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ANTALYA
geldiniz diyorum
öncelikle.
Anladığ ım kadar ıyla, Komisyonun adından anladığ ım kadar ıyl a, Türkiye’deki
aile bütünlüğü konusu, boşanmalar ın neden artt ığ ı ve bunlara üret ilecek çareler
konusunda kurulan bir Komisyon. Bilem iyorum, başka ye rlerde bir çalışma yapıldı
m ı şimdiye kadar ama Antalya’da bugün itibar ıyla başlanm ış oldu. Sahada
uygulamayı göreceksiniz, programdan izleyebildiğim kadar ıyla.
Türkiye’de en f azla boşanmalar ın olduğu iller in belki de başında geliyor
Antalya. Bu açıdan da iyi bir örnek belki, çalışılması gereken bir örnek. Şunu
söyleyebilirim: Tabii, Antalya’nın -hani bir mazeret üret mek gerekiyorsa eğer,
mazeret olarak - kozm opolit yapısından belki bahsetm ek lazım. Türkiye’nin
genelinde olmakla beraber, Ant alya’ya daha yoğ un bir şekilde göç yaşanıyor. Bu
göç sadece Türkiye’nin içer isinden değil, sadece k ırsal alanlardan kente değil, yurt
dışından da Ant alya’ya çok f azla göç var. Burada, bizim verilerim ize göre, aşağı
yukar ı, Türk vatandaşlığ ı kazananlar hariç olmak üzere 80 bin civar ında da yabanc ı
uyr uklu yaşıyor. Bunlar ın önem li bölümü, yar ısı civar ında, Rusya Federasyonu
vat andaşlar ı var; onun dışında Alm anlar, kuzey ülkeler inden, İskandinav
ülkelerinden, İngilizlerden, dünyanın muhtelif yerlerinden 80 bin civar ında bizim
burada yaşayan misaf irimiz var. Şimdi, böyle kozmopolit bir yer olunca doğal olar ak
aile hayat ıyla alakalı da bazı olumsuzluklar olabiliyor. Yani, bu, birbir inin zorunlu
sonucu değil şüphesiz ama hayat ın gerçekleri, maalesef böyle bir şeyi beraberinde
getiriyor. Birazcık “ mahalle bask ısı” dediğimiz şeyi olum lu taraf ından alacak olursak
yani insanlar ın en azından çevr enin etkisiyle, eşin dostun desteğiyle evlilikler ini
devam ett irme meselesi aslında mahalle bask ısı kavram ıyla atbaşı giden bir mesele.
Yani, etraf ınızda eğer size destek olabilecek ailenizden, çevrenizden insanlar varsa
ki hemşehrilik hukuku bunun bir parçası, işte bu açıdan Antalya’nın belki zaf iyetleri
var. Yani, dünyanın, Türkiye’nin diyelim, muhtelif yerlerinden gelen insanlar burada
kendilerine f arklı bir dünya kuruyor lar. Bunun biz başka sektörlerde de görüyor uz.
Mesela, Antalyaspor , hani böyle bir hoşluk olsun diye söylüyor um; Antalyaspor bu
büyüklükteki bir şehre belki yak ışmayacak kadar az seyirciyle maçlar ını oynuyor.
Normalde birçok yerde hemşehrilik bilinciyle insanlar tak ımlar ını dest eklemeye
giderler, Antalya’da maalesef -Antalyasporlu yönet iciler de bunu telaf f uz ediyor - bir
hemşehr ilik hukukunun gelişmediğinden, yeter ince gelişmediğinden, dolayısıyla
insanlar ın böyle ortak bilinçl e, bir hemşehr ilik bilinciyle çok f azla har eket
etmediğinden şikâyet ediyor lar. Benzer konuyu işte bu sizin çalışma alanınıza da
teşmil edebiliriz. Yani, insanlar, dediğim gibi, bur ası f arklı bir hayat ın yaşandığ ı,
daha çok turistik temelde, tur izmin başat ekonomik rol oynadığ ı bir ortamda sanki
burayı geçici bir alan gibi görüyor. Bizim Almanya’ya veya Avrupa’ya giden ilk
gurbetçilerim iz gibi düşünün yani gidip işte belli bir hayat kurup, belli bir düzen
kurup, ondan sonra para kazanıp geri kendi mem leketl er ine dönmek gibi. Bunun aile
üzerinde, çocuklar üzerinde, eşler üzerinde f alan yaratt ığ ı etkiler var. Bunu bir
handikap olarak belki düşünebiliriz ama onun ötesinde, biz, tabii, bir taraf tan da
burada Antalya olarak baktığ ım ızda, sadece sahil bandı, sadec e turistik bölgeler
olar ak değil, geleneksel kültürün de çok yaşandığ ı bölgelerimiz var bizim yani
sahilden birazcık içeriye girdiğinizde geleneksel Türk kültürünün yaşandığ ı,
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Yörükler in başat rol oynadığ ı bir sosyal yapı, sosyal doku var. Onu da dikkate
aldığ ım ızda aslında normalde sağlam yani Türk milletinin geleneksel karakterini
yansıtan sağlam aile yapısının bir örneğini de biz Antalya’nın muhtelif yerler inde bir
taraf tan görüyoruz. Ama, işte, söylediğim gibi, bu hareketlilik, bu ekonomik hayat ın
getirdiği yani ekonominin şekillenme biçiminin getirdiği handikaplar maalesef böyle
bir olumsuzluğu ortaya çıkar ıyor. Ama bunlar ı söylerken de, tabii, çok da karamsar,
çok kötümser bir tablo çizmeye de hakkım ız yok. Biz bir t araf tan, işte, sizler de
belki gördünüz, her hâlde bir etkinlikten sonra buraya geldiniz. Bundan sonra da
sahada çalışma yapan arkadaşlar ım ızl a işte, aile hâkim leridir, bizim yine Aile
Sosyal Politikalar, belediyeler, onlarla ilgili görüşmeler yapacaksınız. Yine, burada
devlet ve sivil toplum el ele, elim izden geldiği kadar aile bütünlüğünün sağlanması,
ailede meydana gelecek sorunlar ın çözümü konusunda da iş bir liği hâlinde
çalışıyor uz. İşte, Aile Sosyal Polit ikalar Müdür lüğümüzün birim leri var, orada
çalışan elemanlar, bizim özellikle Antaly a ve Alanya’da yani 2 büyük merkezde bu
işi sağlayan, civar da hizm et veren bir imler imiz var, onlar ın detaylar ına ben
girmeyeceğim. Belki, başta söylediğim, hani sebepler noktasındaki hususlar ı aile
hâkimler inden daha net yani münf erit sorunlar ı dikkate ala rak, boşanma sebepler ini
dikkate alarak daha net çözümleme imkânı olabilir. O yüzden daha f azla ben detaya
girmeyeyim. Tekrar hoş geldiniz diyor um bütün m illetvekiller imize, Sayın
Başkanım ıza, uzman arkadaşlar ım ıza; çalışmalarda başar ılar, kolaylık lar dili yoruz.
Sayın Ayşe Kesir Hanımef endiyle de bizim yine hukukumuz eskidir. Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığ ındaki görevi sırasında ben de Hakkâri Valisiydim,
oradan başlayan bir dostluğumuz var.
BAŞKAN - Ramazan günü Hakkâri’de...
ANTALYA VALİSİ MUAMMER TÜ RKER – Hakkâri bizim hayat ım ızda tabii çok
önemli yer tuttu. Hasan Bey de orada, Millî Eğitimde şube müdürüydü, şimdi
Bakanlıkta çalışıyor, birlikte çalışt ık.
Ben tekrar hoş geldiniz diyorum, kolaylık lar diliyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Valim, sağ olunuz.
Ben de öncelikle ev sahipliğiniz için teşekkür ediyorum.
Biz Ocak 14’t e Komisyon olarak ilk toplant ım ızı yapt ık ve o zaman aslında
biraz da kendi işim izi n kendimiz büyüttük ölçeğini, geniş bir tanım yapt ık biz. “Aile
Bütünlüğü” dediğim iz konu ... Sadece boşanma olaylar ı üzer inden ve boşanma
neden ve sonuçlar ı üzer inden giden bir çalışma yapm ıyoruz biz. Ailenin bütünlüğünü
etkileyen tüm f aktörler yani o ailede engelli birey varsa dahi gibi çok geniş bir
perspektif ten inceliyor uz. Onun için, biraz işimiz zor ama süreli , sayılı bir
Komisyonum uz yani 14 Mayıs it ibar ıyla r aporumuzu teslim et miş olmam ız gerekiyor.
Bu anlamda, tabii, kamu kurumlar ını dinledik, bazı ver iler elde ettik mevcut
araşt ırmalar üzerinden.
Antalya 2015 öncesi 1’inci ildi. Türkiye ’de boşanma endeksi biliyorsunuz,
binde 1,7 ama Antalya 2’nin üzerinde bir şehir. 2015’te k ıl payı İ zm ir sizi geçti ama
biz Antalya’ya gelme kararım ızı 2015 TÜİK veriler i açık lanmadan önce alm ışt ık.
Bir de şunu yapmaya çalışıyor uz tabii Komisyon olarak: Y erinde inceleme
bizim için önemli çünkü bazen yerel f aktörler etken olabiliyor sor unu
tanım layabilmek için o bölgede. Hatta bazen çözüm için de bu yerel f aktörleri göz
önünde bulundurmanız gerekiyor eğer b ir çözüm önerisi üretilecekse, bir rapor
yazıla caksa. Onun için, hemen her coğrafi bölgeden bir ya da iki şehr e gidebilmeyi,
orayı yerinde görmek gibi bir karar aldık. Kilis ve Urf a’daydık bundan bir önceki
gezimizde, oranın da çünkü demograf ik yapısı çok f arklı. Yani, Urf a’nın çeşitliliği
malum ama onun d ışında Kilis’teki Sur iyeli misaf irler imizin nüf ustan f azla olması da
bir başka etken. Farklı sebeplerden dolayı ziyaretler yapıyoruz, Antalya’ya da bu
sebeple geldik.
Bugün, tabii, önce sabah Şiddet Önleme İzleme Merkezi bizim Bakanlığ ın,
tabii, yasayı çık ardığım ız dönem kurduğumuz bir kurum, onu gördük. Arkadaşlar,
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tabii, hem uygulam adan kaynaklanan bazı sık ınt ılardan da bahsett iler bize. Gün
içinde hem kurumlar ım ızı göreceğiz ama asıl önemsediğim toplant ı siv il toplum, işte
aile mahkemesi hâkimleri ve boş anm a avukatlar ıyla yapacağ ım ız masa başı
toplant ı, onlardan daha çok yer el veri elde etmeyi umuyoruz.
Burada, tabii, bu tür mekanizmalar ı oluşt ururken şeyi çok önemsiyor um ben,
alanda da az çok çalışm ış bir i olarak, yer el yönet imler in sürece dâhil olması yani
özellikle koruyucu, önleyici tedbir ler noktasında. Yani, vaka ortaya çıkt ıktan sonra,
işte şiddet ist ismar neyse söyleyeceğimiz, tabii ki mutlaka devlet in ilgili adli ve
kolluk güçleri devreye gir iyor ama iş, o olay olmadan önce koruyucu, önleyici
tedbir ler oluşturabilmeniz. Bu anlamda, yerel yönetim ler in bünyesindeki , özellikle
belediyeler in bünyesindeki kurumlar ı çok önemsiyor uz. Bugün, 2 , hatta 3,
Büyükşehir Belediyemizin de var 1 kurumu, 2 de yerel, Muratpaşa ve Kepez
Belediyesinin de, 3 ayr ı kurum u da yerinde görerek, onlar ne yapıyor lar, nasıl biz
onlar ın gelişmesine katkı sağlar ız noktasında da bir ziyar etimiz olacak. Umarım
ver imli bir ziyaret olur.
Ben tekrar ev sahipliğiniz için teşekkür ediyorum, sağ olunuz.
ANTALYA VALİSİ MUAMMER TÜRKER – Biz teşekkür ederiz, sağ olun.
Yani, yerel yönetim ler çok önemli, yerel yönet imlerin imkânlar ı da iyi,
hareket kabiliyetleri de daha iyi ama sivil t oplumu da mut laka işin içine katmak
gerekiyor çünkü bu iş böyle devlet in bürokratik işlerinden bir tanesi değ il sadece
yani mutlaka bu işt e çalışan, gönüllülük esaslı çalışan insanlara ihtiyaç var, o,
tart ışmasız bir şey. Şüphesiz önem li bir konu. Bu aslında sadece bizim
toplumumuzu sar an bir şey değil, özellikle gelişm iş, ekonomik bakımdan daha iyi
olan toplum larda ciddi bir sorun, tart ışm asız yani. Ö zellikle Bat ılı hayat tar zı bazı
olum lu taraf lar ıyla beraber bu tür olumsuzluklar ı da ber aber inde getiriyor, bizlerde
de maalesef öyle bir eğilim var, bu açıdan söylüyorum. Yani, bunlar ı tabii biz bir az
öze dönerek, hem inanç sistemim ize hem millî kültürümüze dönerek, bi raz or adan
beslener ek, oradan bazı örnekler alarak ama oradaki olumsuz, işt e “Kol k ır ılır, yen
içinde kalır.” tarzı sık ınt ılar ı f alan da muhaf aza etmeksizin, daha iyi bir modelite
içer isinde çözmemiz g erekiyor.
Tabii, bütün bunlar ı söylerken, hani eskiden, bilirsiniz , işt e, çocuklar ını,
kızlar ını evlendirenler “Buraya bir daha ancak cenazen gelir.” f alan tarzı nahoş
söylemler içer isine girerlerdi, o da doğru değil yani kadının bir taraf tan… Erkek için
de koruma önlemler i gerekebilir ama özellikle kadınlar ı erkeklere göre biraz daha
korunması gereken kesim olduğu için or aya vurgu yapmak lazım. Yani, kadınlar ın da
ezilmesine, şiddet e uğramasına f ırsat verecek, kendi derdini anlatmasını
engelleyecek bir or tam ı da oluşturmamak gerekiyor . Ama, bütün bunlar ı yaparken,
her aile içer isinde olabilecek uf ak tef ek huzursuzluklar, tartışmalar , münakaşalar,
bütün bunlar ı da kendi içlerinde, kendiler i çözemezse yan birtak ım deste klerle
çözebilecekleri bir ortamı oluşt urmak yani biraz orta yolu bulmak gibi, geçim yolunu
bulmak gibi bir f ormüle de ihtiyaç var. Bizim kültürümüz ve inancım ız dediğim şey
de aslında biraz bur aya dayanıyor. Yoksa 5 parmağ ın 5’i bir değil, hiç kimse de…
Hatta kardeşler arasında bile bu kadar t artışmanın olduğu bir dünyada kadın ile
erkeğin, f arklı kültürlerden, f arklı aileler den gelmiş iki insanın yüzde yüz her şeyde
mutabık kalmasını, her şeyde aynı f ikri benimsemesini de bekleyemeyiz yeter ki
ortak noktalarda buluşulabilsin.
Şeyi zaten söyle meye gerek yok yani bu televizyonlar ın, İnternet’in, medya
ve sosyal m edya ortamlar ının olumsuz etkilerine çok değinmek istemiyor um, onlar ı
zat en sizler de benden daha iyi biliyor sunuz ama oraya da aslında iş düşüyor,
basına da çok ciddi iş düşüyor. O yüzd en çok boyutlu, çok aktörlü bir f ormül
gerekiyor.
Bu arada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığ ına tabii çok ağır bir yük biniyor.
