nüf usu çok hızlı artan bir şehir Urf a, konut politikalar ı ve konutlaşm a
oranlar ıyla ilgili bilgi alabilir miyiz diye onu soracakt ım çünkü burada görünen o ki
evlenen çif tlerin ilk evlilik yıllar ında aileler iyle bir likte olması aslında avantaj da
olabilir ama burada dezavantaja dönüşüyor çünkü ilk beş yıl ayr ılık lar ı n artt ığ ı
dönem. Aileler olumlu katkı sağladık lar ında bu beş yılda çat ışma çözüm leyici
olması gerekirken görünen o ki burada çat ışma sebebi gibi oluyor ailelerin
evlilikler e müdahalesi. Bu konuyla ilgili, konut polit ikası yani artan nüf usa bağlı
olar ak konutlaşma oranlar ı nedir, bununla ilgili bilgi alabiliyor muyuz Belediye
yetkililerinden?
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİ R BELEDİ YESİ TÖREN VE ORGANİ ZASYON ŞUBE
MÜDÜRÜ SALİ H ÜNLÜ – Sayın Başkanım, heyet olar ak hoş geldiniz.
Bildiğim kadar ıyla bilgiler i aktarmaya çalışa yım. Büyükşehir Belediyemizin
bu anlamda konut yapım çalışmalar ı devam ediyor ef endim. Karaköprü Maşuk
bölgesinde, şehr in belli m ınt ıkalar ında TOKİ’ye bağlı olarak konutlar yapmaktayız.
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Tabii, bu işlenen konuda, aileler in evlendirdikleri çocuklar ını hep k endi
yanlar ında tutma, aynı ev içer isinde bar ınma şeyi daha da f azlalıkta. İşle ilgili olan
arkadaşlar ım ız bunlar ı daha iyi bilir ler am a konut çalışmalar ım ız var.
BAŞKAN – Yani konut olmasına rağmen, şartlar oluşmasına r ağmen ailelerin
tercihi mi diyorsunu z?
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİ R BELEDİ YESİ TÖREN VE ORGANİ ZASYON ŞUBE
MÜDÜRÜ SALİH ÜNLÜ – Aynen ef endim. Ailelerin t ercihi evlendirdiği çocuğunu
kendi yanında tutmak. Yani bu çoğunlukta.
BAŞKAN – İki f arklı görüş var, onlar ı birer cüm leyle alacağım, zamanım ız
çok kısıt landı. Yani katılm ıyorsanız birer cümleyle alayım neden kat ılmadığ ınızı.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİ R BELEDİ YESİ TÖREN VE ORGANİ ZASYON ŞUBE
MÜDÜRÜ SALİ H ÜNLÜ – Kat ılm ıyor değilim ef endim, var, bu da var.
BAŞKAN – Hayır, size söylemiyorum.
Hanımef endiler kat ıl m ıyor, avukat hanım la…
TYSD ŞANLI URFA TEMSİLCİSİ HAVVA YÖNCEL – Ekonomik yönden güç
durumdalar. Burada konutlar çok pahalı kiralık evler bile, oturacak evler bile, hiç
beğenmediğiniz ev bile 800, 900 ,1 milyar. Öğretmen geldiği zaman, 3 arkadaşla
zor ev bu luyoruz ve dökülen evlerin kirası bile 1 -1,5 milyar burada.
Özür dilerim.
BAŞKAN – Yani bir konut ihtiyacı da var bunun içinde diyorsunuz.
Avukat hanım ın da birkaç cümlesi var, onu da alayım, ondan sonra size söz
ver eceğim, ondan sonra da kapatacağ ız top lant ıyı.
AVUKAT DİLVİN ARKAN – Sayın Başkanım, Havva Hanım’ın söylediğine
katılıyorum ancak bir de sosyolojik açıdan bak ıldığ ında burada var lıklı ailelerin
gelinler i, özellikle yeni evli gelin, sabah gelir, akşam gider, gelmek de zorunda. O
da büyük bir sorun. Hani aile de olsa maddi zorluğunun olmasına gerek yok.
BAŞKAN – Kültür el bir durum diyorsun.
AVUKAT Dİ LVİN ARKAN – Aynen. Sabah gelir sekizde, akşam yatmadan
yatmaya gider.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
İlave etmek isteyen ve katk ı vermek isteyen var m ı, son k ez soruyorum?
Kapat acağ ım toplant ıyı çünkü biz buradan Aile ve Sosyal Polit ikalar İl
Müdürlüğümüzü ziyaret edeceğiz, or ada da bir benzer toplant ım ız var.
Buyurunuz.
EL Bİ RLİĞİ EĞİTİM, KÜLTÜR, YARDI MLAŞMA VE KALKINDI RMA DERNEĞİ
BAŞKANI HANDAN KARATAŞ – Ben vaktinizi almayacağ ım.
Özellikle bu nikâh meselesinde gerçekten… Ben Eyyübiye Belediyesi Meclisi
Üyesiyim. Eyyübiye’de nikâhlanacağ ız diye gelenlerin yüzde 60’ı daha önceden
evlenmiş, çoluk çocuğuyla birlikte gelip nikâh kıyıyor lar. Bu bir sık ınt ı. Onun için,
kesinlikle yeni bir düzenleme yapılar ak nikâhın t ek elden yürütülmesi, hatta
“Evliliğe İlk Adım Merkezleri^” gibi bir çalışmam var, mesela, onu da sizinle
paylaşabilirim.
İkinci durum da: Özellikle, ben 800 aileye yardımcı olan Ay Işığ ım
Derneğ inin de Yönetim Kurulu Üyesiyim, yet im ailelere yardım ediyoruz orada.
Sizden r icam, yeni bir kanuni düzenlem eyle bir kadın öldüğü zaman veyahut da
baba veya anne öldüğü zaman bunlar nüf ustan, kütükten düşüyor lar, düştükleri
andan it ibaren öyle bir mekaniz ma oluşturulmalı ki “Bunlar ın çocuklar ına ne oldu?”
diye gidilip sorulsun çünkü bu çocuklar ı aileler bilmiyor, bilgi sahibi olm adığ ı için
özellikle k ırsalda… Aslında, buradaki çalışmayı keşke “Kırsalda durum nasıl, şehir
merkezinde nasıl?” diye ayır arak ya pm ış olsaydık belki bu kadar f arklı şeyler ortaya
çıkmayacakt ı çünkü kırsalda dur um çok f arklı, şehir merkezinde durum çok f arklı.
Bu çocuklarla alakalı mekanizmada gidip sorsunlar. Zengin aile dahi olsa çocuğun
psikolojisi bozuluyor “Aman, çocuğuma ‘deli’ der ler, bizim çocuğun psikoloj isi
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bozuldu.” der ler düşüncesiyle hiçbir yer e gitmiyor lar. Onun için, devlet bu soruyu
sorsun: “Annesi ölmüş, babası ölmüş bu çocuğun dur umu nedir?”
Teşekkür ediyorum, sayg ılar sunuyorum.
BAŞKAN – Not aldım annesi, babası öle n çocuğu izleme sistemi diye.
Teşekkür ediyorum.
Buyurun avukat bey.
Bir cüm le de sizden alayım kapatacağ ım.
AVUKAT İBRAHİ M HALİL BAKIR – Şanlıurf a Barosunun temsilciler inin
burada olmadığ ını gördüm. Adli Yardım Bürosunda Şanlıurf a Barosunun
Başkanlığ ını yapt ım daha önceden. Özellikle, önümüze gelen dosyalar daha ziyade
boşanma ve naf aka konular ı ağ ır lık lı, dolayısıyla, ödenek sıkınt ısı bulunduğundan
dolayı avukat arkadaşlar ın görevlendir ilmekte istekli olmadığını görüyoruz çünkü
ver ilebilecek olan vekâlet ücr etler inin bir yıl sonraya sarkt ığı, sıralamada Adalet
Bakanlığ ı ödeneğinin yeter li olmadığ ı görülüyor. Biz bununla da bayan arkadaşlar ın
hak arama özgür lüğünün k ısıt landığ ı görüşündeyiz. Buna bir yardımcı olursanız
sevinir iz.
BAŞKAN – Tamam.
Teşekkür ederim, kayıtlara geçti.
GÜÇLÜ KADINLAR DERNEĞİ BAŞKANI HÜLYA KAYMAZ – Sayın
Başkanım…
BAŞKAN – Ama, kapatacağ ım, son bir cümle alayım o zaman çünkü bir
başka toplant ıya da yet işeceğiz.
Buyurunuz.
GÜÇLÜ KADINLAR DERNEĞİ BAŞKANI HÜLYA KAYMAZ – Hoş geldiniz
öncelikle.
Tek cümle diyorum. Burada kimliği olmayan kadınlar ım ız var . Onlar için de
bir çalışma yapılm asını r ica ediyorum. Kadın gelmiş 45 yaşına, 60 yaşına, hâlen
kimliği yok, dolaşıyor, sayılar ı da çok f azla. Bunlar için de özellikle bir çalışma
yapılmasını r ica ediyorum.
BAŞKAN – “Çok f azla” derken…
GÜÇLÜ KADI NLAR DERNEĞİ BAŞKANI HÜLYA KAYMAZ – Çocuklar ın da
yok.
KADI N DERNEKLERİ FEDERASYONU İL TEMSİLCİSİ GÜL SAN – O konuyu
da ilave et.
BAŞKAN – “Çok f azla” derken neyi kastediyorsunuz?
GÜÇLÜ KADINLAR DER NEĞİ BAŞKANI HÜLYA KAYMAZ – Ef endim, bazı
kadınlar bize başvuruyor, mesela, o mahallede kız kardeşinin de olmadığ ını
söylüyor, kendi dillendirm iş oluyor ama dillendirmeyenler de var, kimlikler i yok. “Ya,
bu zamana kadar hiç mi doktora gitmediniz?” diyorum mesela, başka kimliklerle
gitmişler veya hiç gitmemişler veya evde doğum yapm ışlar, çocuklar ının da
kimlikler i olmayabiliyor.
BAŞKAN – Ama, bunlar sosyal yardım alm ıyor lar m ı? Hiçbir yer de mi
kayıt lar ı yok?
GÜÇLÜ KADINLAR DERNEĞİ BAŞKANI HÜLYA KAYMAZ – Yok , yok, hiçbir
yer e kayıtlar ı olmam ış.
BAŞKAN – O zaman böyle bir sayım yapalım.
Sayın Valim, arkadaşlar “Çok sayıda var.” diyor, siz “ az” diyorsunuz, bir
rakam elde etmemiz lazım ki bu ne kadar var sahada diye. Bununla ilgili çalışmayı
o zaman Valilik kont rolünde yapmam ız lazım, bu önemli bir konu.
GÜÇLÜ KADINLAR DERNEĞİ BAŞKANI HÜLYA KAYMAZ – Erken evlilik
projem vardı benim, semtlerde yapt ım ben bu toplant ılar ı, evlere gittik toplant ılarda,
oradaki kadınlar mesela, 14 yaşında kızlar evleniyorlar, kimlikle r inin olmam ası
mesela o k ızlarda onlar için bir avantaj oluyor. Yani o kadar vahim durumlarla da
karşılıyor uz ki…
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BAŞKAN – Teşekkür ederim, sağ olun. Aldım notunu, geçtik.
Sayın Vali, bu konuda bir çalışma bekliyorum sizden.
Ben, ev sahiplerim ize ve toplan t ıya kat ılan tüm kat ılımcılara, katkı verenlere
teşekkür ediyorum.
Burada söylemeyi unutmuş olabilirsiniz, eksik kalm ış olabilir, bize yazıl ı da
ulaşt ırabilirsiniz eksik kaldığ ını düşündüğünüz konular ı daha sonra. İlgili
arkadaşlar ım ızla bir mail traf iği y apılabilir ki Urf a’ya ait söylemek istediğiniz
şeylerin rapora girm esi noktasında, böyle de bir yol izleyebiliriz.
Ben tekrar ev sahipliğiniz için ve kat ılım ınız için, katkılar ınız için t eşekkür
ediyorum.
İyi akşamlar diliyorum, hoşça kalın.
Kapanma Saati: 15. 30
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DÖRDÜNCÜ OTURUM
Açılma Saat i: 16.25
BAŞKAN: Ayşe KEŞİ R (Düzce)
------0-----SUNUCU – Sayın Valim, Sayın Başkanım, sayın millet vekillerim, sayın
belediye başkan yardımcılar ım, k ıymet li konuklar; Türkiye Büyük Millet Meclisinin
Aile Araşt ırmalar ı Komisyonu’nu n ilimizi ziyaret ler i kapsam ında değer li Komisyon
üyelerine “Hoş geldiniz.” diyor, program ı sunuyor um: Aile ve Sosyal Politikalar İl
Müdürü Murat Demir kol’un açılış konuşması; Şanlıurf a Vali Yardımcısı Uf uk Akıl’ın
selamlama konuşm ası; Harran Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğümüzün evlilik
öncesi eğit im konulu sunumu; boşanma öncesi danışmanlık hizmet i sunumu;
Karaköprü, Haliliye, Eyyübiye belediye başkan yardımcılar ının sunumu.
Açılış konuşmalar ını yapmak üzer e Şanlıurf a Aile ve Sosyal Polit ikalar İl
Müdür Mur at Demirkol’u kürsüye davet imi ar z ediyor um. (Alk ışlar)
ŞANLIURFA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRÜ MURAT
DEMİRKOL – Sayın Valim, Sayın Başkanım, çok değerli milletvekillerim, çok değerli
konuklar, sayın belediye başkan yardımcılar ım; ben de hepinizi ş ahsım ve kurumum
adına selamlıyor, ilimize “Hoş geldiniz.” diyor, bu toplant ılar ın, bu ziyaret inizin hem
ilim iz açısından hem de ülkemiz açısından hayır lara vesile olmasını t emenni
ediyorum.
Sağlıklı bir aile yapısının inşası ve sağlıklı bir toplumun yenid en tezahürü
için kurulm uş olan ve çalışmalar ına yoğun bir şekilde devam eden genç ve dinam ik
Bakanlığ ım ızın İl Müdür lüğü olarak Şanlıurf a ilinde hane ortalaması 6,1 olan
Suriyeli misaf irler im izle normalde 2023 yıl ında kavuşmayı hedef lediğimiz 2,5
milyonluk nüf usa şu anda kavuşmuş bulunduğumuz ilimizin aile yapısının
güçlendir ilmesi, aile bütünlüğünün tesisi hususunda yapacağınız bu ziyar etin ve
sonucunda ortaya çıkacak olan kararların ilim iz açısından gerçekten çok önemli
olduğunu vurgulamak istiyorum. Bizl er de Aile ve Sosyal Polit ikalar İ l Müdür lüğü
olar ak bu kadar geniş bir coğraf yaya ve bu kadar büyük bir nüf usa 150 kişilik bir
personel listemizle hizmet etmeye çalışıyor uz ve bu hizmet lerimizi de 6 tane yat ılı
bak ım merkezi ve bunun har icinde koruyucu ön leyici çalışmalar kapsam ında
hizmet in vatandaşın ayağ ına ulaşt ır ılması ar z odaklı sistem anlayışıyla kurgulam ış
olduğumuz sosyal hizmet merkezlerim izle hizm etler imizi ulaşt ırmaya çalışıyor uz. Bu
kapsamda, özellikle dezavant ajlı kadınlar ım ızı, çocuklar ım ızı , yaşlılar ım ızı,
engelliler imizi muhaf aza ettiğimiz kurum bakım ında hizm et vermiş olduğumuz
kuruluşlar ım ızın yanı sıra, sosyal hizm et merkezler imizde özellikle koruyucu ve
önleyici çalışmalar kapsam ında “Aile Eğitim Program ı” adını verm iş olduğumuz bir
program ı Bakanlığ ım ızın oluşturmuş olduğu sistem dâhilinde eğit im alm ış olan
arkadaşlar ım ızla alanda uygulama çabası içer isindeyiz. Bu eğitim program ım ızı
tabii ki sadece buradaki Türk vatandaşlar ım ıza yönelik olar ak değil, aynı zamanda
çadır kent lerde yerleş ik bulunan Sur iyeli misaf irlerim ize yönelik olarak da
sağlamaktayız ve bu bağlamda aile eğ itim pr ogram ı Arapçaya tercüme edilerek
çadır kentlerde, bar ınma merkezlerinde bulunan Suriyeliler arasından seçilen
eğiticilere eğit imler gerçekleştirilerek -22 k işi olduğunu if ade edeyim bu arada UNICEF taraf ından düzenleyecekleri kurslar karşılığ ında ücretlendirme yapılar ak
Suriyeli ailelere de aile eğit im program ı ver ilmesi çalışm ası İl Müdür lüğümüz
taraf ından t akibi gerçekleştir ilmekte. İnşallah, birazdan arka daşlar ım ızın özellikle
sağlam bir ailenin tesisi konusunda aile eğitim program ının öncesinde evlilik öncesi
danışmanlık hizmet leri ve evlilik sonr ası aile eğit im pr ogramı ve yine ar zu
etmediğim iz ama hayat ın ak ışı içer isinde karşılaşm ış olduğumuz boşanmala r la ilgili
boşanma süreci danışmanlık eğit imiyle ilgili çalışma f aaliyetlerini sizler le paylaşma
f ırsat ı bulacağ ız.
Ben tekrar bu programın hazır lanmasında, bu program için Ankara’dan
buraya kadar gelmiş olan siz değerli vekiller imi Şanlıurf a’nın aslında ç ok güzel
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havasının har icindeki şu yağ ışlı bir hava ortam ında ağ ır lam ış olmaktan dolayı çok
teşekkür ediyorum hepinize, sayg ılar sunuyor um. Bu program ın hayırlara vesile
olmasını temenni ediyor um.
Ar z eder im ef endim. (Alk ışlar)
SUNUCU – Şanlıurf a Vali Yardı mcısı Uf uk Akıl’ı selamlama konuşması için
kürsüye davet imi ar z ediyorum.
ŞANLIURFA VALİ YARDI MCISI UFUK AKIL – Sayın Başkanım, değerli
millet vekiller imiz, Ankara’dan gelen k ıymetli misaf irler; aslında sizin de Urf a’ya
geliş nedeniniz olan, temelinde aile olan bir imin şu anda tam kalbinde bulunuyoruz.
Şanlıurf a’m ızda yür üttüğümüz birçok aile projeler inin bu çat ı alt ında ortaya
çıkt ığ ına, gelişt irildiğine hep beraber şahit lik etmekteyiz.
Tabii, Şanlıurf a’m ızı sadece kendi vatandaşlar ı hâlinde düşünebilirdik ta ki
Suriyeli misaf irler imizin burayı teşr if edene kadar. Tamamen demograf ik yapıyı,
plan ve sistematiği bir anda değiştirm e ve güncellem e ihtiyacı hissettiğim iz bir
ortamla karşı karşıya kalmış bulunmaktayız. Yalnız, devletimizin, Hükûmetimizin
katkılar ı ve teşvikleriyle yapılan ve sunulan pr ojeler kapsam ında güncellik
yakalanmaya çalışılm ış ve at ılm ası gereken gerekli adım lar da at ılm ışt ır. Tabii,
uluslararası projeler in de dest eğiyle, UNICEF, Birleşmiş Millet ler, Uluslararası
Çalışma Örgütü gibi kurum ve kuruluşlar ın da desteğiyle çeşit li pr ojeler ve
f aaliyet ler yürüt ülmektedir.
Şanlıurf a’m ızda tespit edilen kayıt lı 250 bin okur yazarlığ ı olmayan kişinin
olduğunu düşündüğümüzde aslında temelin yine eğitim ve cehalet le eş güdümlü
olduğunu, aile kavram ını n eğitim ve cehalet le eş güdümlü olduğunu anlam ış
bulunmaktayız.
Kadın Kültür Merkezler i Projesi’nden ( SODES Projesi) ben kısaca ondan
bahsetmek istiyorum ve nihayete erdireceğim. Kadın Kültür Merkezleri Proj esi
ilim izde yür ütülen SODES projelerinin en ön emlisi olduğunu söylemek ister im.
Şimdiye kadar detaya girmeden kadın kültür merkezler imizde 2009 ila 2014 yıll ar ı
arasında 5 milyon 274 bin TL sadece kadınlar ım ıza yat ır ım yapılar ak harcanm ışt ır.
Dolayısıyla, geleceğ imize yapılan bir yat ır ım olarak ortaya çıkm ışt ır. Bu vermiş
olunan eğitim lerde, yapılan yat ır ımlarda ve proje tut ar ında toplam 31 bin 200 kişiye
birebir ulaşıldığ ını söyleyebiliriz. Kadınlar ın iş hayat ına kat ılması noktasında da
toplam okuma yazm a sertif ika sayılar ının da artm ış olduğunu görme kteyiz. Yaklaşık
9 bin kişiye okuma yazm a kursu ver ilip kendilerine sert if ikalar ı temin edilm iştir.