Aile ve Sosyal Polit ikalar Bakanlığ ının zorluğu, sonradan Bakanlık olup t am
kurumsallaşmasını sağlayamam ış olması, derme çatm a, işte, oradaki, buradaki
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bir imler i veya f arklı görevler i tek çat ı alt ında toplam ak ve buna uygun da ne büt çe
ne personel imkânlar ının henü z tam olarak oluşturulamayışı, i nşallah önümüzdeki
dönemde olur. Yani, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığ ına burada olayı yöneten,
çekip çeviren, koordine eden bir görev düşüyor ama henüz yapısı hem taşrada hem
merkezde tam bunu sağlayabilecek noktaya gelemedi, adım adım olacak. Ama ,
gecikmeden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığ ındaki yapılanmayı daha ileri noktaya
taşımam ız gerekiyor, biz sahada gör üyoruz bunu ama Bakanlıkta da benzer
sık ınt ılar maalesef d evam ediyor. Sizlerin böyle bir konuya r iyaset ediyor oluşunuz,
nezaret ediyor oluşunuz inşallah o kapıyı da biraz daha zor lar, Bakanlık biraz daha
etkin olur. Ama, Bakanlığ ın, dediğim gibi, sadece kendi yapısı değil, diğer
kurumlarla olan ilişkileri de burada çok önemli. Onu sağlayabilecek bir f orm
içer isinde yapılanması gerekiyor Bakanlığın, inşallah ona bu çalışma da bir kapı
aralar.
BAŞKAN – Onun için biz biraz g eniş tuttuk. Şuradan bak ılabilir: Boşanmalar ı
Araşt ırma Komisyonunun ne işi var ? İşte engelliyi, yaşlılar ı dinliyorsunuz. Engelli
aileler imizi, onlar ı da dinledik. Ama , öyle bakm ıyor um, “aile ” dediğinizde o ailede
engelli oluyor, yaşlı olabiliyor. Hatta uz m anlar şunu söylüyor: Aile parçalanm ış bile
olsa bir sebepten dolayı -göçten dolayı olabilir bu, boşanmadan dolayı olabilir - ama
o aile yine güçlü bir aile olarak kalabilir, bir sorun karşısında kenetlenebilir, sağlık lı
götürebilir bu süreci, bunu da sağla mam ız lazım. Yani , zorunlu gerekçelerden dolayı
aile parçalanabilir, ölümle yar ım kalan aileler var, boşanma g erekiyorsa olmuştur ve
o aile parçalanm ış bir ailedir ama “Yine bir sorun karşısında bir ar aya gelebiliyor sa
bu aile güçlü ailedir.” diyor uzmanla r ım ız. Önemli olan bu nu sağlayabilmek aslında,
ondan sonraki süreci sağlıklı götürebilmek çünkü hiçbir şeyin garantisi yok yani
boşanma vuku bulabilir ya da göç olabiliyor, aileler göç nedeniyle parçalanıyor,
ondan sonraki sür eci sağlıklı götürmek lazım. T abii, bazı taşıdığ ım ız geleneksel
kurum ve mekanizm alar ım ız var bu işi çok sağlıklı götüren, absor be eden ama
dediğiniz, sizin bahsettiğiniz gibi olumsuz örnekler ini taşıdığ ım ız, adına “örf ”
dediğimiz… Yani, “örf ” deyince ben hep sevim li, sempatik şeyler i anlamak ist iyor um
ama tabii ki örf a dına yapılan yanlışlar da var, b unlar ı da engelleyecek, önleyecek …
Ama, tabii, değişim ve dönüşüm kaçınılmaz, hiçbir imiz annelerim izin ve
babalar ım ızın yaşadığ ı sosyal ortamda ve çevrede yaşam ıyoruz çünkü çok dinamik
bir toplumuz. Ben kendimi t anım larken, mesela Almanya’ya gittik, bu tür g öç
uyumlar ıyla ilgili bir çalışma için Münih’e. Oradaki bir millet vekilim iz “Buradaki
Türkler artık üçüncü nesil oldu, hâlâ Türkler mi, Almanlar m ı karar veremiyor lar.”
demişt i. Şimdi, o nların, tabii, çok saf kan bir ırk iddialar ı var ya, anlamalar ı mümkün
değil. Dedim ki: “Ben de bir iç göç ailesinin çocuğuyum ve biz üç şehir bir den
değiştir erek geldik -neredeyse her nesil bir şehir değişt ir mişiz - ama ben şu an
üçüncü nesil olmam a rağmen , ilk dedelerimin geldiği şehre bile ait hissediyorum
kendimi.” Bizim genetiğim iz böyle, kodlamam ız. Hiç görmediğimiz, babam ın hiç
görmeden öldüğü şehre bile biz aidiyet, hemşehrilik ilişkisi kurabiliyor uz, aidiyet
gelişt irebiliyoruz. Bu bizim bir anlamda aslında güzel de bir hasletimiz ama bunu
burada yönet ebilmemiz lazım. Yani , değişim ve dönüşüm kaçınılmaz, hiçbir im iz,
çocuklar ım ız da bizim gibi yaşamayacak, daha iyi şeyler yapsın istiyoruz. Bunu
doğru mekanizmalarla yönetmek gerekiyor. Belki sizin bahse ttiğiniz gibi daha önce
yer elde bazı sosyal mekanizmalarla bunlar çözüm lenirken şimdi devlet in sosyal
hizmet mekanizm alar ını belki bu anlamda yayg ınlaşt ırması gerekiyor, özellikle aile
içi çat ışmalarda. Bırakın çat ışmayı, bugün ergen çocuğuyla baş edebilme k bile
göçle dağ ılm ış aileler için de çok büyük bir sorun. Onu yönetemediği zaman onun
için de bir sosyal hizmet alması gerekiyor.
Aile Bakanlığ ı konusunda da , tabii, Bakanlığ ın kuruluşunda yer alan biriyim
bürokrasi ekibinde. Farklı kurum kültürleri olan genel müdürlükler imiz var yani o
anlamda hâlâ o k ısm ına kat ılıyor um söylediğinizin. Kurum kültürler i arasında bir
uyum gelişmedi yani çok köklü bir bakanlık değil Aile Bak anlığ ı. Ama , şuna çok
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inanıyorum: Bu tür sosyal polit ikalar alanında çalışan dünya ör nekler ine
baktığ ınızda, bu Bakanlığ ın aslında bir koordinat ör bakanlığ ı gibi çalışm ası
gerekiyor. “Kadına şiddet ” dediğinizde o kadar çok bileşeni var ki bunun kolluk
ayağ ı var, sağlık ayağı var, Millî Eğitim ayağ ı var, Çalışma Bakanlığ ı ayağ ı var,
adliye ayağ ı var. Mesela , Avrupa’da bir yatay çalışma kültür ü olduğu için ülkelerde,
kamu kurumlar ı yerleşmiş ve bir yatay çalışma kültürü içinde bunu çözebiliyorsunuz
ama bizde hâlâ kamu bir az pram idel çalışıyor, yatay kültür ümüz yok, onun için Aile
Bakanlığ ın ın koordinatör görevi de bu disiplin içinde çok görülem iyor. O anlamda ,
umut ediyorum ki o kurumsallaşma da tamamlandıkça… Çünkü bugün terörü
konuşuyoruz mesela aynı zamanda, sadece bizim Komisyonun konusunu
söylemeyeyim, onun da koruyucu, önleyici tedbir ler i son der ece önemli. O anlam da
koruyucu, önleyici t edbirler konusunda da Sosyal Politikalar Bakanlığ ının çok etkin
bir bakanlık olduğunu düşünüyorum. Um uyorum, tabii , bunun gelişmesinde bizler in
de bu raporlar ı katkı verecektir diye düşünüyorum.
Arkadaşlar ım ızdan ilave etmek istedikleri…
TÜLAY KAYNA RCA ( İstanbul) - Sayın Valime bir sorum olacak.
Antalya aynı zamanda bu bağ ım lılıkt a tam nerede, onunla ilgili ne
düşünülüyor? Yani, birçok sebep silsilesinde o da bir vesile gözüküyor. Bilgi alır ken
gördük ki mağdurdan öte tedavisi konusunda da… Burada onunla ilgili ç alışmalar ne
düzeyde? Bağ ım lılığ ın gerçekten Türkiye ortalamasının çok üstünde olan bir Antalya
f otoğraf ına siz neler söylemek istersiniz?
ANTALYA VALİ Sİ MUAMMER TÜRKER – Dem in aileyle ilgili konula rda
sebepler e f alan indiğimizde söylediğimiz şeyler aslında bağım lılık noktasında da
biraz geçer li. Yani , buradaki bu yapı maalesef madde bağım lılığ ını f alan da b elli bir
düzeyin üzerine taşım ış . Şimdi, orada uzun süredir yapılan çalışmalar var, bu
çalışma lar ı doğrusu, sadece polisiye önlemler değil, sadece eğitim değil, sadece
ailelere yönelik hizm etler değil, sadece önleyici ya da tedavi edici sağlık hizmetleri
olar ak değil komple hepsinin bir arada olduğu bir çalışma olarak yür ütüyoruz.
Aslında var bu ça lışmalar. Mesela , bizim Antalya’nın bir mahallesi var, orada daha
çok yoğunlaşt ığ ını falan görüyoruz hem kullanım ını hem bu işin ticar etini. Oraya
yönelik ben ismini zikretmeyeceğim mahallenin ama arkadaşlar ım ız biliyor, buradan
olanlar. Özellikle m esela o bölgeye yönelik bir spesif ik proje de başlat ılm ış yani
sadece ondan ibaret değil ama örnek olsun diye söylüyorum. Şimdi, onun içer isinde,
diyelim bu önlem ler paketinin içer isinde güvenlik önlem ler i bir inci sırayı alıyor
çünkü hemen müdahale etmeniz gereki yor, adli makamlar a taşımanız gerekiyor
konuyu. Orada çok ciddi başar ılar elde edildiğini söyleyebiliriz. Bizim zorluk
çektiğimiz konu, tabii, bu işin bir ekonomisi f alan da olduğu için ve bu işi
yapanlar ın, ticaretini yapanlar ın da böyle bir ahlaki değere dayanması f alan da söz
konusu değil, dünya çapında böyle hatta bildiğiniz g ibi terör örgütlerinin en önemli
gelir kaynaklar ı arasında bu uyuşturucu traf iği. Dolayısıyla, orada sivil toplum un,
aileler in mutlaka daha f azla işin içer isine girmesi gerekiyor. Orada biraz daha belki
çalışmam ız lazım ama bir de bu sağlık, özellikle tedavi edici boyutunda eksikler imiz
var dı. Bu, sadece Antalya’nın değil, Türkiye' nin sorunu. Madde bağ ımlısı olduğ unu
bildiğimiz, bir şekilde bize int ikal eden kişileri bizim mutlaka b ir tedavi sürecine
dâhil etmemiz gerekiyor. Orada yeterli gelmiyorduk, yeter li değildik yak ın zamana
kadar, hâlâ da bu şey devam ediyor. Bizim Antalya’da, üniversite bünyesinde,
küçük, işte, adı da tam olarak “AMATEM” diyemeyeceğim iz ama AMATEM hizm eti
ver en bir birim imiz var. Bizim mutlaka Sağlık Bakanlığ ı bünyesinde böyle bir şey
kurmamız gerekiyor. Bu bir iki ay içerisinde inşallah o da yapılıyor, o eksiğim izi
gideriyoruz hem çocuklar için hem büyükler için.
TÜLAY KAYNARCA ( İstanbul) - Ben var biliyorum AMATEM.
ANTALYA VALİ Sİ MUAMMER TÜRKER – Üniversitedeki şey sizin bildiğiniz
şey.
TÜLAY KAYNARCA ( İstanbul) - Ha, üniversitedeki.
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ANTALYA VALİSİ MUAMMER TÜRKER – Evet, o var.
Fakat bizim burada S ağlık Bakanlığ ı bünyesinde tedavi edici hizmeti
ver ebileceğim iz en yak ın nokta Manisa’daki tedavi mer kezi. Oraya gitmek de
insanlar için külf et, aileler, ref akatçiler için külf et. O tam, istediğimiz verimi
sağlam ıyordu bize. Nihayet burada o bir im kuruluyo r yak ın bir tarihte, galiba nisan
ayı içer isinde f alan f aaliyete geçirm eyi planlıyor uz. Sağlık Bakanlığ ıyla çok
diyalogumuz oldu, Sayın Bakan dâhil olmak üzere, bütün ekibiyle, sağ olsunlar
böyle bir imkânı sundular bize.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) - AMATEM gibi bir şey mi?
ANTALYA VALİSİ MUAMMER TÜRKER – AMATEM kuruluyor. AMATEM ve
ÇEMATEM yani çocuk ve ergen.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) - Konya’da da var AMATEM, Manisa’da da
galiba söylem iştiniz.
ANTALYA VALİSİ MUAMMER TÜRKER – Buradan Manisa’ya gidiliyor
genellikle. O da, dediğim gibi, çok verim li olmuyor uzakta olm ası dolayısıyla.
Burada sık ınt ı bir az da şu: İnsanlar ı o tür bir yere yat ır dığ ınız takdirde bu
def a kendisine deli muamelesi yapıldığ ı gibi bir alg ıya kapılıyor. Onu önleyici yani
insanlar ı ikna edi ci yani bunun da herhangi bir hastalık gibi tedaviye muhtaç bir
mesele olduğuna ik na etmemiz gerekiyor. Yakında olmasının diğer sosyal hizmet
alanında çalışan insanlar ın bu işe m üdahil olmasını sağlama noktasında bir
kolaylığ ı olacak şüphesiz ki.
HÜSNÜYE E RDOĞAN (Konya) - Aslında size şu konuda kat ılıyorum: Mesela
Konya’daki AMATEM’in kapasitesi 25 kişilik. Yani, uyuşt urucu kullanan sayısının
artmasına istinaden bizim arkadan yapı olar ak onu karşılamayacak yani mevcut
kapasite yet erli değil.
ANTALYA VALİSİ MUAMMER TÜRKER – Yeterli gelm iyor.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) - İşte bataklığ ı kurutmaya yönelik çalışmalar
belki daha hızl ı ama sivrisinekle ilgili k ısımda şey var ama inşallah daha iyi olacak
diye düşünüyorum. Çünkü bu hakikaten aile bütünlüğ ünü etkileyen ö nemli
f aktörlerden birisi yani şiddeti getir iyor beraber inde, çocuklar ın aileden kopmasını
etkiliyor ve aile büt ünlüğünü gerçekten etkiliyor hakikaten. İ nşallah bu konuda da
bakarsınız başka bir komisyonda yine bir araya geliriz. Bununla ilgili de mutlaka
çalışma yapılması gerektiğini düşünüyor um.
ANTALYA VALİSİ MUAMMER TÜRKER – Bu, sadece aile içi şiddet i değil,
aslında diğer asayiş olaylar ını da doğrudan etkileyen bir şey, birçok bak ımdan.
Diyelim, uyuşturucu bulam ıyor veya onun için para bulam ıyor, başk a şeylere
yöneliyor, işte hırsızlıkt ır vesaire v eya t edaviyi alam ıyor bu sef er sorunlu bir insan
olar ak toplumda yaşamaya devam ediyor .
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) - Sayın Valim, bir de tabii oraya t abii gidince
sadece tedavi değil, o çocuklar ın tedavi sonr as ı t akibi, istihdam ı vesairesi de
gerekli çünkü çocuklar bir uğraş bulamadıklar ı zaman, bir yerde istihdam
edilmedikler i zaman yine geriye döndüklerinde o tedavinin, o kadar yoğun bir
şekilde çaba sarf edilmiş, külf eti olmuş bir tedavinin hemen akabinde t ek rar aynı
şeyi kullanmaya başlayabiliyor. O da bir.. .
ANTALYA VALİSİ MUAMMER TÜRKER – Evet, rehabilit asyon süreci çok çok
önemli yani tedavi kadar o da önem li.
Son bir nokta olarak sayın millet vekilim in söylediği hususa bir nokta daha
ilave edeyim. Sivil t oplumu da bur ada ciddi bu işe dâhil ediyor uz yani sivil t oplum
işin önemli bir par çası. Gönüllülük -biraz önce söylediğim gibi - işin esasında olunca
netice almak da kolay oluyor yani sivil toplum kuruluşlar ından g erçekten ciddi
destek alıyoruz.