Bu ve bunun gibi detaylara girmeden ben millet vekillerimize, daire
başkanım ıza,
Kom isyon
Başkanım ıza
Şanlıurf a’ya
ziyaret ler inden
dolayı
teşekkürlerimi sunu yorum, sayg ılar ım ı sunuyorum. (Alk ışlar)
SUNUCU – Harran Sosyal Hizm et Merkezi Müdürü Faruk Çömert’i sunumu
yapmak üzere kürsüye davet ediyorum.
HARRAN SOSYAL HİZMET MÜDÜRÜ FARUK ÇÖ MERT – Sayın Valim, Sayın
Başkanım, sayın m illetvekiller im, değerli misaf ir ler; hoş geldiniz hepiniz.
Harran Sosyal Hizm et Merkezi olarak önce biz aile ve kadını güçlendirme
amacıyla yapt ığ ım ız çalışmalardan bir i iki cüm leyle söz edip daha sonra evlilik
öncesi eğitime geçeceğiz inşallah. Yaşlılar Günü’nde yaşlı bir teyzem izi ziya r et
ettik, onunla ilgili çalışmalarda bulunduk. Aynı zamanda 4 tane engelli çocuğu olan
ve “O vanın Annesi” seçtiğimiz Anneler Günü’nde bir ailemizi ziyar et ettik ve
buradaki kadınlarla, çocuklarla ilgili çalışmalarda bulunduk. Aile içi şiddet le ilg ili
eğitimler verdim. Aile içi ilet işimle ilgili aynı zamanda eğitimlerim izi verdik. 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü’nde Harran’da bir çalıştay yapıldı. 5 Aralık Dünya Kadın
Haklar ı etkinliğimizde Büyükşehir Belediye Başkanım ızın da katılım ıyla “ Kadının
Harrancası” adl ı bir ağaç düzenledik ve burada kadınlar ım ızın ne istedikler ini,
erkeklerin ne istediklerini dile getirdik.
Ve evlilik öncesi eğitim programı. Evlilik öncesi eğit im son zamanlarda
ülkemizde artan boşanmalar ın önüne geçmek amacıyla 15/1/ 2015 tarihinde Harra n
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Sosyal Hizmet Mer kezi ve Harran Belediyesi taraf ından yapt ığ ım ız anlaşma
neticesinde bu çalışmalara başladık. Çalışmalarda Bakanlığ ım ızın aile eğit im
program ı var, bu kapsamda modüller üzerinden eğitim ler ver ildi. Burada eğit im,
hukuk, ev ekonomisi, ikti sat, medya ve sağlık alanlar ındaki hizmet lerden et kili
biçimde yarar lanma, aile için sor unlarda nerelere başvuracağ ı ve çevresinde aile içi
sorunlar la karşılaşan bireyleri sosyal hizmet merkezlerine yönlendirmeleri
konusunda eğitim ler ver ildi. Aile içi ile tişim ve yaşam kalitelerinin artmasına, sahip
olduklar ı her tür lü kaynağ ı etkili bir şekilde yönetmeler ine ve karşılaşabilecekleri
çeşit li risklere yönelik önlemler almalar ına katkıda bulunmayı amaçlayacak
eğitimler ver ilm iştir. Ver ilen bu eğit imler haf ta içi mesai saatler i alanında uzm an
meslek elemanlar ım ızca verilmektedir. Eğitim sonunda evlenecek çif tlere adlar ına
düzenlenen sert if ika verilir ve bu sertif ika olmadan Harran Belediye Başkanlığ ınca
nikah işlem i gerçekleşt irilmez. Bu da sanır ım Türkiye’de i lk def a yapılan bir
uygulama. 2015 yılı Ocak ayından günümüze kadar yaklaşık 800 çif timize bu eğit imi
ver dik. Harran Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü olarak ilerleyen süreçlerde bu
eğitimin içim izdeki diğer kamu personeller ine, asker î personele verilmesi de
amaçlanmaktadır. 2014 yıl ında kıyılan resm î nikah sayısı 415’ten 2015 yılında 654
olmuştur ve 2016 yılının başından şimdiye kadar da k ıyılan r esm î nikah sayısı 135,
toplamda da yüzde 57,6’lık bir art ış da görülmüştür. Eğitim in başladığ ı 2015 yılı
Ocak ayından itibar en aylık ortalama 55 çif te eğitim ver ilmişt ir. Bu planlam ayı
düşünürsek de 2016 yıl ı sonunda yaklaşık 1. 400 çif timize bu eğit imi verm iş
olacağ ız inşallah. Eğitim sonucunda böyle bir kat ılım sertif ikası ver iyoruz şahıslara
ve bu sertif ikayla bele diyeye müracaatlar da bulunuyor lar, ibraz ediyorlar ve
nikahlar ı k ıyılıyor. Bunlar evlilik öncesi eğitim verdiğimi ilk çiftlerim iz, bunlarla ilgili
belediye başkanım ız ve kaymakam ım ızla birlikte bir program düzenlem işt ik. Burada
da eğitim verdiğimiz alanlar dan kareler. Harran Belediye Başkanım ız Mehm et
Özyavuz, onun da desteğiyle zaten bu çalışmalar ı beraber yürütüyoruz. Basında da
bunlar yer aldı. Şimdi, kısa bir videomuz var.
(Video izletildi)
ŞANLIURFA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRÜ MURAT
DEMİRKOL – Evet, burada son olarak şunu söyleyelim: Bizim amacım ız bir günde
insanlara çok f azla belki şeyler üretemeyebiliriz ama başlar ı derde düştüğü zam an
Aile ve Sosyal Polit ikalar İl Müdür lüğünün, sosyal hizmet merkezlerinin f arkında
olmalar ı ve buralara başv urup özellikle boşanma sür ecinden önce nasıl bir yar dım
alacaklar ını bilecekler, aynı zamanda da kendi yaşadık lar ı bölgelerdeki engellilerle
ilgili, çocuklar la ilgili, şiddet gören kadınlarla ilgili Alo 183 hattım ız ve kurumumuzu
tanıtmak, bizim asıl amacım ız bu. Vatandaşlar da ilk başta belki bir az tepki olar ak
hani “Ya, bu eğitim nereden çıkt ı?” f alan gibi ser zenişte bulundular ama daha sonr a
eğitimi alanlar bunlar ın hayatlar ında bazı şeyler i düzett iğinin f arkına var ınca art ık
diğer etraf ındakilere de muh temel anlat ıl m ışt ır bu ve gelen çif tler artık geldikler inde
memnun olarak ayr ılıyor lar. Bu, Belediye Başkanım ıza da aynı şekilde yansıyor.
Umar ız bu ulusal anlamda bir yasaya oturtulabilir belki. Çünkü vat andaşlar ım ızın
eğitim noktasında çok talebi olmuyor ama böyle durum larda eğitim aldıktan sonra
çok daha sağlık lı bir toplum olacağ ını düşünüyor um.
Dinlediğiniz teşekkür ederiz.
Sorular ınız varsa alabilir im yoksa teşekkürler. (Alk ışlar)
SUNUCU – İl Müdür Yardımcım ız Edip Alçelik’i sunumunu yapm ak üzere
kürsüye davet ini ar z ediyorum.
ŞANLIURFA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜR YARDI MCISI EDİP
ALÇELİK – Sayın Valim, Sayın Başkanım ız, değerli millet vekillerim iz, sevgili
konuklar; hepiniz hoş geldiniz.
Şimdi, günümüzün artarak, hatta Avrupa için dört yıl önces ine göre 2 kat
artarak devam eden boşanma sürecinde boşanmayı ele alacağım ben de. Öncelikle,
Bakanlığ ım ız ailelere yönelik yapt ığ ı hizmet lerde koruyucu önleyici sosyal
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polit ikalar gelişt irmektedir ve Bakanlığım ız ve il müdür lükler i bu hizmetleri
yür ütmekte sorumludurlar. Evlilik sürecini baz aldığ ım ızda 3 aşamaya ayır abiliriz
bunu: Evlilik öncesi süreci, evlilik süreci ve ayr ıl ık süreci. Çok uzatmadan, kayıp ve
yas süreci ve boşanma sürecim iz var. Kayıp ve yas süreci aile bireyler inden, aile
ef radından bir ini vefat ı ve aile üzer indeki etkisi sonucundaki yas süreci ve ikinci
olar ak da boşanma süreci.
Boşanma süreci danışmanlığ ı almak için ilgili kurumlara başvurarak ya da
yönlendir ilerek ilimize gelen başvur u sahipler ine bu süreci sağlık lı olar ak
yür ütebilmeleri için aile eğitim program ı ve boşanma sürecinde aile danışmanlığı
hizmet i ver ilmektedir. Aile eğitim program ı daha çok koruyucu önleyici alanım ızla
ilgilidir ama boşanm a süreci boşanma düşünceleri olan ya da boşanma aşamasına
gelen bireylere verdiğimiz danışmanlık hizmet idir.
Aile eğitim program ını k ısaca anlatmak istiyorum. 5 alanda toplam 26
modülden oluşuyor. Aile eğit im ve iletişim alanı alanlar ım ızd an bir isi. Hukuk alanı,
iktisat alanı, medya alanı ve sağlık alanı. Bununla ilgili oluşt urulmuş, Bak anlığ ım ız
taraf ından basılm ış kitapçıklar ım ız da mevcut. Aynı zamanda bu kitapçılar ın
Suriyeli mültecilere yönelik Arapçaya çevrilmiş hâli de var. İl Müdürümüzün de
belirttiği üzere bizim 22 tane Suriyeli bu anlamda yet iştirdiğimiz f ormatörlerimiz var.
Bu f ormatörlerimiz de UNI CEF iş bir liği ile UNICEF’in f inansman katkısıyla yine
kamplarda bu eğitim leri Sur iyeli halka yönelik vermesi planlanmaktadır.
İl Müdür lüğümüz bazında da sosyal hizm et merkezler imiz ve şiddet önlem ve
izleme merkezim izde buradaki mesl ek elemanlar ım ız ar acılığ ıyla aile eğit im
programlar ını sunm aktayız. Ayr ıca, Faruk Müdürümün de belirttiği gibi Harr an
Belediyesi Başkanlığı ve Harran Sosyal Hizmet Müdürlüğümüzün arasında yapt ığ ı
anlaşmaya müt eakip evlilik öncesi aile eğitim sertif ikası a lan çif tler evlenmeye hak
kazanıyor tabir yerindeyse.