TÜLAY KAYNARCA ( İstanbul) - Burada var değil m i?
ANTALYA VALİSİ MUAMMER TÜRKER – Var, evet.
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BAŞKAN - Epey var, biz bugün toplant ıya da davet ett ik onlar ı, özellikle
alanda çalışanlar ı.
ANTALYA VALİ Sİ MUAMMER TÜRKER – Ben gerek bu sorduğunuz madde
bağ ımlılığ ı gerekse diğer konular la alakalı sivil toplumla ilgili şunu söyleyeyim:
Yani, 2.700 civar ında bizim dernek var, işte vak ıf lar ı f alan da dâhil ett iğimizde
3.000’ün üzer ine çık an bir sayıda sivil t oplum kuruluşu var. Bunlar hani böyle çok
pasif durumda olan, sadece lokal işletmeciliği yapan belli sayıdakileri çık ardığ ınız
takdirde bile çok ciddi bir rakamda aktif dernek var, bur ada yani sivil toplum
kuruluşu var.
BAŞKAN - Onu çok önemsiyorum ben.
ANTALYA VALİSİ MUAMMER TÜRKER – Çok önemli.
BAŞKAN - Ben de bir sivil toplumcuyum, 30’uncu yılım ı yaşıyorum bu yıl, çok
önemsiyorum onu hem topluma katma değer üretmekte hem de devletin er işemediği
yer ler de insan kaynağı üretmek noktasında önemsiyorum . Hatta devlet, özel sektör
ve sivil toplum iş birliğinin inovasyonunun önü müzdeki dönem Türkiye için önemli
bir hamle dönemi olacağ ını düşünüyorum, onu çok önemsediğimi if ade etmem lazım,
özel sektör, kamu ve sivil toplum iş birliği.
ANTALYA VALİSİ MUAMMER TÜRKER – Yani, burada istif ade ediyor uz
şeylerden, onlar da gönüllü geli yor. Birçoğunun da, diyelim iş adamlar ı, iş kadınlar ı
derneği gibi, par ası f alan da var mesela. Onlar bize “Ne yapabiliriz?” f alan gibi
sorularla geliyor. Onlar dan gerekli şeyi de kanalize etmeye çalışıyoruz elimizden
geldiği kadar.
BAŞKAN - Şimdi, bizdeki vak ıf medeniyetinin adı bugün “sosyal sorum luluk ”
diye değişt i ama aynı geleneği devam ettiriyoruz, evet, önemsiyor um onu.
ANTALYA VALİSİ MUAMMER TÜRKER – Aynı şey, evet.
BAYRAM ÖZÇELİ K (Burdur) - Evet, kusura bakmayın Başkanım, Sayın
Valim, özür diler im .
BAŞKAN - Hoş geldiniz, Burdur ’dan geliyor.
ANTALYA VALİSİ MUAMMER TÜRKER – Burdur ’dan geliyorsunuz.
BAŞKAN - Yak ından gelince öyle oldu.
BAYRAM ÖZÇELİ K (Burdur) - Geciktim biraz kusura bakmayın.
Şimdi, bu AMATEM’le ilgili olarak, siz Antalya olarak vurgu yaparken bölgeyi
de dâhil etmenizde çok büyük f ayda var çünkü söylediğiniz gibi, ta buradan
Manisa’ya gidiyor, Af yon’da yok, Isparta’da yok, Burdur ’da yok , Uşak, Kütahya,
Denizli, hepsi Manisa. .. Manisa’da da yıllardır alg ı: Orası bir ak ıl hastanesi.
Dola yısıyla, tedavi merkezi gibi görmüyorlar. Ondan dolayı bu bölgede yani şakayla
da kar ışık yıllardır “ Bir şey olursa Manisa’ya gönder iriz.” esprisi de yapıl ır. Yani ,
Antalya’ya AMATEM’in kurulması lazım Sayın Valim.
ANTALYA VALİSİ MUAMMER TÜRKER – Doğru. Yok, zaten hani bölgesel
hizmet vermek durumunda yani bunun için de Sağlık Bakanlığı...
TÜLAY KAYNARCA (İstanbul) - Hatta başlamanıza çok sevindim açıkçası,
ikinci ayağ ı da olsa t am olsa.
BAYRAM ÖZÇELİ K (Burdur) - Daha güzel olur.
TÜLAY KAYNARCA (İstanbul) – Yani, mesela AMATEM’de geliyor, vücudunu
ar ındır ıyor, bit iyor , hatta bazen art ık onu etkilemiyor , bağ ımlı lığ ı alıyor. Vücudunun
temizlenmesi lazım ki eskisi kadar etkili olsun. Sırf o yüzden gidiyor, bırakmak için
de değil, vücudu ar ındırma için ama ikin ci ayak çok önemli. O rehabilitasyon yani
bir dört, yedi ay gibi, bazı İtalya örneğinde olduğu gibi, mesela iki buçuk , üç yıl gibi,
tamamen genci ya da aile, eş, her kimse onu oradan uzaklaşt ıracağ ı bir sistem
lazım ve bununla ilgili çok ciddi bir çalışma var ve Türkiye’de hâlâ olmaması
gerçekten çok üzücü. İstanbul’da baş ladı, lokal, çok küçük ama onda inşallah bu bir
iki yıl içer isinde şekillenecek.
BAŞKAN – Tabii, benim geldiğim şehir küçük bir şehir, orada bile ihtiyaç var.
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TÜLAY KAYNARCA ( İstanbul) - Tabii, yet miyor. Mesela , sokak çocuklar ı diye
başladı oradaki sistemde. Sokak çocuklar ım ız içinde bağ ımlılığ a bulaşm ış olanlar
var dı. Arkasından hemen yani bir sür e orada kalıyor, meslek ediniyor, vaktini
geçiyor hem o olaydan uzaklaşıyor hem vücut t amamen kurtulabiliyor. Eğer
AMATEM oluşacaksa -Antalya’daki belli bir çalışma olacak, Manisa’dan kurtuluş en
azından- ama hemen yanına en az yedi sekiz ay, bir yıl kalabileceği ve o
bahsett iğiniz ent egre kuruluşlar...
BAŞKAN - Antep’te var öyle bir kuruluş. Oray ı öğrenme f ırsat ınız oldu mu,
Antep’tekini?
ANTALYA VALİSİ MUAMMER TÜRKER – Yok, onu bilmiyorum .
BAŞKAN - Antep’teki hem tedavi ediyor, tedavi sonrası meslek... Külliye gibi,
büyük bir kompleks gibi düşünün, t edavi de ediyor, bir yandan meslek öğrenec eği
f arklı boşluk yerleri var, h obi odası da değil, bayağ ı trikotaj atölyesi var mesela ve
orası dışar ıya üret im yapıyor bir yandan, ç ocuk oradan çıkt ığ ında … Yatakta da
tedavi veriyor bir psikiyatr i hekim var başında. Ben onun bir brif ingini alm ışt ım
Sayın Başbakanım ızın eşiyle Antep’e gittiğimizde. Yani , önerir im, oranın da bir
bilgisini alın, edinin, entegre bir yer. Hem meslek edindir iyor, meslek edindirmenin
akabinde de çocuğun istihdam bağlant ısını da kuruyorlar or ada.
TÜLAY KAYNARCA ( İstanbul) - Yedi sekiz ay kalıyor orada.
BAŞKAN - Tabii, tabii, epey bir kalıyor.
TÜLAY KAYNARCA (İstanbul) - Hem diğer bağlant ılar kesiliyor hem vücut
tamamen ar ınıyor.
BAŞKAN - Hatta böyle 30 -40 kişiye f alan, 40 üzer i sayıda bir hizmet ver en,
kapasitesi yüksek bir yer, bayağ ı ent egre bir işletme.
TÜLAY KAYNARCA ( İstanbul) - Orada erkekler ağ ırlık lı.
BAŞKAN - Tabii, erkek ağırlık lı. Ama , bayağ ı entegre, her şey var onun
içinde, oyun odalar ı, hobi odalar ı, meslek öğrenme, İŞKUR b ağlant ısı, tedavisi
yapılıyor, hatta işte evliliğ ine varana kadar , sonr a hayat ını normalleşt ir ip
evlenecekse çocuk o aşamaya kadar takip edilen bir yer.
TÜLAY KAYNARCA (İstanbul) – Hatta 3-4 kurum entegre orada. Sağlık
Bakanlığ ı t edavi sürecini devam ettir iyor, Aile Bakanlığ ı sosyal entegre k ısm ını
mesela, İŞKUR, dolayısıyla sosyal güvenlik yani 3 -4 bakanlık ortak ama 1
bakanlığ a…
BAŞKAN - Eski de bir yer, yeni bir yer değil, çok eski bir kurum bu
Antep’teki.
ANTALYA VALİ Sİ MUAMMER TÜRKER – Bizim AMATEM’de rehabilitasyonla
alakalı da, hani o işin devam ıyl a alakalı da bir şey olacak yani öyle bir f onksiyon
olacak ama bu dediğiniz kadar kapsamlı değil.
TÜLAY KAYNARCA (İstanbul) - Yani, keşke, hem İstanbul T uzla örneği hem
Antep ör neği bak ılarak, madem başlayacak devam ında bur ada… Küçük olur yani
baştan 20 kişilik gibi düşünülür sonra etr a f ı daha büyür ama daha sağlıklı olur.
ANTALYA VALİSİ MUAMMER TÜRKER – Mesela, belediyelerin f alan var,
büyükşehir belediyesinin benzer şeyi var, hani onunla entegre edebilir iz.
BAŞKAN - Tabii ki belediyenin zat en.
TÜLAY KAYNA RCA (İstanbul) - Şöyle: Antep’teki belediyenin… Genelde
belediyeler bunu Aile Bakanlığ ı üzerinden halledelim diyor. Ya, ben yaklaşık 3 -4
tane sırf bu çalışm a üzer inde yoğunlaşm ışt ım. Niye? Çünkü sürdür ülebilir olm ası
için. Çok ciddi bir gideri var ve değiş ik bakanlık larla bağlant ısı var. Dolayısıyla, şu
anda mesela uyuşturucu ve bağ ım lılık la ilgili acil eylem planında 9 bakanlık Sağlık
Bakanlığ ının koordinesinde –siz de biliyorsunuz- valiler imizin başkanlığ ında bir
entegre çalışma var.
ANTALYA VALİSİ MUAMM ER TÜRKER – Tabii, tabii, evet, kurulumuz var.
TÜLAY KAYNARCA ( İstanbul) - İşte o da diyor, rehabilitasyon da bu sistemle
gider ise o zaman sürdürebilirliği olur. Baştan devam ediyor, ilgili, destekli, çok
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değerli bir başkanla bir likte yürüyor ama bu konud a duyarlı olmayan bir yapıyla
sürdürebilirliği kalmayabiliyor.
ANTALYA VALİSİ MUAMMER TÜRKER – Biz ona detaylı çalışalım. Bu
boyutuyla çok da incelemedim ben açıkçası.
TÜLAY KAYNARCA (İstanbul) - Çok iyi olur . Yani, o çalışmanın da bir
devam ı gibi olur Say ın Valim, Sayın Başbakanım ızın mant ığ ıyla oluşan yapının
Antalya ayağ ındaki bir ör neği gibi olur çünkü İstanbul bu çalışmayı genişleterek
inşallah bu üç dört ay içer isinde bir noktaya getir ir.
BAŞKAN - Evet, ilave etmek istediği olan var m ı arkadaşlar ım ızd an?
TBMM MUHABİRİ EKREM ERDOĞ MUŞ - Sayın Başkanım, benim sorum
olabilir mi Sayın Valiye.
BAŞKAN – Buyurun.
TBMM MUHABİRİ EKREM ERDOĞ MUŞ - Sayın Valim, konuşmanızda
yabancı uyruklu 80 bin insanın A ntalya’da yaşadığ ını söylediniz, b unlar arasında da
yaklaşık 40 bin civar ında Rus’un olduğunu söylediniz. Malum Rusya’yla bir kriz
yaşandı, uçak düşür me krizi. Bunun aileler ar asında yani Türk -Rus evliliği yapm ış
insanlar arasında bir çat ışma ya, çekişm eye yol açt ığ ını görüldü mü veya toplumda
Türklerden Ruslar a ya da Ruslardan Türklere karşı bir düşmanlık belirtisi var m ı
ef endim?
ANTALYA VALİ Sİ MUAMMER TÜRKER – Antalya için söylersek böyle bir şey
yok. Yani, özel likle toplum kesim ler i arasında veya Ruslar ve Türkler arasında en
küçük bir şey yok. Hatta, bu Ruslar b urada yaşamaktan çok mutlu olan insanlar,
Türkler de onlar ın buradaki var lığ ından çok mutlu olan insanlar . Çünkü bur anın
geleneksel misaf irperver lik vesaire söylemlerini bırakalım, buranın ekonom isi zat en
ağır lık lı olarak bu tür yabancı hareketliliğine day anıyor. G eçtiğimiz yıl 12 m ilyon
yabancı tur iste ev sahipliği yapt ık. Bunun da en büyük payını aşağ ı yukar ı Ruslar
oluşturuyor yani yıl da 3-3,5 milyon Rus turist geliyor. Şimdi, buraya gelen bu
insanlar ın bir k ısm ı yaşamayı tercih ediyor, ev alıyor veya ev kiralıyor vesaire. Yani,
buranın ekonomisinde bir kere onlar ın varlığ ı çok önemli bir yer tutuyor. Dolayısıyl a,
yıllardır, otuz yıldır, otuz beş yıldır buna Ant alyalılar alışık, s adece Ruslar için
söylemiyorum, diğer yabancılar için de . Mesela, bizim Kaş’ a bağlı Kalkan beldemiz
var, eski belde, oranın nüf usunun - yanlış olmasın - yüzde 70 -75’i İngiliz yani art ık,
hayat ın bir parçası hâline gelmişler, k esinlikle en uf ak bir çatışma ortam ı yok. “Aile
içinde bir şey var mı , yok mu?” Bize yansıyan bir şey yok, b ilmiyorum Aile, Sosyal
Polit ikalar Müdürüm üze yansıyan bir şey var m ı ama öyle bir şey de yok. Çünkü,
yani, bir kere, insanlar bu sorundan, burada yaşayan Ruslar da , onlarla evlilik
vesaire hayat ını kurmuş olanlar da, Türkler, son derece rahatsız. Şunu da
söyleyeyim: Ruslar ın burada dernekler i f alan var, okullar ı var yani birtak ım toplum,
bir komünite oluşturmuşlar. Mesela, dün akşam Türk -Rus dostluk gecesi var dı,
yem ekli bir programdı, ben de gitt im, devlet erkânından da giden oluyor. İ lginçtir ,
Rusya Federasyonu’nun burada B aşkonsolosluğu var, oradan da temsilciler var dı.
Bir iki ay önce Kemer’de oldu benzer bir şey. Yani, Türkler ile Ruslar arasında ,
toplum lar arasında bir pr oblem olmadığ ını , burada yaşayan Ruslar ın hayatlar ından
son derece mutlu olduğunu ortaya koyan, hatta bunu ortaya koymak için dizayn
edilmiş etkinlikler bunlar. Kemer’de de benzer bir şey oldu, bu dernekler organize
ediyor, dün akşamkini Antalya’daki dernek organize etti, öbürünü Kemer ’deki der nek
organize etmişt i. Herhangi bir şey yok . Yani, şöyle: Rusya Hükûmetinden bize
yönelik müeyyideler var şu anda. Bizim kanatta devlet in öngördüğü veya empoze
ettiği herhangi bir yapt ır ım kararı olmadığ ı için yani biz im Ruslar la yaşamaya da ,
onlar ı ağ ır lamaya da , ticaret yapmaya da en uf ak bir eng elim iz yok devlet olar ak.
Bunun bir neticesi olarak Türklerden Ruslara yönelik olarak en uf ak bir şey yok.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) - Peki, onlar olayı nasıl buluyorlar yani kendi
devletlerinin yapt ığ ını eleşt ir ir tarzda m ı , destekler tar zda m ı?
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ANTALYA VALİ Sİ MUAMMER TÜRKER - Şöyle bir şey var, bunu sadece bir
hissiyat olarak söylüyorum: Yani, uçaklar ının düşmesinden böyle bir milliyet çi
duygular la f alan rahatsızlık lar ı uf ak tef ek var. İnsan olar ak bunu da anlamak lazım.
Bizim uçağ ım ızı da Ruslar düşürse bi z de benzer bir hissiyat içer isine g irebilir iz.
Fakat, kesinlikle seyahat özgürlüğü noktasında da , yaşama, yer leşme özgürlüğü
noktasında da uygulananlar ın çok doğru olmadığ ını düşünüyorlar, söylüyorlar da
bunu. Yani, siyasi ve diplomat ik sorunlar ın kendi m ecrasında çözülmesi gerektiğini,
bunun kesinlikle ekonomik ilişkilere, tur istik ilişkilere… Bizim tarım noktasında da
çok ciddi bir partnerimiz Rusya. Antalya, zat en hayvansal değil de bitkisel üret im de,
toplam ür etimde Tür kiye’nin bir numaralı vilayet i , hem iç pazar a hem de ihracat a
yönelik olarak bak t ığ ınızda. İhracat ının da yüzde 40’ını Rusya Federasyonu
oluşturuyor. Dolayısıyla, karşılık lı ilişkilere dayalı hem ekonomik hem sosyal
kültürel ilişkilere dayalı bir bağlant ı var Rusya ile Antalya arasında. O yüzden, bu
olay bir küçük rahat sızlık oluştursa bile insanlar ın kaf asında bunu kesinlikle kendi
hayat lar ına, söylemlerine f alan yansıtm ıyorlar, öyle bir şey yok yani.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) – Peki, bu bitkisel ürünlerde çok kaybım ız
oldu mu? Bize bunu sa hada soruyorlar ama bir de sizden duymak isteriz cevabını.
ANTALYA VALİSİ MUAMMER TÜRKER – Sayın Vekilim, oldu, aslında şöyle
oldu: Mesela, tur izmde bizim sezonumuz t abii, art ık, nisan, mayıstan sonra
başlayacağ ı için bazı şeyler i henüz hissetmiyor uz, reze r vasyonlarda ger iden
geliyoruz, o ayr ı konu. Ama, tar ımda hemen ilk günden başladı sorunlar. Fakat ne
oldu? Kasım da oldu hadise, işt e, bir , bir buçuk ay sonra, 1 Ocaktan yürür lüğe
girmek üzere müeyyideler i koydular. O arada bizimkiler birtakım yollar keşf e ttiler
yani tamamen böyle sıf ır lanmadı her şey. Rusya Federasyonu’na kalsa uygulanan
müeyyideler le Türk tar ım ını, Türk tar ımsal ürünlerini kesin likle engellemek
istiyorlardı f akat birtakım yollar bulunuyor, bir de onlar ın da ihtiyacı var. Hangi ülke
olursa olsun vatandaşından gelen talepleri, iht iyaçlar ı dikkate almak zorunda. Orada
da çok ciddi ihtiyaç var bizim ürünler e.
BAYRAM ÖZÇELİK ( Burdur) - Yani, daha önceki yaşadığ ım ız bir krize gö re
etkisi f azla olmadı bu sef er Sayın Valim. Çok önce, yaklaşık on bir yıl önce bir kriz
yaşandı. Tar ımsal krizden daha f azla etkilenm iştik ama şimdi öyle değil.
ANTALYA VALİSİ MUAMMER TÜRKER – Doğru.
Şöyle bir şey var Sayın Vekilim: Tar ımda, tabii, karşılık lı bağ ım lılık çok
önemli, alternatif bulması çok zor hemen kısa v adede. O yüzden, onlar ın size
bağ ımlılığ ı çok f azla. O, bizim bir avant aj ım ız f akat tarımda her ne kadar istihdam
çok f azla da olsa yani bur ada toplumun çok değişik kesimler i, köylüsü , daha maddi
durumu düşük olan kesimler tar ımdan ciddi anlamda beslense b ile tur izm bizim
açım ızdan ekonomik olarak daha büyük bir değer if ade ediyor. Yani, Türkiye’nin
turizm gelir i yaklaşık 35 milyar dolar. Bunun da rakamlara f alan bakt ığ ım ızda aşağı
yukar ı yar ısı, yar ıdan f azlası Antalya’da üretiliyor. Yani, turistik gecelem elerin,
Türkiye’ye gelen bütün turistlerin turist ik gecelemelerinin yüzde 65’i Antalya’da
oluyor. İstanbul’a vesaireye gelen turist sayısı sayıca çok olabilir ama gerçi
Antalya’yla başa baş gidiyor f akat orada kalan bir gece , iki gece f alan kalıyor,
Antalya’ya gelen ort alamada yedi küsur gün kalıyor. Böyle olunca, Türkiye tur izm
gelir inin yani 35 milyar dolar ın , neresinden baksanız, 17, 18 - minimum olmak üzer e milyar dolar ı Antalya’da üretiliyor. Şimdi, böyle bir sektör ve aşağ ı yukar ı 50 yan
sektöre de destek sağlayan bir sektör . İşte, tar ım sektörü, loj istik sektör yani
bilumum tedar ikçi sektörler turizme kaynak sağlıyor. Böyle olunca yüzbinlerce
insanın ekmek yediği bir sektör bu, a rt ı çok büyük bir ekonomik değer ve cari açığ a
doğrudan etki yapıyor. İth alat yok çünkü turizmde, ciddi anlamda ithalat yok yani
gelen par anın tamam ı Türkiye’nin car i açığ ını kapatmaya gidiyor. Böyle olunca,
tar ım ile turizm i mukayese ediyorum, tar ım toplumsal olarak bir şey if ade ediyor
tar ımdaki kriz ama turizm hem toplumsal hem de ekonomik, makroekonomik
dengeler bak ım ından daha öncelikli bir yerlere konuluyor yani mesela bizim tar ım sal
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ihracat ım ız –bu kadar rakam söyledik - toplamda 540 milyon dolar yani 1 milyar değil
yani 1 milyar ın yar ısı neredeyse ama turizmde 17 -18 m ilyar dolar dan bahsediyoruz.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Müsaade isteyelim o zaman.
Sağ olun.
Kapanma Saati: 10. 11
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(Kepez Belediye sini Ziyaret)
İKİNCİ OTURUM
Açılma Saat i: 11.35
BAŞKAN: Ayşe KEŞİ R (Düzce)
BAŞKAN VEKİLİ: Bayram ÖZÇELİK ( Burdur)
SÖZCÜ: Ali ÖZKAYA (Af yonkarahisar)
KÂTİP: Emine YAVUZ GÖZGEÇ (Bursa)
-----0----BAŞKAN - Sayın Başkanım, ö ncelikle ev sahipliğiniz için teşekkür ediyorum.
Biz Komisyon olarak bugün Antalya’dayız. Biz sınır lı sür eli bir Komisyonuz,
Mayıs 14’te bir rapor yet iştirmem iz gerekiyor. Aile büt ünlüğünün araşt ır ılması ve
boşanma olaylar ı… Biz biraz yükümüzü kendimiz ar t ırdık, biraz bütüncül bakmak
istediğimiz için, aileyi etkileyen tüm faktörler, yani madde bağ ımlılığ ından işte
ergenlik, varsa evde bir engelli bir ey gibi tüm f aktörleri bu Komisyonun konusu
yapt ık, geniş bak ıyoruz onun için. Tabii, önemli bir konu da. İl gili kurumlar ı, kamu
kuruluşlar ını dinlediğimizde, ben de alandan gelen bir i olarak şunu biliyor um ki
yer el özellikler çok f ark edebiliyor, hem sorun için hem çözüm öneriler i için. Bu
anlamda, bölgesel ziyar etler yapıyor uz, biraz bölge f otoğraf lar ı çekebil eceğimiz,
yani sürem iz de k ısıt lı, daha çok ziyar et yapamadığ ım ız için biraz bölge f otoğraf lar ı
çekmek istiyoruz ki raporu daha sağlık lı yapalım, iyi de bir uzman ekibimiz var,
kalabalık bir ekiple geziyoruz. O anlamda, daha önce Urf a ve Kilis’e böyle bir
ziyar et yapt ık o bölgenin bir f otoğraf ını alabilmek adına.
Antalya da elimizdeki ver ilere göre, son birkaç yıldır özellikle boşanma oranı
Türkiye ortalamasının üzerinde olan birkaç şehirden biri. Mesela, bir önceki yıl
1’inci şehirken şimdi 1’inci İ zmir, b öyle çok minik bir f arkla. Bu, bizim için önemli bir
sebept i bu ziyaret i oluşturmam ızda. Tabii göç aldığ ını biliyor u z, şehir ciddi bir göç
alıyor. Bu g öçle beraber bu nasıl et kileniyor ? Bir de yerel kurumlar, özellikle
belediyeler ya da m erkezî kurumlar ın yereldeki işleyiş biçim leri, onun için sabah 2
kurum ziyaret imiz oldu, sizden sonra da yer el yönetim lere yine 2 kurum ziyaret imiz
olacak, Muratpaşa Belediyemizin hem büyükşehir belediyesinin 2 kurumunu ziyaret
edeceğiz. Oradaki uygulamalar ı görmek ve bu uy gulamalar ın varsa eksiklikleri
mevzuattan kaynaklanan, biz nasıl katkı ver iriz, bu kuralı nasıl derceder iz, bu
çalışmalar ı yapmak için buradayız.
Buraya kadar tekrar ev sahipliğiniz için t eşekkür ediyorum.
Türkiye’nin her yer inde bizim için önemli bir konu , aile bütünlüğünü etkileyen
f aktörler ve boşanm a olaylar ı. Ama , Ant alya özelinde nedir durum? Az önce basın
sordu ne gördüğüm üzü. Daha 2 kurumu ziyaret ett ik, henüz çok net bir şey
söylemem mümkün değil. Bir de sosyal olaylarda zaten bir şehir ziyaretiyle hemen
bu böyledir gibi bir yarg ıya varmanız da mümkün değil. Ama , öğleden sonra
Antalya’da görev yapan, aile mahkemesi hâkim ler i, sivil toplum kuruluşlar ı,
boşanma avukatlar ıyla geniş çaplı bir değerlendirme toplant ım ız olacak, onlar ın
sahadaki bilgiler in i alacağ ız, belki o bize daha iyi bir f otoğraf verecek diye
düşünüyorum.
Ben tekrar ev sahipliğiniz için heyet imiz adına, 4 millet vekili arkadaşım la
bir likteyiz bur ada, Kocaeli, Burdur, Konya ve İstanbul , burası da bir Türkiye
coğraf yası aslında. O anlamd a, biz de ekibim iz adına ev sahipliğiniz için teşekkür
ediyorum Başkanım, sağ olunuz.
KEPEZ BELEDİ YE BAŞKANI HAKAN TÜTÜNCÜ – Sayın Başkanım, ben de
ziyar etinizden dolayı şükranlar ım ı ar z ediyorum şahsınızda tüm millet vekiller imize.
Gerçekten çok önemli bi r sor unun, bir toplumsal pr oblemin tespit ine dönük bir adım
att ığ ınızı görüyorum. Şüphesiz ki bu yapılacak çalışmalar son derece önem li, aile
bütünlüğünün korunması, toplumun geleceğe sağlık lı bir şekilde yür üyebilmesi
bak ım ından son der ece önem li. Elbette ki başta belediyeler olmak üzere kamu
kurumlar ını da bu sonuç rapor unuz aydınlatacak ve bizlere de ışık tutacakt ır. Çünkü
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devletin Anayasa’yla tanım lanm ış en önem li görevlerinin başında ailenin
bütünlüğünü korum ak ve aileyi geleceğe taşımak var. Dolayısıy la, ben de
bölgemizde boşanma hadiseler inin çok yaşandığ ını görüyorum ve işin doğrusu
bunlar ı çok üzüntüyle de t akip ediyoruz. Ama , devlet olarak çözmemiz gereken çok
önemli pr oblemler var ve bu problem ler in de aslında bu sosyal olgunun kaynağı
olduğu kanaati şahsımda hakim. Dolayısıyla , bununla alakalı ciddi bir devlet
polit ikasının oluştur ulması gerektiği kanaatindeyim. Bu , çok anlam lı ve çok önemli
bir sosyal polit ika olacakt ır devlet imiz açısından.
Ben tekrar ziyar etinizden dolayı sizlere çok çok teşek kür ediyorum,
şükranlar ım ı sunuyorum. Gerçekten , toplumun en taban noktasındaki problem leri
toplumun en tabanında görev yapan insanlar daha iyi bilebilir ler siz de takdir
edersiniz ve bu ziyaretiniz bu açıdan da çok anlam lı. Başar ılar diliyorum. Biz de
elimizden gelen her türlü gayret i göst erip sizin çalışmalar ınıza katk ı sağlamak
istiyoruz.
Teşekkür ederiz ef endim, sağ olun.
BAŞKAN - Biz teşekkür ederiz basın mensubu arkadaşlar a.
Aslında ben bu sizin f a aliyet lere bak ıyor um da gençler için sporla ilgili olan
şeye. Büt ün bu konuştuklar ım ızın temelinde aslında koruyucu , önleyici tedbirler çok
önemli. Yani, gençleri ne kadar sokaktan çekebilirsek, ne kadar onlar ı mot ive
edecek, kendiler ine iyi bir planlama yapacak hedef koyabilir sek, aslında bütün bu
sorunlar ı daha az konuşuyor olacağ ız.
KEPEZ BELEDİ YE BAŞKANI HAKAN TÜTÜNCÜ – Aynen öyle.
BAŞKAN - Onun için, mesela ben Millî Eğitimle de konuştuğumda, kendi
şehrimde de bazı sık ınt ılar var. Sınıf öğretmenler ini çok önemsiyorum. Yani , çocuğu
eğitime dâhil edece k, motive edecek ve eğitimde kalmasın ı sağlayacak, çocuğun
motivasyonunu art ır acak. O anlamda, gençler ve çocuklar için yapılan şeyi, özellikle
koruyucu, önleyici t edbirler açısından çok önemsiyor um. Siz de o anlamda sporla
ilgili epey bir şey yapt ınız, gö rüyorum onlar ı.
KEPEZ BELEDİ YE BAŞKANI HAKAN TÜTÜNCÜ – Evet.
İşte, şimdi, yeni yapt ığ ım ız bir çalışma var bizim. Herkes şeyden bahsediyor:
Gençler le ilet işim kurmalıyız, şu, bu f alan. Şimdi, tabii, Gençlik Kollar ı Başkanlığ ım
dönem inden it ibaren bu tartı şmalar ın hep içer isinde oldum. İşte , AK PARTİ niye
gençler le ilet işim kuram ıyor, şöyle, böyle, f alan … İşte, son 7 Haziran seçim ler inden
sonra, ne kadar doğ ru bilmiyorum ama ilk def a oy veren seçmenler in partilere göre
dağ ılım ını gördük. Şimdi, iyi bir genç lik yet işt irmek için sayın vekilim, her şeyden
evvel çocuklar dan işe başlamak gerekiyor bence. Dolayısıyla, çocuklar belli bir yaşa
geldikten sonra , er gen psikoloj isinin içerisine girdikten sonra onlara hiçbir şey
anlatmak mümkün değil. Dolayısıyla, biz de bu anlamda çocuklara dönük çok önemli
çalışmalar yapan bir belediye olduk, yedi yıldır da bunu yapıyoruz. Şimdi şimdi onu
yeni yeni semereler ini görüyoruz. Çünkü çocuklarla çok rahat ilet işime geçilebiliyor.