Boşanma sür ecinde aile danışmanlığ ına geçmek istiyorum. İl Müdürlüğümüze
bağlı 8 sosyal hizmet merkezim iz ve 1 şiddet önleme merkezim izde buradaki
meslek elemanlar ım ız tar af ından bu hizmet sağlanıyor. B urada bölgenin ort ak
sorunu olan imam nikahlı evlilikleri çok olması bu hizmeti vermem izde bir zorluk
bizim açım ızdan. Çünkü imam nikahlı evliliklerde terk edilme durumunda bu resm î
olar ak boşanma sayılm adığ ı için ailelerin çeşit li mağdur iyet ler i var ilerl eyen
zam anda bahsedeceğim.
İlim izde İ l Müdür lüğümüz olarak boşanm ış olan şu anda 648 ailemiz
kadınlar ına sosyoekonomik destek yani SEK sunmaktayız.
Boşanma sürecinde aile danışmanlığ ı… Bakanlığ ım ızın bu hizmet i sunarken
3 tane temel hedef i var. Öncelikle, şunu belirtmek istiyorum: Boşanma sürecinde
aile danışmanlığ ı en başta aile müessesini kurtarmak olduğu gibi, boşanma çok
gerekliyse -mesela aile üyelerinden bir inin psikiyatrik rahatsızlığ ı olabilir, o bireyin
var lığ ı ailenin diğer elemanlar ında can tehl ikesi oluştur abilir - bu durumda boşanma
gerçekten gerekli olduğunu düşündüğüm üzde bu süreci sağlık yönetebilmeleri için
gerekli çalışmalar ı yürüyoruz.
Bir incisi, boşanma öncesinde boşanma düşüncülerine neden olan etmenlerin
eşlerle birlikte işlenerek sorun lar la başa çıkabilme ve aile içi, aynı zamanda sosyal
çevresinde bulunan kişiler le iletişim becer ilerinin geliştirilmesi ve evliliğin
kurtarılması.
İkinci hedef imiz, ailelerde yaşanan boşanmanın ve çözülmenin çekirdek aile,
büyük aile, sosyal çevre, arkada şlar üzer indeki etkisiyle ilgili anlayışın geliştir ilmesi
boşanmanın neden gerekli olduğu hakkında.
Üçüncü hedef imiz, boşanan aileler in çocuklar ına ve t ek kalan ebeveynlere
bu süreçte destek olabilmek ve çocuk yetiştirmek, çocuk varsa çocuk yet iştirmeyle
ilgili konularda ailelerle birlikte sorun çözme becer ilerinin art ır ılm ası.
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Boşanma süreci hâlinde danışmanlık hizmet i verirken 3 alandaki meslek
elemanlar ım ız burada hizmet ver iyor: Psikolog, sosyal çalışmacı ve psikolojik
danışmanlık ve rehberlik bölümü me zunu meslek elemanlar ım ız.
Boşanma sürecinde aile danışmanlığ ını boşanma öncesi, boşanma esnası ve
boşanma sonrası olarak 3’e ayır ıyor uz. Bunlar ne demek? Boşanma öncesinde
çif tlerde sadece boşanma düşünceler i var. Yani, bir boşanma gerçekleşmemiş,
çif tlerimiz sadece boşanmakla alakalı ikilemler içer isindeler. Bize başvurduklar ında
eşler arası ilet işim problemler i, çif tlerde psikiyatrik rahat sızlık varsa bunlar ın
tespit i, maddi sor unlar, aldatma ve olum suz diğer davranışlar üzerinde görüşmeler
yapılıyor.
“Boşanma esnası” dediğim izde, boşanm ayla ilgili hukuksal sürecin başlaması
demektir bu. Bu süreç içer isine gelenler evliliğin yeniden gözden geçir ilmesi, evliliği
kurtarma çalışmalar ı, boşanma gerçekleşecekse -maalesef - “Boşanma sonr ası
çocuklar ve iş ve aile planlar ı neler olacak?” durumu.
Boşanma sonrasıysa hukuksal olarak boşanmanın gerçekleşmesi demek.
Burada art ık çocuk odaklı çalışmalar var. Çocuklar la iletişim ve çif tler için yeni
düzene uyum sağlama.
Dediğim gibi, boşanma öncesi, boşanm a sır ası ve boşanma sonrası olmak
üzere 3 ayr ı sürecimiz bulunmakta ve bunda toplam yapılandır ılm ış 30 seans var.
Her süreç için biz 8 seansı ideal bulmaktayız. Bu 11 veya daha üzer i de olabilir.
Seanslar ım ız 45 ila 60 dakika arası sür mektedir. Her seansta , her terapi seansında
iç görü ve enf ekteyi art ır ıcı, içinde bulunulan durumu daha iyi anlamlandırmayı
sağlayan ödevler, uygulamalar ve egzer sizler bulunmakta. Bu tamamen günümüz
modern psikoterapi teknikleri uygulanarak gerçekleştirilmektedir. Tek tek
okumayayım.
Boşanma öncesi psikososyal destekte 11 tane planlanm ış oturum
bulunmakta. Boşanm a esnası psikososyal destekte 8 adet planlanm ış oturumumuz
var. Boşanma sonra psikososyal destekte -biraz daha geniş çaplı çünkü çocuklar ın
da içine gir diği bir süreç art ık bu- bur ada da 11 tane ot urumumuz bulunmakta.
Oturumlar ın konular ı 2 veya 3 seans sürebilir. Bazı oturumlara gerekmediği için
değinilmeyebilir. Şu anda Urf a’da boşanan çif t sayım ızda, aslında devlet
polit ikalar ının bu alanda daha gelişmesine neden ola cak müthiş bir istatist ik var
burada. Normal olar ak seyr eden bir dönem var. 2012 ila 2014 arasında bir sıçr ama
var. Bu sıçramada aynı zamanda Sur iye devlet inde yaşanan iç çat ışmalar ın da
büyük rol oynadığ ını düşündürüyor.
Şanlıurf a ilinde yaşayan çif tleri n bütününü tehdit eden unsurlar aile eğitim
program ım ızı devreye sokmamızın da en büyük eksiklik eğitim yetersizliği. Tabii, bir
de bölgenin sosyokültürel ve örf i kurallar ı var. Bu kurallar çerçevesinde erkekler
her ne kadar dinî kurallarda ekonom ik yeterl iliğ i şart koşsa da erkeklerimiz
ekonomik imkânlar ını göz ardı ederek ikinci bir eş alıyor lar. Bu geçim sık ınt ısı,
geçim kaynaklar ının yetersiz kalması aile bireyler ini olumsuz etkiliyor. Kadın eşler
yani erkeğin aldığ ı eşler -halk tabiriyle - kumalar kendi aralar ında yaşadıklar ı
olumsuzluklar ailedeki diğer bir eyleri de olumsuz etkiliyor ve üvey evlat ve
ebeveynler arasındaki uyumsuzluklar var .
Diğer etmenimiz, bölgenin örf i kurallar ının çoğu zaman devlet yasalar ının
önüne geçerek mağduriyet oluşturması. B u şu demek: Mesela imam nikahlı
evlilikler de yaşanan ölüm veya boşanma durumunda kadının alabileceği bir naf aka
veya eşini kaybettiğ i durumda hak olar ak sahip olacağ ı bir ölüm aylığ ı olmuyor.
Mesela, bir adam eşini Urf a’da “Boş ol, boş ol, boş ol.” diyer ek boşuyor, gidiyor
İstanbul’a, orada yeni bir düzen kuruyor ve kurduğu bu düzende burada imam
nikahlı eşini veyahut da boşandığ ı eşini ve çocuklar ını burada yalnız bırak ıyor. Bu
durumda eşinin herhangi bir hak iddia et mesi olmuyor.
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Aile içinde kadının statü sü… Bu Urf a için, hatta bölge için en büyük
sorunumuz. Bölgede kadınlara sağlanan haklar ın aile hukukunun yeterince
bilinmemesi, biliyorsa da önemsenmemesi.
O sıçr amayla ilgili en önem li bulduğumuz, en önemli olduğunu
düşündüğümüz husus, Suriye’de yaşanan iç savaş nedeniyle ülkemize göç eden
Suriyeli mülteci kadınlar ın ekonom ik yoksunluklar ından dolayı, aynı zamanda
sosyal korunmaya ihtiyaçlar ından dolayı bölge halk ı erkekleriyle koşullu veya
koşulsuz evlenmeleri. Bu ne demek? Suriyeli kadınlar oturma izni alabilmek için bir
koşul sunuyorlar erkeklere, diyorlar ki: “Beni resm î nikahlı olarak eşin al ki ben
burada ikamet izni kazanabileyim ancak bu şartlar alt ında seninle evlenebilir im.” Bu
koşulda evlilik olarak adlandırdık bunu.
Koşulsuz evlilikse daha acım asızı. Suriyeli kadınlar ın sosyoekonomik
yet ersizlikler i ve im kânsızlıklar ı nedeniyle koşulsuz olarak ikinci eş olmayı kabul
etmeler i.
Boşanma sürecinde aile danışmanlığ ıyla ilgili ilim izde gerçekleştirilen
f aaliyet ler var, 8 sosyal hizmet merkezimiz ve 1 şiddet önleme izleme merkezimiz
var dediğim gibi am a bununla ilgili yaşadığ ım ız bazı sık ınt ılar var. Bugüne kadar
2010 için Mayıs ayın da bu hizmet başladı ve 56 başvurumuz var aslında ama bu 56
başvurumuzu maalesef sonuçlandıramadık. Bunun nedenler inden ba hset mek
istiyorum. En başta, bahsettiğim gibi, bölgenin sosyoloj ik yapısı nedeniyle aile
süreçleriyle ilgili sor unlar çoğunlukla aile ef radı veya aşir et içindeki karar ver iciler
çerçevesinde halledilmeye çalışılıyor. Kapalı bir toplum dışar ıdaki müdahaleye izin
verm iyor. Bunu şöyle de genişletebilirim: Bir kamu kurumuna ailevi sorunlar ın
int ikali yani aileler in bize sorunlar ını, özellikle cinsel sorunlar ını bahsetmesi aile
içer isinde utanılacak bir dur um ve bu yükü kaldırmak aile bir eyleri için çok zor. Ya
engelleniyorlar ya da utandığ ı için gelmiyorlar ve bunun başa çık ılm ası -kendi
tabir ler iyle yazdım bunu - temizlenmesi gerekiyor. Mesela, kızlar ı herhangi bir
nedenden dolayı buraya geldiyse “Ailemiz kirlendi, art ık biz rezil olduk, bu ifşa
oldu, biz m illet in yüzüne nasıl bakacağ ız, o yüzden bur aya gelmesin.” şeklinde bir
tepki. Bu yaşanan sorunlar bu hizmet in ver ilmesinde güçlük çıkarmakta. Boşanm a
olaylar ında aile ve aşiret dışında problem çözücülere ihtiyaç duyulmamaktadır ve
çif tlerin kamu kurumlar ına ul aşmalar ında bahsett iğim sosyal engeller var. Bölgenin
dinî ve örf i inancı açısından ailevi, özellikle cinsel sorunlar ın bir kadın veya erkek
terapist e anlat ılması mümkün olamamaktadır. Bir kadın geldiğinde bir erkek terapist
istemiyor veya bir eş beraber g eldiğinde eş kadının sorununu erkek terapiste ya da
bayan eş kocasının sorunu bayan terapiste anlatmak istemiyorum.
Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim, sorular ınız varsa alabilirim.
Ar z eder im.
SALİ H ÇETİNKAYA ( Kırşehir) – Ben bir soru sorabilir miyim?
ŞANLIURFA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜR YARDI MCISI EDİP
ALÇELİK – Tabii, buyur un.
SALİ H ÇETİNKAYA (Kırşehir) – Öncelikle, teşekkür ediyoruz. Çalışmalar ınız
bizim için çok güzel, çok değerli.
ŞANLIURFA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜR YARDI MCISI E DİP
ALÇELİK – Teşekkür ediyorum.
SALİ H ÇETİNKAYA ( Kırşehir) – Zaten sizi takip ediyor uz.
Bu dinî nikah meselesindeki sizin görüşünüz, teklif iniz nedir ya da bu nasıl
çözülebilir ? Bununla ilgili düşüncenizi alabilir miyiz?
ŞANLIURFA AİLE VE SOSYAL POLİTİKAL AR İL MÜDÜR YARDI MCISI EDİP
ALÇELİK – Aile eğit im programlar ının geliştir ilmesi bizim için çok önemli burada.
Hani “eğitim yet ersizliği” dedik ya, kadınlar ın kendi haklar ının neler olduğunu
öğrenmesi özel hukuksal alanda gerçekleştirilen aile eğitimler iyle .
Urf a’da bizim en büyük sık ınt ılar ım ızdan biri kesinlikle personel yet ersizliği.
Biz bur ada koruyucu önleyici çalışmalar ı da, kendi idari işlemlerim izi yani koruma
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alt ına alınan çocuklar, engelli, yaşlı hizm etler i de yürütmeye çalışıyor uz. Bu aile ve
toplum hizmet ler inin sahasına giriyor ve bu alanda gerçekten çok cömert yani
kendini işine ver en, hatta mesaisini, çalışma saatlerini aşan arkadaşlar ım ız var ama
personel yetersizlikleri giderildiği zamana Harr an ilçemizde olduğu gibi… Harr an
ilçemizin nüf us a vantaj ı da var, nüf usunun az olması avantaj ı da var bu hizmetlerin
ver ilebilmesinde. Bunun il geneline, hatta bölge geneline yayabildiğim iz zaman biz
bunlar ın önüne geçeceğimize inanıyoruz.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) – Orada “nikah öncesi aile eğitimi alanlar ”
dediniz ama ben onlar ı merak ettim. Onlar öncesinde evlilik olan f akat ama işte
sertif ika almaya gelenler, eğit ime gelenler mi yoksa yeni nikah kıyacak olanlar m ı?
ŞANLIURFA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜR YARDI MCISI EDİP
ALÇELİK – Evlilik öncesi ail e eğit iminde Faruk Müdür üm..
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) – O mu yapm ışt ı?
HARRAN SO SYAL HİZMET MÜDÜRÜ FARUK ÇÖ MERT – Sayın Vekilim,
bunlar ın büyük bir k ısm ı evlenmeden bizden bu eğitimi alan arkadaşlar ım ız.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) – Ama bunlar hiç öyle görünmü yordu.
BAŞKAN – Dinî nikahlı olabilir ler, resm î nikaha başvuruyorlar .
HARRAN SOSYAL HİZMET MÜDÜRÜ FARUK ÇÖ MERT – Bazılar ı da işte
kendi aralar ında anlaşm ışlar, evlilik için mesela başvurmuşlar ama o orada düğünü
yapm ışlar, öyle gelenler de var ama evlenmem iş olup da gelenler de var. Art ık bu
duyuldukça yayıl ıyor zaten.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) – Peki, biraz önceki toplant ıda kanaat önderi
olar ak kendini tanıt an bir beyef endi var dı “ Biz de ar a bulucu oluyoruz.” diyor du.
Burada sizin de öyle bir cümle geçti b iraz önce.
ŞANLIURFA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜR YARDI MCISI EDİP
ALÇELİK – Aşiret içinde karar vericiler.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) – Onlar ın ağ ırlığ ı nedir bur ada? Yani, ara
buluculuk roller i nedir ve başar ılar ı nedir ?
ŞANLIURFA AİLE VE SOSYAL POLİT İKALAR İL MÜDÜR YARDI MCISI EDİP
ALÇELİK – Başar ılar ı gerçekten yüksek. Çünkü aynı akraba, aynı aşiret, sözü
dinlenebilir kişiler. Yani, sosyal olarak konumu belirlenmiş kişiler aynı zamanda. Bu
kişiler gerçekten insanlar ın sözünü dinleyeceği kişiler ama bi z yabancıyı onlar için,
buradaki insanlar ı için biz yabancıyız. Yani, şahsen ben bat ının bir ilinden
gelmişim, burada bir hizmet vermeye çalışıyorum. Buradakiler gibi aynı şiveye
sahip değilim, aynı dili konuşmuyoruz, hatta konuştuklar ı şeyleri çoğu zaman ben
anlam ıyorum Kürt ya da Araplarsa ama kendi içler inden olan -kapalı bir toplum için
söylüyorum - birinin uzm an olmasa dahi söyleyeceği bir söz onlar için çok önem li
çünkü onlar ın bir aile büyüğü.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) – Yani, bar ışt ırdık lar ında negatif bir olay ya
da bir şey yaşanıyor mu?
ŞANLIURFA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜR YARDI MCISI EDİP
ALÇELİK – Şimdi, bunun istatist iği hakkında bilgi veremeyeceğim ama denk
geldiklerim ya da şahit olduklar ım ız arasında boşanmanın ayıp olduğunu söyleyen
bir aile mesela “ Boşanmayacaksın.” diyor aile büyüğü, kocası aldat ıyor,
“Boşanmayacaksın, ben k ızım ın boşanm ış olmasını istemiyor um.” diyor, tabii bu
aile için olumsuz bir durum ama bir erkek için de aynı zamanda -disiplinsiz
davranışlar ı
var
diyelim “Kadına
niye
bakm ıyorsun,
çocuklar ına
niye
bakmıyorsun?” diye bu kanaat önderleri aynı şekilde yönlendirici olabiliyor.
BAŞKAN – Biraz daha açayım: Yani, evin içinde bir şiddet, istismar, vesaire
var sa onun kadına ve çocuklara yük olarak dönmemesi lazım. Ne kadar kontrol
edilebilir bu?
ŞANLIURFA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜR YARDI MCISI EDİP
ALÇELİK – Ya, bu, personel sayım ız ar ttığ ı zaman, biz bu hizmet ler i daha rahat
sunabildiğimiz zaman ve buna daha f azla mesai harcayabildiğimiz zaman, ki bu
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koruyucu ve önleyici en önemli şey şu anda. Yani, ASDEP Projesi çerçevesinde de
bu amaçlanıyor. 61’inci Hükûmet Dönemi’mizden başlayan, şu anda 64’üncü
Hükûmetimizin de uygulama aşamasına koyduğu ASDEP ( Aile ve Sosyal Dest ek
Program ı Projesi) kapsam ının hedef inde de bu var zaten “Personeller imizce biz
ailenin içinde olalım , bu riskli etmenler i belir leyelim ve bunlara müdahale edelim.”
diye. Aynı zamanda, yine, Allah izin ver irse, 1.500 personel alınacak Türkiye
geneli, Urf a’m ız için 80 personel düşünülüyor, bu gelen arka daşlar ın bu alanda
yapacaklar ı çalışmalar neticesinde inşallah daha güzel bir ver imi alacağ ız bu
konuda.
BAŞKAN – Bir de şeyi sorayım: “Boşanm a iki yılda yar ı yar ıya artt ı.” dediniz,
bir art ış görülüyor. Bunun sadece Sur iye’den gelen hanım lara m ı bağlıyor uz, başka
etmenler de var m ı? Nüf us da hızlı art ıyor bir yandan da.
ŞANLIURFA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜR YARDI MCISI EDİP
ALÇELİK – Kesinlikle. Ya, nüf us hızl ı ar t ıyor, göç de veriyor uz ama aynı zamanda
ama Urf a’daki nüf us art ışının bu kadar kısa z amanda 500 bin olması yine
Suriyelilere bağlı bir etmen. En başta belirttiğim etmenler var dı, hani örf i gelenekler
olsun, eğitim yeter sizliği olsun, Suriye aslında tetikleyici oldu bu konuda.
Suriye’den gelen hanım lar ın Türkiye’deki, Urf a’daki ya da bölge halk ında bu kadar
cazip hâle gelmesi önceki etmenler e, eğitim yetersizliği olsun, örf i âdetler her şeye
izin vermesi, kurallara izin vermesi, onlar da bir Suriyeliyi bunlar ı t etikleyici etmen
olar ak yani suçlu o değil, Suriye’den gelenler değil ama tetikle yici bir şey oluyor
yani.
Ar z eder im.
SUNUCU – Eyyübiye Belediye Başkanlığ ının kadın ve aile anlam ında
yapt ıklar ı çalışmalar ı anlatmak üzere Belediye Başkan Yar dımcısı Ayten Uysal’ı
kürsüye davet ediyor um.