Çocuklarla ilet işime geçmenin önünde bir ergen psikolojisi engeli yok. İşte , öyle her
şeye it iraz eden, isyan eden, her şeyi işte “Ben sizden daha iyi bilirim.” ön
kabulüyle har eket eden bir ergen psikolojisi yok. Dolayısıyla, çocuklarla genç
yaşlarda yani 7-8 yaşlar ında, 9 yaşlar ında kurmuş olduğ unuz diyalog geleceğe
taşınabiliyor ve çok farklı oluyor.
Şöyle bir hat ır am ı anlatayım size: Mustaf a Bey t ıp doktorudur, benim Başkan
Yardım cım, bu sosyal işlerimize, polit ikalar ım ıza da bakan arkadaşım ız. İşte o
anlatt ığ ıma o da bizzat bu işin içer isinde şahit. Ben ilk Belediye Başkanı
olduğumda, yedi yıl evvel, işte liselere bir gideyim dedim yani Gençlik Kollar ı
Başkanlığ ı görevimiz vesaire bunlar da var, bütün bunlarla birlikte onlarla bir
iletişim kuralım. Gittim, aman Allah’ım, iletişim kurmak ne mümkün o nlarla, yani
öyle bir ön kabuller i var ki, yani tamam ıyla kendiler ini kapat m ış vaziyetteler. Bazı
yer ler de işte birtak ım küstahlık lar da yapıyorlar, yani bunlara diyor um ki: “Ya, siz
beni tanıyor musunuz?” “Hayır, tanım ıyoruz.” “O zaman niye bu ön yarg ı?” İşte
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normal,
konjonktürün
getirdiği
sık ınt ılar,
problemler,
işte
ön
kabullerle
yönlendir ilm iş, ön kabuller e terkedilm iş bir gençlik; basından etkilenm iş, işte malum
medyadan etkilenmiş, algı kampanyalar ından etkilenmiş gençler. Arkadaşlara dedim
ki: “Arkadaşlar, bizim buralarda hiç vakit geçirmemize gerek yok.” Yani, çünkü
gidiyorsunuz moraliniz bozuluyor. Şimdi, geçenlerde o günlere tanık lık etmiş bir
arkadaşım ızla yine bir program yapt ık. Bu sef er liselerde çok f arklı bir havanın
olduğunu görünce “ Neydi b e o yedi yıl önce? Ne değişti yedi yılda?” dedi. Değişen
şey şu: Biz o zaman ortaokullardan, ilk okullardan başlam ışt ık. O çocuklar şimdi
liseye geldiler.
TÜLAY KAYNARCA ( İstanbul) - Fidanlar büyüdü.
KEPEZ BELEDİYE BAŞKANI HAKAN TÜTÜNCÜ – Tabii, o çocuklar lisede.
Şimdi liseliler le inanılmaz bir ilet işimim iz var ve şimdi sadece ilet işim anlam ında
söylemiyorum, biz, bunlara, çocuklar a neden çok önem vermeliyiz, iyi bir gençlik
için çocuklardan başlamam ızın neden önemli olduğunun pratikte gördüğüm
f aydalar ını aktarmak için bunlar ı söyledim.
Şimdi, çocuklar la en iyi ilet işim kurulabilecek alanlardan bir tanesi de spor,
çok önemli. Dolayısıyla , hem eğlenceli bir alan hem de ver imli bir alan. Biz şimdi iki
senedir şöyle bir çalışma yapıyoruz: Büt ün okullar ın 2’nci, 3’üncü, 4’üncü ve 5’inci
sınıf lar ından f utbola, basketbola, voleybola ilgisi olan çocuklar ın -çünkü f utbolda
erkekler var , diğerlerinde basketbolda ve voleybolda k ızlar da var yani hedef
kitlenin içerisinde - bir yetenek taramasıyla bütün okullarda tesp itlerini yapıyor uz.
Yaklaşık 30 bin her branştan öğrenci bu taramalara kat ılıyor. Bunlar ın içer isinden
1.500 civar ında çocuk göz doldurarak öne çık ıyor , yet enekli olar ak tespit ett iğimiz
çocuklar. Bunlar ın her türlü ihtiyaçlar ını karşılayarak , eğitim masra f larını
üstlenerek, bunlara aynı zamanda rehberlik, psikoloj ik danışmanlık dersleri de
ver erek, değerler eğitim i de vererek on iki ay boyunca bir pr ogram uyguluyoruz. Bu
program ın içerisinde ailelere dönük psikoloj ik yardımlar da var, sosyal yardım lar da
var, öğrenciler in dersler inde başar ılı olmalar ını sonuçlayacak etüt merkezler i
hizmet ler imiz de var ya da bunlar ın yaşadıklar ı şehrin sosyal yaşant ısına adapte
olmalar ını sonuçlayacak gezi, gözlem , inceleme gibi çeşitli etkinlikler de var.
Komple bir hizmet i sunuyoruz, yaklaşık 70 kişinin çalışt ığ ı bir hizm et bu çalışma.
Tamamıyla arkadaşlar ım ızın bu 72 kişinin prof esyonel olarak çalışt ık lar ı bir alan ve
şimdi oralardan çok hayır lı net iceler bekliyoruz. İki yıldır bütün o öğrencilerin
aileler iyle, veliler iyl e öyle şeyler oldu ki, mesela boşanmanın eşiğinden
döndürdüğümüz anneler babalar oldu yani eğitimsizlik, cehalet ve diğer taraf tan da
seküler yaşam ın getirdiği birtak ım olum suzluklar bu “boşanma” dediğimiz olguyu
tetikliyor.
BAŞKAN - Ailenin çözüm üret im kapasitesi çok düştü yani göçle ber aber onu
yönetemedik. Yani, aile aslında çözüm üretebilen bir kurum kendi içinde ama biz o
dinamizm ler i biz bazen kaybett ik, belki biraz onlar ı güçlendirmek gerekiyor. Mesela ,
benim de şehrim in bir sorunu madde bağımlıl ığ ı. O lokal çalışanlarla konuştum yani
bu anlamda biraz m esaf e kat edenler le, sporu en önemli araç olar ak görüyor lar.
Yani, çocuk bir şekilde… Şimdi , biz de orada şeye başladık birkaç tanesinin karar ını
aldık becerebilirsek. Büyük köylerim iz var 3 bin nüf us lu, 2.500 nüf uslu köylerim iz. O
köylere mini sahalar, semt sahalar ı yapalım ki -basketbol, voleybol, f utbol üçlü gençler i kendi bölgesinde spor la m eşgul edelim. Öyle başlayacağ ız, onu
yayg ınlaşt ırmak için 300 köyümüz var at ıyorum, onlu, yirmili gruplar hâ linde o tür
sahalar yapmak istiyoruz ki sporu çok önemsiyorum yani gençlerin hayata
tutunması, mot ive olması, bir hedef koyması, belki orada edineceği bir antrenörle,
bir koçla kuracağ ı sağlıklı bir ilişki, bir ebeveyn ilişkisi gibi sağlıklı bir ilişki çoc uğu
çok motive edecektir.
KEPEZ BELEDİYE BAŞKAN YARDI MCI SI MUSTAFA ÖZSO Y - Başkanım,
bizim engelli ve bayanlarla ilgili yapt ığ ım ız hizmetlerden ist erseniz, ar zu ederseniz
ben k ısa bir şekilde arz edeyim.
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BAŞKAN – Evet.
KEPEZ BELEDİYE BAŞKAN YARDI MCISI MUST AFA Ö ZSOY - Sayın
Başkanım, yani spor dan hariç - Başkanınız da söyledi ama ben k ısaca bahsetmek
gerekirse- müzik okullar ım ız da var, emniyet le bir likte kurduğumuz okullar, Emniyet,
Millî Eğitim, Kepez Belediyesi ortaklaşa kurduklar ı, lokomotif ini Kepez Bele diyesinin
yapt ığ ı müzik okullar ım ız var. Burada yaklaşık 600 tane öğrencimiz var. Bunlar
orada müzik öğreniyorlar, genelde sokaktaki dezavantajlı çocuklar bunlar. Bunlar ı
ser visler le biz getiriyoruz, orada öğretmenler var, işte git ar çalıyor lar bağlama
çalıyor lar - bağlama çocuklara çok uyun değil de - piyano, keman çalıyor lar, öyle
okullar ım ız var; 2 tane bunlar.
Art ı yüzme, yazın yoğun bir şekilde yaklaşık ayda 3 bin, 4 bin çocuğun
girdiği yüzme kurslar ım ız var, k ışın da devam eden kurslar ım ız var gençler i mize
yönelik.
Bir de evde bak ım hizmet imiz var Sayın Başkan. Evde bakım hizmetinde
yaklaşık 25 kişi çalışıyor, günde bu ekip r apor lar ı b ende, hem en her gün e -mail’ler i,
yaklaşık 140 kişiye hizmet ediyor. İçinde 3 tane ambulansın olduğu, 2 doktorlu
ekibin olduğu, 1 tane pansuman enjeksiyon sosyal destek hizmet ekibinin olduğu,
art ı 1 t ane engelli aracının olduğu bir ekibimiz var. Bunlar her gün evlere gidiyor,
yat an hastalar ın, engelli hastalar ın bunlar ın muayenesini yapıyor doktor
arkadaşlar ım ız. Bunlara i laç lazımsa reçetesini yazıyor, hast aneden ilacını alıyor,
tahlil lazımsa kanlar ını alıyor. Belediyemizin laboratuvar lar ında tahlilleri yapt ır ıyor,
tekrar tedavilerini yapıyor. Eğer tedavileri yapılmayacak, iler i tetkik ve tedavi
gerektirenler olursa onlar ı Eğit im Araşt ır ma Hastanesiyle biz protokol imzaladık üçlü protokol im zaladık Başkanım ızın B aşkanlığ ında- orada Engelli Koordinasyon
Merkezi oluşturduk oranın bir inci kat ında. Oraya götürüyorlar, orada hiç r andevu
beklemeden, sıra almadan, her türlü tet k iki, tedavisi yapıl ıyor, sonra t ekrar bizim
ekiplerimiz hastaneye götürüyorlar, evlerine götürüyor lar bunlar ı, ilaçlar ını teslim
ediyorlar.
Art ı,
engelli
vat andaşlar ım ızın
yatan
vatandaşlar ım ızın,
muhtaç
vat andaşlar ım ızın evler ine temizliğini yapıyoruz. A rt ı, kişisel bakım lar ını, saç sakal
t ıraşlar ını yapıyoruz yani böyle bir engelli hizm etimiz var. Günde , her gün yaklaşık
130-140 kişiye eve hizmet ver iyoruz bu evde bak ım hizmetiyle.
4 merkezde bayanlar ım ıza yönelik özellikle step, aerobik kurslar ım ız var ,
onlar da 4 merkezimizde hocalar ım ızın eşliğinde yapılıyor. Diyet isyen hizm etimiz
var bayanlar a. Özellikle burada her gün 40-50 kişi bak ılıyor, şu an daha yoğundu r
bizim sağlık işlerinde aşağ ında.
BAŞKAN - Ücretsiz mi veriyorsunuz onu?
KEPEZ BELEDİ YE BAŞK ANI HAKAN TÜTÜNCÜ – Bunlar ın hepsi.
BAŞKAN – Art ık d iyetisyen hizmet i de sosyal belediyecilik konusuna girdi.
KEPEZ BELEDİYE BAŞKAN YARDI MCI SI MUSTAFA ÖZSOY - Tahliller i
yapılıyor burada, diyetisyen malzemeleri var…
KEPEZ BELEDİYE BAŞKANI HAKAN TÜTÜNCÜ – Ef endim , en önemli iş
sosyal belediyecilik hizmet ler i.
KEPEZ BELEDİYE BAŞKAN YARDI MCI SI MUSTAFA ÖZSOY - Etüt
merkezlerindeki öğrencilerimizin annelerine, aileler ine psikiyatr i desteği ver iyor uz .
En önem lisi de Başkanım ızla daha yeni konuştuk biz de ne ya pabilir iz diye,
Başkanım ızın kendisinden f ikir alarak burada ben kendileriyle görüştüm. Yas in
Pişkin diye İlahiyattan bir Dekan Y ar dımcım ız var, hocam ız, yani bölgemizde sevilen
bir hocadır, Başkanım ız da bilir, Sayın Vekilim de, onunla TV programında anla şt ık,
bu boşanmalara yönelik, kadının aile üzerindeki etkisi nedir, erkeğin aile üzer indeki
etkisi, görevleri nelerdir, sorum luluğu nelerdir; bununla ilgili, ana konusu bu f akat
başka konular da olacak. Canlı yayın , camilerden anonslar ını yapacağız,
duyuru lar ını yapacağız, işte altyapısını yapıyoruz, yapt ık, hazır ladık. Mayıs ayında
başladık program ım ıza.

T BM M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
İ ncelenmemiş Tutanaktır
Komisyon : Aile Bütünlüğü Komisyonu
Tarih : 14/03/2016

Saat :

Kayıt: Antalya

Stenograf :

Uzman : …….

Sayfa: 16

BAŞKAN – Entegre ediyorsunuz değil mi sosyal hizmet uzmanı?
KEPEZ BELEDİ YE BAŞKANI HAKAN TÜTÜNCÜ – Evet, evet.
KEPEZ BELEDİ YE BAŞKAN YARDI MCI SI MUSTAFA ÖZSO Y - Tabii, tabii.
BAŞKAN – Entegre etmeniz lazım.
KEPEZ BELEDİYE BAŞKAN YARDI MCISI MUSTAFA ÖZSOY - Tabii, sosyal
hizmet uzmanıyla ilgili şey ediyoruz. Yani, dinî bir program , camide vaaz edecek
akşam yedi-sekiz ar ası bir saat. Hocam ızla görüştük, on lar ın hepsinin alt yapılar ını
hazır ladık Sayın Başkanım. Yani , bunun konusu, amacı, ailenin bütünlüğünü
sağlamak amaçlı vaazlar olacak genelde.
Billbo ardlar ım ızda görmüşsünüzdür belk i gelirken, bayanlar ım ıza yöne lik
kanser taramalar ı yapıyoruz; Meme CA, r ahim ağzı CA, kolan CA kanser taramalar ı.
Biz randevular ını alıyor uz KETEM’le. Hastalar ım ızı alıyoruz, 40 yaş üstü bayanlar ı
alıyoruz, götürüyoruz, orada taramalar ını yapt ır ıp evine bırak ıyoruz onlar la anlaşma
gereği.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) - Sağlık Bakanlığ ıyla koordineli mi?
KEPEZ BELEDİ YE BAŞKAN YARDI MCI SI MUSTAFA ÖZSOY - KETEM,
Sağlık Bakanlığ ı…
KEPEZ BELEDİ YE BAŞKANI HAKAN TÜTÜNCÜ – Hepsi, tabii.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) - Yok, biliyor um da…
KEPEZ BELEDİYE BAŞKAN YARDI MCISI MUSTAFA ÖZSOY – Tabii, Sağlık
Bakanlığ ı, KETEM…
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) – KETEM’ i anladım da, hani aile hekim ler inde
bu nasıl size ulaşıyo r?
KEPEZ BELEDİYE BAŞKAN YARDI MCISI MUSTAFA ÖZSOY - Telef on
numaralar ım ız var, gitmek isteyenler …
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) - Tamam.
Ben de aile hekimiyim, ondan.
KEPEZ BELEDİYE BAŞKANI HAKAN TÜTÜNCÜ – Bu hizmetlerin hepsini
Sağlık Bakanlığ ıyla bir likte yapıyor uz.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) - KETEM olayını anladım ama hanım lar ın size
ulaşması ya da sizin onlar a ulaşmanız açısından…
KEPEZ BELEDİ YE BAŞKAN YARDI MCI SI MUSTAFA ÖZSOY - Telef onumuz
var Başkanım.