EYYÜBİ YE BELEDİ YE BAŞKAN YARDI MCISI AYTEN UYSAL – Sayın Valim,
Sayın Başkanım, sayın vekillerim, başkan yar dımcılar ım ve değerli kat ılımcıl ar;
Eyyübiye Belediyesi olar ak konumuzu arz etmeden önceden Sayın Başkanım ız
Mehmet Ekinci Bey şehir dışındalar, selamlar ını da iletmek isterim.
Eyyübiye Belediyesi o larak yapt ık lar ım ıza gelecek olur sak en önem li
işlerim izden bir i… Bildiğiniz gibi, 2014 yılında kurulan bir merkez ilçe belediyem iz.
Bunun için, Eyyübiye ilçesinin toplumsal ve ekonomik açıdan eksiksiz, doğru,
yansız bir resmini ortaya koymak, insanlar ın s orunlar ını, pot ansiyellerini, istekler ini
ve eğilimler ini yerel yönetim olarak doğru tespit etmek amacıyla sosyal ekonomik
yapı araşt ırması yapt ık. Bu yapı ar aşt ırmasının sonucunda çıkan bilimsel
ver iler imizi beş yıllık uygulayacağ ım ız stratejik planım ıza yansıtt ık hedef ler ve
amaçlar olarak.
Beraber bulgular a bakacak olursak -Eyyübiye ilçemizin toplamda 153 tane
mahallesi bulunmak ta - merkez 36 mahallesinde yapılan anketler sonucunda
gördüğünüz üzer e aile reislerinin yaş dağılımlar ı ortalama olar ak 30 ila 50 yaş
arasında değişmekte. Düşünüldüğünün aksine, genç yaşta evlilikler in çok olmadığı
görülmekte. Bunun yanında, nüf us yapısına bakt ığ ım ızda, Eyyübiye ilçemizin yüzde
50’si Eyyübiye’de doğmuşlardan oluşmakta. Toplam nüf usta da Şanlıurf a içer isinde
doğanlar ın yüzde 88’i Eyyübiye ilçesinde yaşamaktadır lar. Göç ederek ilçeye
yer leşmişlerse
nüf usun
yüzde
11’ini
oluşturmakta.
Burada,
Eyyübiye’de
yaşayanlar ın buraya gelme sebepler inin en önem lisi ailelerinin orada yaşamasından
dolayı “çağ ırmacılık” olarak belir tt iğimiz etkenler. Kira başt a olmak üzere yaşant ının
daha ucuz olmasından dolayı gelmeler var. Bunun yanında, evlenm e nedeniyle
Eyyübiye’ye yerleşm e nedenler i var. Bir de iş bulma amacıyl a gelen arkadaşlar ım ız
var.
Eyyübiye ilçesinin öğrenim durumuna bakac ak olursak, toplumsal yapıyı
oluşturan temel kurumlardan bir i olan eğ itim bireyin yaşadığ ı toplumda yeteneğini,
tutumlar ını ve olumlu değer lerinin davr anış biçimlerini gelişt irdiği süreçler
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toplam ıdır. Öğrenim se herhangi bir meslek, sanat ya da iş için ger ekli bilgi ve
becer i ve alışkanlıklar ın elde edilmesi için yapılan çalışmalardır. Eyyübiye
ilçemizdeki genel tablomuzu incelediğim izde erkeklerin öğrenim durumunda ilkokul,
okur yazar ve hiç okula gitmemiş olanlar ın toplam ının yüzde 60’ı bulduğunu
görüyoru z. Lise mezunlar ı yüzde 33 iken, yüksekokullar yüzde 5,5 olar ak değişiyor.
Ama bur ada şunu belirtmek ister iz, yüksekokul mezunlar ının çoğu dışar ıdan buraya
çalışmak amacıyla gelmiş kamu çalışanlar ını oluşturmakta. Kadınlar da öğrenim
durumuysa, yaklaşık yüz de 47,1 yani yarıya yak ını hiç okur yazar değil; okur yazar
oranı yüzde 40; ilkokul mezunu oranıys a yüzde 8; lise mezunu oranı yüzde 3, 4;
yüksekokul mezunlar ı da çok sınır lı sayıyı, yüzde 1 oranı oluşturmakta.
Eyyübiye’nin kültürel yapısına geldiğimizde… Kültür, bir toplumun maddi ve
bütün değerler inin üretilmesidir. Bu değerler i düşünüş ve davranış biçim ler ini içine
alıyor, kültür o toplumun bireyler i taraf ından üretilirken diğer taraf tan bireyler
toplumun kültürü tar af ından şekilleniyor. Eyyübiye ilçem iz de t elevizyon izleme oranı
yayg ın değil, kitap okuma alışkanlığ ı düşük, düzenli bir yayın takip etme alışkanlığı
mevcut değil. Boş zamanlar ında açık alanlarda ve akraba ziyar etler iyle geçir en bir
halk ım ız mevcut.
Toplumsal yapısına baktığ ım ızda, aşiretçil ik bağ ım lılığ ı söz konusu. Yaklaşık
yüzde 75’lik kesim kendisini bir aşirete bağlı olarak if ade edebiliyor. Aşiret bağı,
evlilik, aile ve diğer birçok alanda belir leyici bir etken durumunda. Oradaki akraba
evlilikler inin temel sebebi de bu. Bir sor un çözme yetisi olar ak kullanıyor. Aralar da
hısım ya da akrabalık ilişkiler i bulunan aileler karşılaşt ık lar ı sorunlar ı ve güçler i
kendi içinde çözüm e kavuşturmak istiyor lar ve aşiretlerini kullanıyor lar. Hâlâ
geleneksel mekanizmalar ın devam ettiği bir toplum yapıs ındayız.
Dinsel olarak, Eyyübiye halk ım ızın büyük bir kesimi kendisini dindar olarak
tarif ediyor. Dindar olarak görenler in çoğunluğu günlük yaşamlar ında da bu
dindar lıklar ının gereklerini yer ine getirme noktasında tutumlar ı da dikkate
alındığ ında dindar v e muhaf azakâr bir kesimle beraberiz.
Sosyoekonomik yapısına bakt ığ ım ızda, çok ilginç, Eyyübiye’de ankete
katılanlar ın yüzde 95’i tek evlilik, tek eşlilik üzerine kurulmuş ama bunun temel
özellikler inden biri geçim sık ınt ısından kaynaklanıyor. Eyyübiye’de birey olar ak
şahıslar mevcut değil, ailenin bir üyesi olma söz konusu. Boşanmalara karşı da bu
konuda aile korunuyor. Ayr ıca, sadece kişilere aile bireyi olar ak değil, ekonomik bir
katkı kaynağ ı olarak da bak ılıyor. Geleneksel aile mevcut. Genellikle tek b ir ailenin
yaşadığ ı, çekirdek ailenin yaşadığ ı yüzde 87’lik bir oranım ız var, iki ailenin ve daha
çok ailenin yaşadığ ı kesimler de mevcut . Tek eşlilik hâkim. İki eşli olanlar ın sayısı
da çok düşük; 3,4. Bunun dışında iki eşten daha f azla eşe rastlanmam ış.
Bunun yanında, şunlar ı söyleyebilir iz: Hısım akraba ilişkisi daha ön planda.
Ailede malın bölünmemesi ve ailenin korunması adına hısım akrabalık ilişkilerindeki
evlilikler devam etm ekte.
Şimdi, bütün bu verilerimizin yanında str atejik planım ıza dönüp bakt ı ğ ım ızda
bizim kendi amacım ız ve görevlerim iz nedir, bak ış açım ız nedir, ona bakmak
istiyorum. Eyyübiye Belediyesi olarak, kentlilik, katılımcılık, sosyal belediyecilik ve
özgünlüğü örnek gösterilen; vat andaş ve çalışanlar ının mutlu olduğu, tarihsel
mirasın ı ve kent ruhunu yaşatan sayg ın bir kurum olmak ist iyoruz. Bununla beraber
görevimiz, insan odaklı belediyecilik hizmetlerinde en gelişmiş teknolojiyi kullanıp
ilçemizin doğal, tarihî ve kültür el mir asını korumak, kırsal ve kentsel gelişmişlik
f arkını azaltmak, vat andaşlar ım ızın t oplumsal ve ekonomik kalkınmalar ını
sağlamakt ır. Bildiğiniz gibi Şanlıurf a’m ızın dinî, millî, ahlaki değerler i özellikle
korunmaktadır. Bunun yanında, kentleşirken de tarihî ve çevre üzer indeki
değerler imizi de kor uma amacındayız.
Yapt ık lar ım ıza bakacak olursak, belediyecilik olarak yapabileceğimiz şeyler
mevzuat ım ızda sınır lı. Eyyübiye’den halk belediyeyi bütün kamu kuruluşlar ının
geneli olarak görmekte. Orada belediye başkanı demek büt ün kamu kuruluşlar ının
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başı anlam ına geliyor. Bu yüzden de sağ olsunlar Urf a genelindeki bütün kamu
kuruluşlar ıyla beraber iş bir liği içerisinde çalışmaktayız. Turkuaz Masası
oluşturduk, buraya gelen hiçbir talebi çevirm iyoruz, ilgili kurumlara aktar ıyor uz,
onlarla iş bir liğiyle sorunlara çözüm buluyo ruz. Bir buçuk senedir yaklaşık 30
binden f azla telef on alm ış bir kurumuz.
Bunun yanında, kadın ve gençler için yapmayı hedef lediğimiz…
SALİ H ÇETİNKAYA (Kırşehir) – 30 bin telef ondan kaç tanesine geri dönüş
yapt ınız?
EYYÜBİ YE BELEDİYE BAŞKAN YARDI MCISI AY TEN UYSAL – 30 bin
telef ondan yaklaşık 27 bin tanesinin sorunlar ı çözülmüş, diğerler ine de neden
çözülemediğinin bilgisi verilmiş, hepsine geri dönüyor uz. Turkuaz Masası alt ında
uygulamam ız.
Dar gelir li aileler in çocuklar ına yönelik etüt merkezler i açıyoru z. Burada,
Eyyübiye’de sağlık lı bir ders çalışma imkânı olmayan alt gelir gruplar ının bulunduğu
bir toplum var. Onlar için bilgi evler i şeklinde düşündük bunlar ı. Derslikler, sanat
atölyeleri, bilişim teknolojiler i, ev odası, kütüphane, toplant ı salonu gib i değişik
f aaliyet ler le renklendir dik. Bunlardan her mahallem ize bir tane kurmayı
hedef liyoruz, çalışm alar devam ediyor.
Bunun yanında, merkez ve kırsal ayr ım ı yapmadan çocuklar ın oyun gruplar ı
yer leştirdiğimiz çocuk parklar ı var. Bunlar dan en önemlisi şu anda yapt ığ ım ız
engelli çocuklar ım ız, engelsiz çocuklar ım ız ve onlar ın yanında ailelerinin de spor
yapabileceği üçlü bir park grubu oluşt urduk. UNICEF’in katkılar ıyla beraber bu
Türkiye’de 10, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde de tek belediyenin yapt ığ ı bir
çalışma. Onda da ödüle layık görüldük.
Bunun yanında, çocuklar ım ızın f iziksel ilet işime katkı yapm ak için de daha
değişik mekânlar oluşturmaya çalışıyor uz. Biraz önce de if ade etmiştim, burada
toplumun kültürel olarak yapt ığ ı şey açık havada dolaşmak, o yüzd en onlar ın
istekler ine önem ver iyor uz.
Ayr ıca, belediye olarak kadınlara yönelik kanser taraması yapt ık. Bunda da
evlerinden alıp ilgili onkoloji merkezler ine götürüp taramayı yapt ır ıp geri evlerine
bırakt ık. Şu anda 3 binden f azla vat andaşım ızın sağlık ta ramasını gerçekleşt irdik.
Öğrenci ve aileler imize temizlik, hijyen, yang ın, ilkyardım, doğal af etler
konusunda eğitim ler ver dik.
Bununla ber aber, geleneksel olarak alışılagelm iş kurslar ın yanında ahşap
atölyemiz var. Bu ahşap atölyesine de oldukça ilgi f a zla; 400’den f azla başvur u
varken biz 25 öğrencimizi kabul edebildik. Burada kadınlar ım ız kendilerine meslek
ediniyorlar.
Harran Üniversitesi, Emniyet Müdür lüğü ve Belediyemizin iş bir liğiyle aile içi
eğitim seminerleri verdik.
Bunun yanında, Kadınlar Günü ’müzle ilgili çalışmalar yapt ık.
Çocuk ist ismar ı hakkında konunun uzmanlar ı t araf ından seminerler ver ildi.
Suça sürükleyen nedenlere ilişkin toplumsal f arkındalığ ı art ırmak için
eğitimler verildi. Bizim ötelenm iş kesim olarak gözüken Eyyübiye’m izdeki en bü yük
sorunlar ım ızdan bir i suça sürükleyen nedenler. Bununla savaşmak için de zat en
özellikle gençlik merkezlerim izi önemsiyoruz. Çünkü çocuklar ım ızı bilime, sanata,
spora ve güzel şeylere yönlendirerek suça sürükleyen nedenlerden korumak
istiyoruz.
Gümüş telkâri atölyemiz var, bu da kadınlar ım ızın sıra dışı eğit imlerinden
bir i. Bu ahşapt ı, gümüş telkâriydi veya diğer kurslar ım ızın sonuçlar ında oluşan
ürünleri -şu anda start ı ver ildi - sabit ve İnternet ortam ında sat ış noktalar ında
pazar layacağ ız ve kadınlar ım ıza katk ı olmasına yardımcı olacağ ız.
Madde kullanım ı kanayan yar alar ım ızdan biri. Bu konuda seminer ler verildi,
rehabilitasyon merkezimiz için de çalışmalar ım ız var.
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Kadın destek merkezler imiz var, 4 yerde açıldı. Burada norm al kurslar ım ız biçki, dikiş, kuaf ör, el sanatlar ı gibi - ve aynı zaman Kur ’an’ın öğretildiği 4 tane
kadın destek merkezimiz var. 380 kursiyer imiz eğit im alıyor . Aynı zamanda, kadın
destek merkezine gelen kursiyerlerim izin çocuklar ı için de kreş hizmet imiz mevcut.
Kadınlar ım ız ve ailel er imiz için spor alet leri, güvenilir açık ve yar ı açık
oturma alanlar ı, modern kent mobilyalar ıyla desteklenm iş parklar oluşturmaktayız.
Çeşmeler ve koşu parkurlar ı, bunu yanında bisiklet parkurumuzun da yapılm ası
devam ediyor.
Burada size şunu da belirtme k istiyor um: Eyyübiye ilçesinde belediye olar ak
yaklaşık 17 binden f azla geçim sık ınt ısı çeken ailenin kaydı mevcutken Eyyübiye
Sosyal Yardım laşma Vakf ına başvurmuş olan 55 bin aile -şahıs değil- mevcut. Bu
aileler imiz gerçekten geçim sık ınt ısı çekiyor ve biz belediye olarak Urf a’nın
yar dımsever liğinin yeni bir f iliz açması adına “Umut Masası” diye bir pr oje
oluşturduk. Burada ihtiyaç sahipler i ile yardımsever leri bir ar aya getirmeyi, aracı rol
oynamayı düşünüyor uz. Önümüzdeki haf ta resm î ilanı yapılacak ol an Umut Masası
Projemizde iht iyaç sahiplerine tem iz ve kullanılabilir eşyalar ını vermek ist eyen
hayır sever ler imiz ile belediyem iz aracı olup dağ ıt ım ını yapacak. Bilgiler inize
sunar ım.
Dinlediğiniz için teşekkür ederim. (Alk ışlar)
SUNUCU – Karaköprü Belediye Başkan Yardım cısı Vildan Gönüllü Çelik’in
sunumunu yapmak üzer e kürsüye davetini ar z ediyor um.
KARAKÖ PRÜ BELEDİYE BAŞKAN YARDI MCISI VİLDAN GÖNÜLLÜ ÇELİK –
Öncelikle, Kar aköprü Belediyesi olarak, “Hoş geldiniz.” diyor um. İlk sunumum
olacak herhâlde. Arkad aşlar gibi büyük bir çalışma yapmadım, öncelikle özür
diler im. Hakkınızı da helal edin, bur ada vaktinizi alacağım. Ben Karaköpr ü
Belediyesinde bir ay önce başladım. Bir aylık çalışmalar ım ı sunacağ ım düşündüm.
İnşallah, bundan sonraki sunumumda daha verim li bir çalışma alırsınız benden.
Karaköprü Belediyesinde kültür merkezlerimiz var bizim. Kült ür merkezinde
17 salonumuz var, 17 sınıf ım ız var. 17 sınıf ım ızda okuma yazm a kursumuz,
İngilizce, Arapça, akrilik, yağlı boya -bunlar genelde kadına yönelik - kurslar ım ız
mevcut. Özellikle okuma yazma kursuna çok rağbet var, bu da bizi sevindir iyor.
Bizim kurulmam ız bir Eyyübiye Belediyesi gibi değil, daha üst seviyede olduğumuz
için biraz daha rahat yaşıyoruz.
Bunun yanında, pr ojeler imiz de var. Projelerim izde de -bana söylenen,
Müdür Bey’in söylediği gibi - boşanmayla ilgili hiçbir çalışma yapmadık ama bunun
alt yapısını oluşturm aya çalışıyoruz. Bir Hayat Ağacı Proj emiz var, Hayat Ağacı’nda
hem dua alıyor uz hem de kendi yaşadık lar ı sık ınt ılar ı dile getiriyorlar. Mutlu B ebek
Projemiz var. Mutlu Bebek’te de yine annenin sevincini hem beraber paylaşıyor uz
hem de varsa sık ınt ılar ı onlar ı dile get iriyorlar. Biz bir aile destek ve danışma
merkeziyle ilgili Başkanım ızla ist işar emiz var, bir projem iz var ama daha emekleme
dönem indeyiz. Yapt ığım ız bütün pr ojelerin ismi bence önemli değil. Çünkü sonuçt a
ben topluma, aileye ulaşıyor um diye düşünüyorum. Özellikle, destek ve danışma
merkezini kurma aşamasını biraz daha öteledik Başkanım ızla. Oradaki bölgenin
sorunlar ına daha derinleme sine inmek için bu projelerle bütün kapılar ı açıyoruz,
kalplerine iniyoruz, o anlamda çok güzle konuşmalar ım ız oluyor, bazı yerlerde bize
projeler sunuyor lar, onlar da çok güzel oluyor. Bizim yapt ığ ım ız projeler bu. Küçük
de bir sunum yapt ım, inşallah dinl erseniz, seyr edersiniz.
(Video izletildi)
KARAKÖ PRÜ BELEDİYE BAŞKAN YARDI MCISI VİLDAN GÖNÜLLÜ ÇELİK –
Burada çekirdek aile olmadığ ım ızı, geniş olduğumuzu belirtmek istedim.
Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. (Alk ışlar)
SUNUCU – Haliliye Belediye B aşkan Yardımcısı Osman Uludağ’ı sunumunu
yapmak üzere kürsüye davet imi ar z ediyorum.
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HALİLİ YE BELEDİYE BAŞKAN YARDI MCI SI OSMAN ULUDAĞ – Sayın
Başkanım, Sayın Valim, çok değerli millet vekiller imiz, sayın belediye başk an
yar dımcılar ım ız, Sayın Müdür üm; hepi nizi sayg ıyla, hürmet le selamlıyorum. Haliliye
Belediye Başkanım ız Sayın Fevzi Demirkol’un selamlar ını iletiyorum, program ı
dolayısıyla kat ılamadı. Yine, aynı şekilde, kadın Başkan Yar dımcım ız Aysel Göncü
Hanımef endi sunum yapacaktı burada, bir rahatsızlığ ı sebebiyle kat ılamadı, sunumu
ben yapacağ ım.
Evet, biz de Haliliye Belediyesi olarak sürekli kadınlar ım ız ve gençlerim izle
ilgili çalışmalar yapıyor uz. Sunumu burada slayt şeklinde yapacağ ız. Kadın dest ek
ve eğitim merkezleri çalışm alar ım ız var. Buradaki amacım ız, toplumda kadın
sorunlar ına ve eğitim lerine karşı duyarlıl ığ ı art ırmak, kadının statüsünün
yükselmesine hizmet etmek. Aile toplumun özüdür, onu tahribe yönelen her şey
toplumun tahribine yönelmişt ir mant ığ ıyla işe bak ıyoruz. Haliliye Belediyesi ol ar ak
kadınlar ım ıza sosyal ve ekonom ik güç kazandırmak amacıyl a KOSGEB desteğiyle
kadın gir işimcilik kurslar ı verdik. 180 kadınım ız bu destekten f aydalanar ak
çalışmalar ına başladılar. Burada destek merkezindeki kursiyer ler imizin program ı
var.