KEPEZ BELEDİ YE BAŞKANI HAKAN TÜTÜNCÜ – Bizim “call center” ım ız var.
KEPEZ BELEDİ YE BAŞKAN YARDI MCI SI MUSTAFA ÖZSOY – Art ı, Sağlık
taramalar ını da yapıyoruz mahallelerde. Sağlık taramasına uygun olanlara sağlık
taramasını da 22 mahallede yapt ık, 3.200 kişiye f alan bayan lı ve erkekli tarama
yapt ık.
Yine “Engelliniz Engellimiz dir.” diye bir projemiz var ef endim engellilere
yönelik. Her ay 2 def a yapıyoruz bunu. 20 engelli çocuğumuz, 20 engelsiz
çocuğumuz, bunlar ı alıyoruz, şehr in değişik yer ler ini gezdir iyoruz, gerekirse bir iki
gün de otelde misaf ir ediyor uz.
KEPEZ BELEDİYE BAŞKANI HAKAN TÜTÜNCÜ – Bunlar ın hepsinin özünde,
Sayın Başkanım, aile var. Yani, sonuçt a, engelli insanlar a hizmet götürürk en de
aile, ef endim, ne bileyim, işte, hanımlara diyet isyen hizmet i verirken, spor hizm eti
ver irken, meslek sanat eğitim i ver irken de aile. Yani, sonuçta, neticede, daha birçok
hizmet imiz var, başkanlar ım ın bir az vakit ler i dar. Yani, sonuçta, netice itibar ıyla, şu
çok önemli: Eğitim, eğitim kurumlarından iyi bir şekilde verilmeli, devlet iyi bir
eğitimi sağlamalı, sadece maddi eğit im değil manevi eğitim in de çok önemli
olduğunu düşünüyor um ben.
İkincisi de: Devlet de sosyal projeleri hep öncelemeli. Mesela , şimdi bazı
belediye başkanlar ı var, zabıta müdür üdür ler bunlar, bazı belediye başkanlar ı
zabıt a müdürlüğü yaparlar. Giderler, işt e, basını alır lar, f ır ını denet lemeyi, ekmek
gramajı ölçmeyi çok büyük bir hizmet olar ak görürler. Bazılar ı vardır, f en işler i
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müdürüdür, asf alt dökerler, asf alt dökmenin çok önemli bir şey olduğunu düşünürler.
Ne bileyim, işte, kimisi vardır, büyük binalar yapmaktan çok hoşlanır. Kocaman
binalar yapt ı m ı, işte, “Belediyem iz şöyle, böyle.” Kimisi kentsel dönüşümü
belediyeciliğin …
BAŞKAN – Merkezine koyar.
KEPEZ BELEDİYE BAŞKANI HAKAN T ÜTÜNCÜ – Evet, m erkezine koyar.
Yani, en önemli iştir onun için şimdi. Am a, aslında bence belediyecilik bunlar değ il.
Bunlar ın hepsi olması gereken işler, abartmamak lazım. Abar t ılması gereken bir tek
nokta var dır devlett e de, belediyede de, merkeze insanı koymak, insanın huzur ve
mutluluğu için çalışmak. Onun için de aileden başlamak gerekiyor. Sosyal proj eler
çok önemli. Çocuklara yönelik, kadınlara yönelik, işte, iht iyar lara yönelik, gençler e
yönelik, bu tip, çeşitli toplum kesimler ine dönük sosyal projeler i ne kadar çok
oluşturur, üret ir ve uygularsak ve kendi perf ormansım ızı bunlar a endekslersek, bu
projelerin yoğunluğuna, der inliğine, çokluğuna endeksler sek, o zaman boşanmalar ın
ve aile bir liğinin de muhaf azasının önünde çok önem li bir iş yapm ış oluruz. Yani , bu
çok önemli bir şey. O yüzden, illa sosyal devlet anlayışıyla hareket etmek, sosyal
belediyecilik anlayışıyla hareket etmek tabii ki. Bizim merkeze bunu koymam ız
lazım. Siz en güzel şeyi, kentsel dönüşümü yapm ışsınız; gecekondular ı yıkm ışsın ız,
muhteşem evler yapm ışsınız, yani, aff edersiniz o evlerin içer isinde bizim
inancım ızla taban tabana zıt bir yaşant ı var sa o binalar ın bize bir f aydası var m ı?
Yok. İnsana huzur getirir mi o binalar? G etirmez.
BAŞKAN – Tabii canım, madde bağ ım lılığ ınız art ıyorsa, o binanın içinde
mutlu insanlar ot uramaz yani, evet.
KEPEZ BELEDİYE BAŞKANI HAKAN TÜTÜNCÜ – Sonuçta, biz böyle
düşünüyoruz. Ama, tabii, çok çalışmak lazım, gayret gösterm ek lazım. Ama , manevi
eğitim de bu işin en önemli yanı.
FAT MA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Eğitim çerçevesinde eğit im den
kastınız ne? Ne planlıyorsunuz ya da neler yapıyorsunuz?
KEPEZ BELEDİ YE BAŞKANI HAKAN TÜTÜNCÜ – Ef endim, şöyle:
Belediyecilik hizmet i anlam ında söylemiyoru m ben bunu, topyekûn bir devlet
polit ikası hâline dönüştürülm eli. İlkokuldan it ibaren bunun nasılı bulunmalı, yöntemi
bulunmalı ve küçük yaşlardan ber i çocuklar ım ıza bu anlamda bir eğitim verilmeli.
Belediyeler in verdiği evlilik okullar ı gibi, şunlar, bunl ar, birtakım projeler, bunlar ı biz
de yapt ık ve yapıyor uz ama bunlar, yani, çok açık söyleyeyim size, bunlar çok dişe
dokunur şeyler değil, bunlar çoğu yerde bir hoşluk olsun diye, işte, bir belediyecilik
hizmet i olsun diye yapılan işler. Biz de yapt ık. Ya ni, evlilik okulu yapt ık, gebe okulu
yapt ık, annelik okulu yapt ık ve yapıyor uz da. Şimdi, oraya gelen, mesela evlilik
okulu yapt ığ ım ızda biz 35 -40 kişiye ulaşabildik. Bunlar geldiler, başka gelen olmad ı
oraya. E, şimdi bizim bunlar ı zapturapt alt ında getir ip bur aya bu eğitim i ver me
imkânım ız yok. Evlilik dairesine müracaat eden çif tlere böyle bir şeyin olduğunu, bir
de bunlar ın ucuna biraz ödül mödül f alan da koyuyoruz yani. “Kurslar ı t akip
ederseniz, şunlar ı yapalım, bunlar ı yapalım, şu hediyeler i verelim. ” Böyle şeyler de
yapıyoruz. Yapt ığ ım ız hâlde bu işlere çok rağbet olmuyor. Yani , bu bir yaşam şekli
hâline dönüştürülmeli, yani bu eğitim bir yaşam şekli hâline dönüştürülmeli bir kere.
Tabii, bu nasıl yapılabilir? Bunu ben çok bilebilecek birisi değilim. Ben avukat lık
yapt ığ ım da da boşanma avukatlığ ı yapıyor dum, onu da söyleyeyim yani, avukatlık
yaparken.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) - Mesela, Sayın Başkanım, bizim Selçuk
Belediyesinin “değerler eğit imi” diye bir şey var, SEDEP Projesi.
KEPEZ BELEDİ YE BAŞKA NI HAKAN TÜTÜNCÜ – Evet, bizde de var.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) - Bu da gençlerin yetiştir ilmesi, değerler imizi
öğrenmesi, art ı, kötü alışkanlıklara vakit bulamaması, dışarı gid ememesi gibi yani
eğitim bazında söylüyor um.
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KEPEZ BELEDİYE BAŞKANI HAKAN TÜTÜN CÜ – Çok önemli küçükten
başlatmak. Kesinlikle, çok önemli.
FAT MA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Yani, b unu sormam ın nedeni şu:
Bazen belediyeler le -siyaset yapmak adına söylem iyor um, yanlış anlamayın devletin olması ger eken ideal eğitim polit ikasında maale sef çok ciddi girif t ve
birbirleriyle çarpışan, birbirine ters zeminler yarat ılabiliyor. Az önce Başkan bir kaç
tane proje bazlı bir şeyden bahsetti ki kadına karşı şiddet konusunda şu anda en
çok cinsiyetçilik, cinsiyet üzer inden yarat ılan modeller, kadına ve erkeğe
etiketlenen, maalesef , ve onun da getir miş olduğu şiddeti sürekli bir kamuoyunda
bütün kit le örgütleri ve aktivist yapılar bunu tart ışıyor ki, biz de art ık, bütün sizler
de siyasi parti olar ak bunlar ı tart ışmaya başladınız ama mesela öyle bir şe y
söylediniz ki, işte, çocuklar, k ızlar voleybolda, oğlanlar f utbolda. Hani, bu bile
aslında, şu anda eğitimde bu bile t art ışıl ıyor. “ Niye bir k ız f utbol t ak ım ı yok?” gibi.
Hayır, şey anlam ında söylüyorum, yanlış anlamayın, eleşt ir i olarak değil, şimdi, o
kadar kaf amızın altında aslında cinsiyetçi rollerimiz var ki hepim izde. Yıllar dır
süregelen alışkanlığ ını atmanız hiç kolay değil. Biraz çar pışıyor o iki model, o
yüzden, merak ettiğim için sordum. Hani, birlikte yürümeli.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) – Aslında bu bir tercih meselesi.
FAT MA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Yok, tercihle alakası yok.
FAT MA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Yani, mesela okullarda hep bilim
adamlar ının resimleri vardır, değil m i? Bilim kadınlar ı yok mu dünyada ve
ülkemizde? Yoktur ama o duv ar larda sadece bilim adam lar ının resim leri vardır gibi.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) – O geçmişte yapılan hatalar ama şimdi çok
yok.
FAT MA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Bunlar uf aktır, küçüktür ama etkindir
bence.
BAŞKAN – Kat ılıyor um. Bir dönüşüm yapacaksak f a rk yaratmam ız lazım,
katılıyorum.
FAT MA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Aynen, o yüzden söylüyorum.
Bir de bir konuda uf acık, naçizane eleştir i Sayın Başkan.
KEPEZ BELEDİ YE BAŞKANI HAKAN TÜTÜNCÜ – Estağf urullah.
FAT MA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Bugün sahip olduğumuz birçok şey
ya da işte, yaşam koşullar ım ızda kendimizi daha rahat if ade edebiliyorsak ya da
modern bir yaşam ın kendimize ki siyasetimizde de bu var. Seküler yaşant ıyı bu
kadar yer in dibine sokmanıza -ki hukukçusunuz, ben de meslektaşınızım huk ukçu
olar ak - biraz açıkçası üzüldüm yani. Buna ilişkin eleştir imi de naçizane…
KEPEZ BELEDİYE BAŞKANI HAKAN TÜTÜNCÜ – Şöyle söyleyeyim: Ahlaki
yapıyla bütünleşmiş bir hayattan ben bahsediyorum.
FAT MA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Hemf ikirim orada.
KEPEZ BELEDİYE BAŞKANI HAKAN TÜTÜNCÜ – Eğer siz ahlaki temeller i
bir kenara bır ak ıp sadece maddi kalk ınmayı merkeze alır ve bunu ciciler, biciler,
ambalaj ın içer isine koyar insanlar a sunarsanız, o zaman, bunun neticesinde, işte,
3’üncü sayf a haberlerinde gördüğümü z birçok sık ınt ılı, problemli durumlarla
karşılaşabileceğim izi if ade etme anlam ında onu kullanm ışt ım.
FAT MA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Ama, laiklik, işte, tam da orada
devreye gir iyor.
KEPEZ BELEDİ YE BAŞKANI HAKAN TÜTÜNCÜ – Ama, laiklikle alakalı bir
şey demedim ki ben.
FAT MA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Ama, sekülari zm bizim ülkemizde en
çok onunla eş değer kullanıldığ ı için. Yani , bugün tar ikat evlerinden 45 tane çocuğa
tecavüz haber ler i çık ıyorsa, işte, ahlaki çöküntü burada . İşte, o seküler yaşant ı yani
birbirinden ayırabilmek çok çok önemli, o yüzden söylüyorum. Birbirine çok
karışt ır ılıyor kavram lar, yanlış alg ılara gidiyor.

T BM M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
İ ncelenmemiş Tutanaktır
Komisyon : Aile Bütünlüğü Komisyonu
Tarih : 14/03/2016

Saat :

Kayıt: Antalya

Stenograf :

Uzman : …….

Sayfa: 19

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANI HAKAN TÜTÜNCÜ – Şöyle: Benim kast ım
bundan ibarettir. Ha, tabii, toplumun içerisinde, toplum un bütün kesimler inin
içer isinde sapk ın, bizim hoş karşılamayacağ ım ız birçok durum her yerde
yaşanabiliyor. Sadece o söylediğiniz, t ırnak içerisinde “tarikat ortamlarında” f alan
yaşanıyor diye değil, zaten onlar dini tem sil eden yapılar da değil. Dini kisve alt ınd a
dini sömür en insanlar ın...
FAT MA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Bu söylediğiniz öne mli. “ Dini temsil
eden yapılar ” deme memiz önem li, doğru.
KEPEZ BELEDİYE BAŞKANI HAKAN TÜTÜNCÜ – Dini tem sil eden yapılar
değil o kesimler in oralar ı. Dinin özünde böyle bir hadise yok ki. Benim sadece
söylemeye gayret ettiğim şey şu -başk a yer lerden başka örnekler de ver ilebilir şimdi benim söylem ek istediğim hadise şu: Eğer sadece bu bize modern dünyanın
getirdiği o cicili bicili ortam ı alıp bizim kendi ahlaki temellerim izi , kendi
değerler imizi bir kenara bır akarak biz bir gelişim trendinin peşine koşarsak o zaman
bu sık ınt ılar ın, bu problemler in var olabileceğini if ade etmeye çalışt ım ben. Benim
if ade etmeye çalışt ığ ım mevzu o.
FAT MA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Dengelemek
daha
doğru
olur
herhâlde.
KEPEZ BELEDİ YE BAŞKANI HAKAN TÜTÜNCÜ – Ama, sizin bu şekilde bir
düşünceyle, bir değerlendirmeyle beni dinlemiş olduğunuzu öngörseydim onu biraz
daha açardım yani, o konuyu.
FAT MA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Yani, ben Cumhuriyet e Halk
Partiliyim, belki…
KEPEZ BELEDİYE BAŞKANI HAKAN T ÜTÜNCÜ – Estağf urullah, yok, yok,
hayır…
FAT MA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Adalet ve Kalk ınma Partili olar ak
düşünmüş olabilirsiniz ama bizim bu konudaki biliyorsunuz hassas noktam ız.
Tartışma açmak adına söylem iyorum, dostane sonuçta hepim iz burada bir çalışmayı
yür ütüyoruz ve hani aile gibi de olduk, siyaset başka bir şey ama bu çalışmalar…
BAŞKAN – Seyahate çık ınca tabii aile gibi oluyorsunuz t abii, daha emin
oluyorsunuz tabii tabii.
FAT MA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Evet, ülke için sonuçta hepim iz bir
şeyler yapmaya çalışıyoruz.
BAŞKAN – Mesela uzm an çağ ır dık bu Komisyona epey bir . Bir hocam ız,
Behlül Hocam ız geldiğinde siz var m ıydınız, Behlül Hoca geldiğinde sosyolog,
Kayser i’den?
FAT MA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Sanır ım, sanır ım.