Yine, Halk Kültür ünde Kadın Uluslararası Sempozyumu’nu Haliliye
Belediyesi olarak gerçekleştirdik. Buraya 13 ülkeden 328 bilim adam ım ız, pr of esör,
doktor, hoca kat ılım sağladılar. Bunu da Harran Üniversitesi ile Motif Vakf ı iş
bir liğiyle bir likte gerçekleştirdik. Burada ki amacım ız, bölg emizde kadına yönelik
sık ınt ılar, çalışmalar, problem ler, bunlar ın detaylı bir şekilde incelenmesi.
Haliliye Belediyesi olarak ilçedeki SODES kadın kültür merkezler inin
masraf lar ını üst lendik.
Kadın destek merkezlerinin devir prot okolü g erçekleşt irildi. 5 adet kadın
kültür merkezi belediyem ize devredildi, bunlardan 3’ü şu anda f aaliyet içerisinde,
diğerleri de ortam ının daha iyi, daha güzel bir çalışma alanı oluşturulması için
tadilat aşamasında. Burada da protok olümüz var. Haliliye Beled iye Başkanım ız
Sayın Fevzi Dem irkol, Valimiz ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürümüz. 32
mahallede 32 merkez açmaya devam ediyor uz. Biz bütün mer kez mahaller imizde bu
kadın destek merkezler inin açılm asını planlıyoruz.
Yine, okumanın yaşı yok. Bu merkezl er imizde okuma yazm a bilmeyen
kadınlar ım ıza okuma yazma eğitim leri ver iliyor.
Haliliye Belediyesi Ertuğrul Gazi Mahallem izde yine vermiş olduğumuz
kurslar: Okuma yazma kursu, ebru kursu, dikiş nak ış kursu, kuaf ör kursu, bilgisayar
kursu ve kreş eğitimi. K ursiyerlerim izin burada bir ar aya geldikler i zaman
çocuklar ının kendilerine engel olmadığ ın ı bir şekilde göstermek adına kreş eğitimi
mevcut.
Yine, aynı şekilde, Ulubat lı Mahallem izdeki kadın destek merkezimizde
yapt ığ ım ız kurslar. Devt eşti Mahallesi’nde…
Bu mahalleler de az önce Eyyübiye Belediye Başkan Yardımcım ız yapt ığ ı
sunum larda olduğu gibi hemen hemen onlar ın verm iş olduğu istatistiklere yakın
yer leşim yerleri. Daha çok ekonomik durumlar ı düşük düzeyde olan insanlar ım ız ve
maalesef gecekondu diyebil eceğimiz alanlar. Burada sevgi evi örnekleri
görüyorsunuz.
Kadınlar ım ızın çocuklar ına vermiş olduğumuz kreş hizm eti.
Yine, eğitim sem inerlerimizle -az önce bahsedilen konular la ilgili bilinçlendirme, bilgilendirme seminerleri yapıyoruz.
Destek merkezler i mizde sağlık eğitim leri, aile içi ilet işim eğitimi, kadın
haklar ı, hij yen eğitimi, anne ve çocuk eğitimi, madde bağ ımlılığ ı, kadına yönelik
şiddet, aile içi şiddet eğitimleri mevcut. Bunlardan 3’üyle ilgili -aile içi iletişim
eğitimi, anne çocuk eğitimi ve aile için şiddetle ilgili - İl Müf tülüğümüzden destek
istedik buradan çağr ılacak alanında uzman vaizler imiz tar af ından bu eğitimlere
katkı sağlamak amacıyla.
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Yine, kızlar ım ızı üniver siteye hazırlıyoruz. Evde çalışma ortam ı bulamayan
genç ya da yoğun olan aile bireylerinin evde çalışma ortam ı olmadığ ı için onlar a bir
ortam hazır ladık. Belediyemizin vermiş olduğu bir hizmet.
Kadınlar yaşadık lar ı kenti daha yak ından tanıyorlar. Yine, aynı şekilde,
kadının sürekli evin içerisinde ev işleriyle uğraşmaktan daha f arklı çalışm alar
içer isine sokmak için birtak ım f aaliyet lerimiz oldu kadınlar ım ıza yönelik. Sinem a,
tiyatro, tar ih, kültür gezileri, şehir içi ve şehir dışı geziler planlıyor uz. Farklı f arklı
mahalleler den otobüsler le daha öncesinden bilgilendirme yaparak , muhtarlar ım ızla
iletişime geçerek onlar ı f arklı illerde gezilere götürüyoruz. Yine, bu gezilerden birer
f otoğraf.
Haliliye’ye Hoşgeldin Bebek Projemiz, 2014 yıl ından beri devam eden bir
projemiz. Yeni doğan çocuklar ım ıza birtak ım hediyelerim iz oluyor, b unu büt ün
hastanelerim izde yapıyoruz.
Sevgi evlerim izin kiralar ını belediye olarak üst lenm iş dur umdayız. Aile
bütünlüğü bozulmuş çocuklar ın bar ındığ ı sevgi evler inin kiralar ını burada ödüyor uz,
bu da onunla ilgili Valimizle yapt ığ ım ız protokolümüz.
Sosyal Etkileşim Pr ojemiz, Kalk ınm a Bakanlığ ı Karacadağ Kalk ınma Ajansı
ile Haliliye Belediyesi ve Alt ındağ Belediyesi arasında. Bu proje kapsam ında
“İpekyolunda El Sanat lar ı Sergisi” açıldı. Burada kadınlar ım ızla Alt ındağ
Belediyesinde Ulucanlar Cezaevinde el sa natlar ı sergisi açılışı yapt ık. Yani, burada
yapm ış olduklar ı ürünleri or ada sergileme f ırsat ım ız var. Yine, Alt ındağ
Belediyem izi de bur ada misaf ir edeceğiz.
Tabii, bu çalışmalar ım ız devam ediyor. Biz de Haliliye Belediyesi olarak yeni
kurulan bir belediy eyiz. Fakat, bize herhangi bir yer tahsisi yapılmadı, şu anda
belediye binam ız da, şu an hizmet verdiğimiz yer de bize ait değil. Bununla ilgili yer
tahsisleri gerçekleştirmek için kurum larla iletişim hâlindeyiz. Devteşt i Mahallem izde
15 bin metrekare kapa lı alana sahip bir yer tahsisi aldık ve burada kadınlara
yönelik çalışmalar yürüteceğiz, temeli de at ıldı. 15 bin metr ekare kapalı alan. Bu
mahallem izin nüf usu 30 binin üzer inde bir nüf us ve az önce bahsettiğim yapıya
sahip bir mahallemiz.
Yine, kırsal mah allerimize de kültür evler imizi yapıyor uz, bu evlerde de
kadınlar ım ıza yönelik çalışmalar ım ız var, orada vereceğimiz eğitimler olacak.
Evde
bak ım
hizm eti
yapıyoruz.
Burada,
evde
kendi
iht iyaçlar ını
karşılayamayacak -maddi durumu yerinde olsun ya da olm asın - yaşlılar ım ız ya da
engelli vatandaşlar ım ız için bir çalışma başlatt ık. Eve gidip evin temizliğini,
iht iyaçlar ını karşılıyoruz ve kişisel bak ımlar ını burada yapıyor uz.
Yine, ihtiyaç sahibi ailelerim izin tabii her zam an yanındayız. Gıda yardım ı ve
kıyaf et yardım ında bulunuyoruz. Aynı şekilde, Sur iye’den gelen kardeşlerim iz için
de bu yar dım lar ım ız geçerli.
Sayg ılar sunuyor um, teşekkür ediyorum. (Alk ışlar)
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) – Haliliye’ye Hoşgeldin Bebek Projeniz çok
ilginç, dikkatimi çekti. Ben hem bi r vekil hem de hekim olar ak bebeklerim ize “Hoş
geldin” derken onlar ın sağlık lar ıyla ilgili annelerine böyle uf ak, küçük ama önemli
bilgiler ver iyor muyuz, hat ır lat ıyor m uyuz? Mesela, emzirmenin çok önemli
olduğunu, gelecek nesiller i şöyle sağ lıklı beslenme ortam ına, aşılamanın önemli
olduğu gerek lohusalık hij yeni, bebek hij yeni, bebek bak ım ı, onlar la ilgili bilgiler
ver iliyor mu?
HALİLİ YE BELEDİYE BAŞKAN YARDI MCISI OSMAN ULUDAĞ – Bu bizim
“Hoşgeldin Bebek” kampanyam ız hastaneler de yapılıyor. Yani, hastane ortam ında
yeni doğan üniteler inde dir ekt ilk anda ulaşmak amacıyla orada veriliyor.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) – “Sadece orada yapılıyor.” diyorsunuz.
HALİLİ YE BELEDİYE BAŞKAN YARDI MCISI OSMAN ULUDAĞ – Yani, takdir
edersiniz ki, belki or ada bu eğit im verileme yebilir ama biz -az önce de bahsettiğimiz
gibi- kadın destek merkezlerim izde aslın da bu sizin bahsettiğiniz eğit imler in de bir
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kısm ını ver iyoruz ama daha detaylandır ıp böyle sizin hekimliğinizden de
f aydalanarak ben arkadaşlar ım ıza…
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) – Yani, emzirmenin, bebek bak ım ının çok
önemli olduğu konusunda… Yani çok pratik bilgiler, böyle doktor gözü, hemşir e
gözüyle değil, o kadar da değil ama böyle em zirmenin, ilk anne sütünün ne kadar
değerli olduğunu, aşı meselesinin de önemli olduğu, bunla r. Yani, hani, böyle…
HALİLİ YE BELEDİ YE BAŞKAN YARDI MCISI OSMAN ULUDAĞ – Pratik…
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) – Evet.
Ben onu hast ane gibi alg ılamadım, evler gibi aldığ ım için bu soruyu sordum.
HALİLİ YE BELEDİYE BAŞKAN YARDI MCI SI OSMAN ULUDAĞ – Yok,
estağf urullah.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) – Hastanede zaten yapılıyor bunlar.
Teşekkür ederiz.
HALİLİ YE BELEDİ YE BAŞKAN YARDI MCI SI OSMAN ULUDAĞ – Ben
teşekkür ediyorum.
Başka sorusu olan var mı?
Sayg ılar sunuyor um, hayır lı olsun.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz, sağ olun.
SUNUCU – Program ım ız burada sona ermişt ir, tüm misaf irler imize
katılım lar ından dolayı teşekkür ediyor uz.
Kapanma Saati: 17. 29