BAŞKAN – Şimdi, şey dedim, mesela ben de az çok biliyorum, bu alanda
çalışıyor um ama çok net anlatt ı o gün. “İşte sağlıklı ve güçlü aile, bu çok karışır
birbirine.” dedi. Sağ lıklı aile, şimdi biz mesela “değer ler eğ itimi” denince benim
aklıma ilk şey geliyor -mesela hep çocuklar ım için de ver meye çalışt ım - verici
olmak, gönüllü olm ak, mesela sosyal sorumluluk projeler i. Mesela, ilk vermeye
çalışt ığ ım şey odur. Bizde, mesela, İslam inancında bunun t ır nak içinde if ades i “ Her
malın zekât ı kendi cinsindendir.” İşte vaktin varsa vaktini ver irsin, paran varsa
paranı verirsin, bilgin varsa bilgini verir sin. Çocuklara bunu vermek, hani toplum
için bir şey yapmak. Bunun moder n uyar ım ı sosyal sorumluluk. Aslında aynı şeyden
bahsediyoruz. Aynı yere çık ıyor ama f arklı literatür kullanıyoruz. Değer ler eğitimi en
başa koydum mesela benim kendi çocuklar ımda bir inci der ece koyduklar ımdan biri
budur.
O gün bir şey söyledi Behlül Hoca, dedi ki: “Sağlık lı aile hangi ideolojik
yapıda olur sa olsun -yani liberal olabilir, sosyal demokrat, muhaf azakâr, gelenekçi,
hiç önemli değil- hak ve görevler i –bak ın bu çok önemli bir çizgi - adilse aile bireyleri
içinde bu sağlık lı bir ailedir. Bu gelenekselde biraz f arklı b ir şekilde işleyebilir,
modern bir ailede f arklı işler, sosyal demokratta, liberalde farklıdır. Ama , sonuçta
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bir hak görev anlayışı vardır herkesin kendi yapısı içinde. Bu sağlık lıysa o aile
sağlıklıdır.” dedi. Mesela bir başka bir şey: “ Güçlü aile; biz güçlü aileyi hani böyle
eşit herk es birbir iyle, işte çocuklar, kadınlar, gençler birbiriyle eşit haklara sahipse
güçlü aile zannederiz, değil, aile parçalanm ış olabilir zorunlu bir sebepten dolayı,
boşanma olmuş olabilir, göç olmuş olabilir o ailede. ” dedi. “Ama bir sor un
olduğunda, aile bir eyleri o sorunu onaylamasa bile -ekonomik bir sorumluluk
olabilir, işte çok basit bir şey söyledi, yani çok daha keskin bir örnek vereyim; evlilik
dışı çocuk gibi yani böyle çok zor bir sorun bile olsa ailenin içinde - o sorunda bir
araya gelebilip, o so runu birlikte çözebiliyor larsa bu güçlü bir a iledir.” dedi. O kadar
hoşuma gitti ki aslında biz de kavramlar ı bazen birbir ine karışt ır ıyoruz. Bizim
aslında hem sağlık lı aileye iht iyacım ız var hem güçlü aileye iht iyacım ız var. Onun
için, bir de bunun çok şe yi de yok , nasıl söyleyeyim …
FAT MA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Keskin kriteri yok.
BAŞKAN – Ha, keskin kriteri yok yani sizdeki sağlık… O zam an şöyle oluyor:
Herkes bir f ormül belirliyor. Bizim evde bu böyleyse senin evinde de böyle olm alı,
senin evinde d e böyle olmalı… Ö yle bir şey yok. Ben o hak ve görevlerden
memnunsam, siz de sizin evinizde memnunsanız, sağlıklı aileyiz zaten her birim iz.
Ama, işt e o hak -görev dengesini çok önemsiyor um. Tek kişinin üzer ine yık ılan bir
sorumluluk anlayışı değil. Bazen b u t ek kadına yık ıl ıy or bazen tek erkeğe yık ılıyor,
gibi gibi… Biraz kavram lar ı bir az oturtmam ız gerekebiliyor. Aslında aynı şeyleri
söylüyoruz bazen de.
FAT MA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Aynı şeyler i söylüyoruz, f arklı
yollardan gidiyor uz.
TÜLAY KAYNARCA ( İstanbul) – Yani, f arklı radikal yapılar ef endim.
FAT MA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Yani, normal ideal eğitimle eşdeğer
olmalı. Hani biri “a” derken bir i “b” dememeli.
TÜLAY KAYNARCA (İstanbul) – Yani, kimisi onun adına İslami literatür
ekler, kimisi “ evrensel değerler ” der ama özünde hep insan vardır. O yüzden insan
gibi yaşamam ız lazım.
BAŞKAN – Başkanım , biz müsaade isteyelim mi?
KEPEZ BELEDİ YE BAŞKANI HAKAN TÜTÜNCÜ – Ef endim , çok teşekkür
ediyorum. Ellerinize sağlık.
BAŞKAN – Epey bir program ım ız var.
KEPEZ BELEDİ YE BAŞKANI HAKAN TÜTÜNCÜ – Biliyorum programınız
oldukça yoğun.
TÜLAY KAYNARCA ( İstanbul) - Teşekkür eder iz ikramlar ınız için.
KEPEZ BELEDİ YE BAŞKANI HAKAN TÜTÜNCÜ – Estağf urullah ef endim.
Kapanma Saati: 12. 08
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( Muratpaşa Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Bir imi ni Ziyar et )
ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma Saat i: 12.45
BAŞKAN: Ayşe KEŞİ R (Düzce)
BAŞKAN VEKİLİ: Bayram ÖZÇELİK ( Burdur)
SÖZCÜ: Ali ÖZKAYA (Af yonkarahisar)
KÂTİP: Emine YAVUZ GÖZGEÇ (Bursa )
-----0----MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKAN YARDI MCISI İBRAHİ M CEPHANECİ – Hoş
geldiniz.
Ben Başkan Vekili İbra him Cephaneci. Kusura bakmayın, saat on ikiye
çeyrek kala olduğu için , Başkanım ız şu anda da randevusu var, çıkt ı, yetişebilir se
gelecekler. Onun da sayg ı ve sevg ilerini sunuyorum.
Biz Muratpaşa Belediyesi olarak rut in belediyeciliğin haricinde sosyal
belediyeciliğe önem ver en bir belediyeyiz. Örneğin , yaşlıevler iydi, kreşlerdi, 7/24
evde bak ımdı, engelliler tesisleriydi , bunlar gibi bir de Muratpaşa Belediyemizin
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür lüğünün yapm ış olduğu aile danışma merkezler i var.
Arkadaşlar, onlarla ilgili sizlere sunum lar ını yapacaklar.
Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum, sayg ılar sunuyor um.
BAŞKAN – Ben de teşekkür ediyorum Say ın Başkan.
Evet, biz de Aile Bütünlüğü Araşt ırma Komisyonu olarak, Komisyonum uz
sınır lı süreli bir Komisyon Mayıs 14 gibi raporumuzu yazm ak durumundayız.
Komisyon çalışmamız sadece boşanma olaylar ının ar aşt ır ılması gibi alg ılanıyor
genelde ama “aile bütünl üğünün korunması” dediğinizde çok geniş bir çerçeve
çık ıyor karşım ıza. Yani , ergen çat ışmasından tutun madde bağım lılığ ı, aileden bir
engelli varsa, engelliler e yönelik hizmetler de K omisyonum uzun çalışma alanına
giriyor. O anlamda biz yerel yönet imlerin u ygulamalar ını önemsiyoruz. Alan
ziyar etler imizi de bu çerçevede belir ledik. Daha önce Kilis ve Urf a’ya yapt ığ ım ız
ziyar etin akabinde şimdi Antalya’dayız. Antalya hem göç alması , demograf ik yapısı
itibar ıyla bizim için önemli bir şehir. Bir diğer ver i de , tabii, Ant alya, Türkiye'de
boşanma hızı ortalamasının üzer inde bir şehir. Tabii, bir günlük bir seyahatte biz im
bütün Antalya’nın f otoğraf ını çekme şansım ız yok ama yerelde yapılan hizmet leri
görmek ve yereldeki sorunlar ı yerel uzmanlar taraf ından dinlemek için buradayız.
Öğleden sonra kapsamlı bir toplant ı yapacağ ız, aile mahkemesi hâkimler imiz ve sivil
toplum temsilciler imizle orada da daha detaylı bilgi edineceğiz, o anlamda
buradayız. Ben de Sayın Başkanın şahsında sizlere ve ekibinize ev sahipliğiniz iç in
teşekkür ediyorum.
Müdürlüğün çalışmalar ıyla ilgili bir ön bilgim iz oluşm uştu, onun için
programa konuldu. Burada da şimdi detaylı bilgi alacağım ızı üm it ediyorum,
teşekkür ediyorum.
Buyurun.
KADI N VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İLYAS TAŞTAN - Ben tüm
Komisyon üyelerine hoş geldiniz diyor um.
Bize ilet ilen talim atlar : Başkanlığ ım ızın Mur atpaşa sınırlar ı içerisinde
özellikle kadın ve aileler e yönelik hizmetleri nedir? Neler yapılm aktadır ? Bu
konudaki çalışmalar la ilgili bilgi ist endi. Biz bunun üzer ine yap t ığ ım ız çalışmalar ı
slayt hâline getirdik, size şimdi onu aktaracağ ım.
Muratpaşa Belediyesi , kadın ve aileye yönelik olarak Kadın ve Aile
Hizmet ler i Müdürlüğünü kurmuş bulunmaktadır. Başkanım ızın bu konuda “Bizler her
türlü ayr ımcılığ ın ve kadına yönelik şiddetin son bulması için ne gerekiyor sa
yapmaya hazır ız.” düsturuyla yola çıkm ış bulunuyoruz.
Diğer taraf tan, Murat paşa Belediyesi Kadın Dostu Kent Projesi içer isinde yer
alm ış, çalışmalar ını bu yönde yapmaktadır. İçişleri Bakanlığ ı biliyorsunuz ve
Muratpaşa Belediyesi arasında im zalanan protokol gereği “kadın dostu kent”
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unvanına sahiptir. Biz Kadın ve Aile Hizmet ler i Müdürlüğü olarak örgütlenirken
Başkanım ızın talimat ıyla belediyem izin kaynaklar ını doğru ve yerinde kullanmak için
uygun hizmet modelini b elir leme çalışmasıyla bu işe başladık. Bunun için de
Muratpaşa’m ızda 56 mahallemizde yüz yüze görüşme ve anket uygulama tekniğiyle
bir araşt ırma yapıldı. Mur atpaşa hakkında şunu söyleyeyim. Muratpaşa Belediyesi
mücavir alanlar ında 56 mahalle yer alm aktadır ve nüf usu istatistik olarak 500 bin
civar ındadır. Bunun yar ısının kadın olduğu düşünüldüğünde 250 bin civar ında kadın
komşumuz, kadın vatandaşım ız yaşamaktadır.
Yapt ığ ım ız ankette şunu önemsedik: Biz Muratpaşa Belediyesi olar ak
doğrudan halk ım ızla, komşu lar ım ıza hizmete bir likte karar ver ilim istedik. Ank et
buna yönelikti. 56 mahalleyi ölçeklendirdik ve yüz yüze görüşmelerde tabloda
görülen oranlar çıkt ı. Bizden beklenen , Belediye Kanunu’na göre kadın konukevi,
kadın danışma merkezi, seminer ler bunlar ın o ranlar ı nedir? Bizden halk ım ızın
önceliği, beklent i olarak neyse ona göre şekillendir dik. Gördüğünüz gibi beklenti
anketinde eğitim ve bilinçlendirme çalışmalar ı yapılm alı 2’inci sırada. Kadın aile
danışma merkezinin açılması 2’nci sırada. Mahalle çalışm al ar ı yapılmalı, kişisel
danışmanlık hizmetleri ver ilmeli, kadın konukevi açılmalı, seminer , konf erans
düzenlenmeli şeklinde bir anket sonucu çıkt ı. Biz bu ank eti Akdeniz Üniversitesi
Sosyoloj i bölümüyle birlikte hazır ladık ve gerçekleştir dik. Bunun üzer ine
danışmanlık ve bilinçlendirme hizmet lerinin ağ ır lıklı olduğuna karar verildi.
Belediyem iz içer isinde yer alan müdür lüklerimiz var. Bu müdürlüklerim izden -bütün
müdürlüklerim iz 36 tane müdür lüğümüz - kadınlara, ailelere doğrudan ve dolaylı
olar ak hizmet etme ktedir. İçlerinde doğrudan hizm et eden müdürlüklerim iz şunlar:
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Kreş Müdürlüğü, Kült ür ve Sosyal İ şler
Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, b ildiğimiz Sosyal Hizm etler Müdür lüğü
olar ak geçmektedir.
Kadın ve Aile Hizmet ler i Müdür lüğünün yapılanması özellikle içerisinde kadın
olar ak ve kadın sor unlar ı ağ ırlık lı olar ak i smi de oradan gelmektedir… Sanıyor um
Antalya’da ve birçok yer el yönet imlerde kadın ve aile hizmet leri müdürlüğü yeni yeni
kurulmakta biz bir yıldır var ı z ve ism inde kadını ve aileyi bar ındır an bir müdür lük
olması vesilesiyle de önem li buluyor uz. Biz Kadın ve Aile Hizmet ler i Müdür lüğü
olar ak Alyazma Grubu –biraz sonra detaylı olarak anlatacağım - kadın sorunlar ı
çözümü ekibi, elizi pazar ı, kadın danışma mer kezi, evlilikte toler ans hoşgörü
eğitimleri vermekteyiz. Kreş Müdürlüğümüzün 4 adet kreşi bulunmaktadır. Bu , şunun
için önemli: Doğrudan ailelere yönelik bir hizmet olarak, kadınlar a yönelik bir hizmet
olar ak değerlendir ildiğinde 4 kreş kadının çalışm a hay at ına girmesi anlam ına
gelmektedir.
Kült ür ve Sosyal İşler Müdür lüğümüz, b ünyesinde meslek edindirme kurslar ı
açmaktadır
ve
m eslek
edindirme
kurslar ına
büyük
oranda
kadınlarım ız
katılmaktadır.
Sosyal Yardım İşler i Müdür lüğü, sosyal yardım lara ve gençlike viyle yine
kadın ve ailelere doğrudan hizmet veren müdürlüklerim izden bir isidir.
Belediyem izde bazı istatistikler i paylaşmak istiyor um. Kadın ve Aile
Hizmet ler i Müdü rlüğü içerisinden örgütlenen Alyazma Grubu, bu bahsettiğ im iki
aylık bir zaman zarf ında 231 kişi müracaat aldı. Biz den psikososyal danışma olar ak
19 kişi hizmet aldı. El izi pazar ım ızda halihazırda 96 kadınım ız üretmiş olduklar ı el
emeği, el ürünlerini “Aydın Kanza” isimli parkım ızda sat ışa sunmaktadır lar. Bu da
onlar için küçük bir pazar ı, bir k adın el emeği pazar ı şeklindedir.
4 adet kreşimizde yaklaşık 440 ailemiz çocuklar ına kreş hizmeti
alınmaktadır.
Sosyal Hizmet ler Müdürlüğümüzde, 84 ailem ize asker ailesi maaşı
bağlanm ışt ır. 730 kişiye aşevinden sıcak yemek yardım ı yapılmakta. Gençlikevin de
üniversiteye devam 141 k ız çocuğumuza bar ınma ve ibate imkânlar ı sunulmuştur,
yurt olarak bu teşkil edilmiştir.
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Kült ür ve Sosyal İ şler Müdürlüğümüzde, biraz önce bahsettiğim meslek
edindirme kurslar ında 4 bin civar ında kadınım ız doğrudan hobi ve meslek edindir me
kurslar ına kat ılmaktadır. Bu kurslardan sonra isteyen olursa özel olarak ürettikleri
ürünleri,
el
emeklerini
bizim
koordinemizde
bulanan
El izi
pazar ım ızda
sergilemektedirler. Buranın özelliği özgün ürünler in olması, b öyle de bir art ılar var.
Biraz önce bahsetm iş olduğum istat ist iki çalışmalar dan sonr a Kadın ve Aile
Hizmet ler i Müdür lüğ ünde -slayt lardan izlediğim iz kadar ıyla - danışmanlık, eğitim,
mahalle çalışmalar ı ağır lı k lı olarak çıkt ığı için biz “Aly azma Projesi” adı alt ında bir
proje başlatt ık . Al Yazma nedir ? Ben bu konuda sizler i bilgilendirmek istiyorum.
Alyazma Anıt ı, Türkiye' de kadın cinayet leri, kadına şiddet vakıalar ın simgelendiği ,
sanıyorum dünyada da çok az örnekleri bulunan bir simgedir. Muratpaşa Belediyesi
Kent Konseyi Kadın Meclis inin yapt ığ ı t oplant ıda kadın cinayet ler ine karşı çıkm ak,
toplumda bu konuda duyar lılık geliştir mek amacıyla bir anıt yapılm asına karar
ver ilmişt ir. Üzer inde 476 kadının isminin ve memleketinin yazıldığ ı met al
levhalardan oluşan bu anıt , 6 metre yüksekliği nde, 100 metrekare içine girilebilen
bir yazma şeklindedir. Anıt , bize bağlı olan bir park içerisinde bulunmaktadır. Anıt ın
sahibi Prof esör Doktor Mer iç Hızal’dır. Kendisi İstanbul’da bu anıt ı tasar lam ış ve
kamyonlar la buraya t aşınarak yer ine, kaidesine ye rleştir ilmişt ir. Anıt ın birkaç önemli
simgesi var , bilinmesi gerekiyor. Üçgen f ormu boş sahipsiz bir al yazmayı; kırm ızı
renk kadını, yaşam ı, aynı zamanda kadın cinayet ler ini simgelemektedir. Gündüzleri
dışar ıdan gelen ışık huzmeler i bu isimleri parlaklığ ı yla der inlik etkisi yaratan ve
siyah rengiyle ölümü, karanlığ ı, kederi simgeleyen zem ine yansıt ır. Geceleri sol ön
kanat içine yerleştirilm iş iki projektör yan yüzler i içer iden aydınlat ıldığ ında bu
isimler ışık huzmeleri hâlinde gökyüzüne yayıl ır. Gece ve gündüz anıt ın içine
girildiğinde isimleri n oyulduğu delikler den giren tedirgin edici rüzgâr bize sürekli
kadınlar ın adını f ısıldar. Bu , hem pr ojeye ism ini vermesi hem de Murat paşa
Belediyesi sınır lar ı içerisinde bulunması vesilesiyle önemlidir . Ben tekrar göstermek
istiyorum. Bu anıt , dediğim gibi, Türkiye'de tek ve bu bahsettiğim iz özellikleri
taşıyan, görülmesi gereken … Özellikle biz dışar ıdan gelen misaf ir lerim ize bunu
gösteriyoruz ama bu programda sanıyor um gösteremeyeceğiz, eğer gör ülmek
istenirse ref akat edebilir iz. Anıtt an ismini alan asıl ve istatist iklerden çıkan
sonuçlara göre bir çözüm ekibi oluşturuldu. Bu çözüm ekibi Alyazma Grubu olar ak
lanse edildi. Belediyemizin yönet işiminde kullandığ ı bir telef on numarası var “444
80 072” bu aynı zam anda bizim ihbar hat t ım ız. Alyazma Grubu olarak kadına şiddet,
kadın bilinçlendir ilmesi, kadın eğit imleri ya da herhangi bir danışmanlık istendiğinde
bu hattan doğrudan bize ulaşıyor lar, biz, 7/24 çalışan bu hattaki arkadaşlar ım ıza
özellikle eğitim verdik . Çünkü kadın müracaat lar ının özellikle alınırken çok dikkatli
olunması gerektiği ni, gizliliğin bir inci sırada yer aldığ ını anlatt ık ve bu şekilde
çalışmaktadır. Gelen kadın müracaat lar ı sadece telef on numaralar ı ya da çok dar
şekilde bilgiler i alın makta v e sistem olarak sadece bizim müdür lüğümüzün, birkaç
kişinin gördüğü, uzmanlar ın gördüğü sistemde çağr ılar bize düşmektedir. Biz bu
çağrıyı aldıktan sonra vakalara yer inde müdahale etmekteyiz ve vakalarla bir likte
soruna çözüm önerileri, çözüm ler bulmaya ça lışmaktayız. Alyazma Gr ubu ,
Muratpaşa Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür lüğü bünyesinde kurulmuştur.
Sosyal hizmetler, hukuk, psikoloji, sağlık ve çocuk gelişimi alanlar ında kadın haklar ı
ile kadına yönelik şiddet konular ında et kili danışmanlık ve b ilinçlendirme hizm eti
vermektedir.
Çalışma yönteminden kısaca bahsettim. İk i ana başlıkta çalışıyoruz. Bir,
kadın ve aile buluşmalar ı. Muratpaşa Belediyesi yine Türkiye' de ender uygulanan
bir projeyi hayata geçirdi. Muhtar lar meclisi yapmaktadır . Mu ht arlar ile yer el
yönet im arasındaki bu olumlu ilişki biz dâhil birçok müdürlüğümüzü güzel çalışmalar
yapmaya itmektedir. 56 mahallemizde kadın haklar ı ve kadına yönelik şiddet
konular ında bilinçlendirme ve koruyucu, önleyici hizmetler yürütülmektedir. Bu
konuda muhtar larla yapt ığ ım ız iş birliği birinci derecede etkilidir.
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İkinci yöntemim iz, biraz önce bahsettim, randevu talepli ev görüşmeleri.
“Turunç Masa” ism i ver ilen çağr ı merkezine gelen taleplere göre adresler de bireysel
görüşme ve danışmanlık hizm etler i su nmaktayız. Evde yapılan sosyal inceleme ve
değerlendirmeyle sor unlara başvuranla birlikte çözüm ler aranmaktadır.
Bir diğer hizmet, Alyazm a Grubu’na, Alyazm a Projesi’ne ulaşan vakalardan
psikososyal destek talepler ini karşılamaktayız. Bünyemizde psikoloğumu z, sosyal
hizmet uzmanım ız görev yapmaktadır. Şiddet mağduru kadınlara bu gruplar
taraf ından b ireysel ve grup çalışmalar ıyla destek ver ilmektedir .
Alyazma
Grubu’nu
diğer
danışma
ve
bilgilendirme,
bilinçlendirme
gruplar ından, komisyonlar ından ayır an temel bir özelliğ imiz var. Biz bu grubu
kurduğumuzda şunu önemsedik: Bir of isimiz, bir çalışma mekânım ız, bir danışma
merkezim iz olacak, bir hareket merkezi olacak ama onun dışında olabildiği kadar
mobil ve hareketli olmasını ist edik. Bunun için de bize gelen ba şvurular da
kadınlar ın kendilerini güvende hissettiği her yer de, bu slayt larda gördüğümüz
seralar ında, gecekondunun bahçesinde, bazen cam i avlusunda, bazen istedikleri bir
kaf ede, bize ait bir bir imde, bizim of islerimizde gelen talepleri yer ine getirmekteyi z.
Çünkü bu da onlar da bir güven hissi yar atm ışt ır. Örneğin , bu teyzem iz vaktinin
olmadığ ını, serada görüşmek istediğini dile getirdiğinde “ Böyle bir şey müm kün
mü?” “Tabii.” dedik, biz ekim izle kendi serasında görüşmeler i gerçekleştir dik. Bunu
gören diğer serada çalışanlardan -bu bölge it ibar ıyla serada çalışan kadın sayısı
f azladır- talepler gelmekte. Biz doğrudan hizmet i verenin ayağ ına değil, hizm et
almak isteyenin ayağ ına giderek çalışmalar ım ızı yürütüyoruz.
Sözünü ettiğim bir danışma merkezine ihtiyaç duyulmaktadır. Kadın danışma
merkezî, burada temsili olarak bir resim yer almakta , yalnız binam ız ı şu anda
özellikle
yet iştirmeye
çalışt ık
sizin
geleceğinizi
duy duğumuz
için
ama
yet işt iremedik. Alyazma Anıt ı’na yak ın bir yerde konuşlandır ılm ış bir binam ız var.
Bu bina içerisinde kadın danışma hizmet i sunulacakt ır. Danışma merkezi
aracılığ ıyla yine kadınlara yönelik olar ak benimseyebilecekleri bir of is, bir merkez,
bir bina olsun istiyoruz. Bur ada insan haklar ı konusunda ihlale uğrayan, şiddet
gören ve risk alt ında olan kadınlara hukuksal ve psikolojik destek vermek, toplumda
yer alan, toplumda var olan kurum ve hizmet lere kolayca ulaşmalar ını sağlamak,
kadın haklar ı konusunda bilgilendirmek ve f arkındalık yarat mak, sosyal ve kentsel
yaşama işlevsel katılım l ar ını sağlamak amacıyla hizmet vermeyi amaçlamaktayız
kadın ve ailelere yönelik olarak.
Kadın danışma merkezi şu şekilde düşünüldü, planlandı: Bireysel görüşme
odası, özel gizlilik derecesi yüksek olan şiddet mağduru kadınlar ım ızla görüşmek
üzere. Bir grup eğ itim odam ız var ve çocuklar için oyun odası olarak hizm et
vermeye başlayacak bir alan. Çünkü biz koruyucu, önleyici hizmetleri sunarken
eğitim almak üzere gelen kadınlar ın çocuklar ıyla birlikte, çocuklar ını oyalayacak,
zam an geçir ecek bir yer e ihtiyaçl ar ı olduğunu tespit ett ik. Bu yüzden , Alyazma
Projesi içer isinde bir çocuk gelişimci arkadaşım ız yer almaktadır. Bu arkadaşım ız
aynı zamanda bireysel görüşmelerde çocuğuyla bir likte gelen kadın başvuranlar ın
çocuklar ıyla çalışmaktadır.
İlginize teşekkür e deriz Muratpaşa Belediyesi Kadın ve Aile Hizmet ler i
Müdürlüğü olarak .
BAŞKAN - Çok teşekkür ederim.
Biz pr ogram ım ızı bir az sark ıtt ık ama b en bir şey sormak ist iyorum.
Güzel bir çalışma, biz belediyeler in sosyal belediyecilik anlam ında bu
çalışmalar ını öne msiyor uz. Bu alanda uzun yıllar sivil toplum da çalışm ış bir i olarak
da çok önemsiyorum . Bir şey soracağ ım: Merkezin amacı bölümünde hukuki haklar
sayılm ış ama kadının güçlendir ilmesi için yani şiddet gören kadın ın ya da şiddet
değil de başka bir sebeple ge len kadın ya da yoksulluk sebebiyle gelen kadının
eğitime erişim i yani “Lise diplomam yar ım kaldı, ben bunu tamamlamak istiyorum.”
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derse ya da istihdam bağlant ısı kurulmak isterse bu tür bağlant ılar var m ı, İŞKUR
bağlant ılar ı f alan?
KADI N VE AİLE HİZMETLER İ MÜDÜRLÜĞÜ İLYAS TAŞTAN - Bağlant ılar ım ız
var. Bizim bütün bu sistemim iz biraz önce bahsettiğim çağr ı merkezi üzerinde yer
almaktadır. Çok dar kapsamlı biz aldık çünkü sürenin k ısa olduğunu söylediler.
Bizim bir kariyer of isimiz var. Kar iyer of isimizde ya pt ığ ım ız bağlant ı şu: Özellikle
Kadın ve Aile Müdürlüğüne müracaat eden kadın danışanlar ın işe yer leşt irilmesinde
öncelik tanınmasını istedik, böyle bir uygulamam ız var. Eğitim konusunda Halk
Eğitim Müdür lüğüyle birlikte çalışıyoruz. Henüz bize eğitim le il gili bir talep gelmedi
ama gelirse bu bir az önce bahsettiğim 4 bin meslek edindirme kursu , Halk Eğitim ve
Muratpaşa Belediyesi iş bir liğiyle ver ildiği için bu kurslar çok rahat açılabilmektedir .
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Arkadaşlar ım ızın var mı sorusu?
Buyurun.
BAYRAM ÖZÇELİK ( Burdur) - Benim sorum değil de bir katkım olsun. Şimdi,
al yazma, al yazm alım, Teke yöresinin en güzel zeybek oyunlar ından bir isidir.
Neden al yazmalım ? Ben bur ada belki bir detayını görebilir iz dem işt im ama bir
erkeğin, bir ef enin k adının önünde veya sevdiğinin önünde m üthiş zeybek oynayarak
ona kur yapması ve sonuçta, oyunun sonunda da al yazmasını erkeğine takdim
etmesi. İsmi güzel bulmuşsunuz çünkü bu yörenin en f azla oynanan bir zeybeği.
KADI N VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İLYA S TAŞTAN - Biraz önce
anıt la ilgili bilgi vermiştim. Anıttan geliyor Al Yazma Projesi.
BAYRAM ÖZÇELİ K ( Burdur) – Yani, işte, ismini alması büyük ihtim alle anıt ı
yapan kişinin bu yör ede al yazma f igürünü biliyor olması.
KADI N VE Aİ LE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İLYAS TAŞTAN – Yani,
İstanbul’da bir hocam ız, pratik sanat larda…
BAYRAM ÖZÇELİK ( Burdur) – Teke yöresi nedir? Antalya’nın Toroslar ın bat ı
kısm ındaki tüm alan Teke yöresine giriyor; Antalya’nın Korkuteli, Elmalı, Finike
onlar ı daha bir kapsıyor, sonra Ispa rta’nın Sütçüler ’i f alan, Burdur’un tamam ı zat en
Teke yöresi, Muğla’nın Fethiye bölgesi Teke yö resi. Dolayısıyla güzel bir şey olmuş.
MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKAN YARDI MCISI İBRAHİ M CEPHANECİ –
Zaten Ant alya’nın ayr ı bir oyunu yoktur yani. Ant alyalılar daha z iyade Burdur oyunu
ve Teke yöresini oynarlar. Teke yöresi m eşhurdur.
BAŞKAN – Diğer arkadaşlar ım ızın var m ı katk ısı ya da sorusu?
Uzmanlar ım ızın var m ı sormak istediği bir konu? Yok.
Çok teşekkür ediyorum.
O zaman biz müsaade isteyelim.
Kapanma Saati: 13. 05
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(Antalya Büyükşehir Belediyesi Haşim İşcan Aile Danışma Mer kezi ni Ziyaret )
DÖRDÜNCÜ OTURUM
Açılma Saat i: 14. 05
BAŞKAN: Ayşe KEŞİ R (Düzce)
BAŞKAN VEKİLİ: Bayram ÖZÇELİK ( Burdur)
SÖZCÜ: Ali ÖZKAYA (Af yonkarahisar)
KÂTİP: Emine YAVUZ GÖZ GEÇ (Bursa)
-----0----(Tanıt ım f ilmi göster imi)
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETER YARDI MCISI
SANEM ÖZTÜRK - Bu arada da, genel anlamda yapm ış olduğumuz hizmetlerle
alakalı küçük bir tanıt ım f ilmi yapt ık.
BAŞKAN - Evet, ellerinize sağlık.
ANTAL YA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETER YARDI MCISI
SANEM ÖZTÜRK - Sayısal ver iler de vardı aralar da, onlar da güzel aslında rapora
eklemek anlam ında.
BAŞKAN - Tabii, onu yazıl ı olarak da alalım biz.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETER YARDI MCISI
SANEM ÖZTÜRK - Tabii ki biz onlar ı size yazıl ı rapor hâlinde ver ebilir iz.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) - Mail olar ak da atabilir.
BAŞKAN - 5’inin toplam rakamlar ını alırsak iyi olur “Bir yılda ne kadar kişiye
ulaşabiliyoruz?” önemli.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYES İ GENEL SEKRETER YARDI MCISI
SANEM ÖZTÜRK – Yıllık yıllık rapor lar olar ak verebiliriz.
BAŞKAN - Bir de şey, ciddi bir yoğunluk var zaten belli, çocuk sayısından
belli asıl hizm etin ür etildiği, g elenler in çocuklar ı olduğu için.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETER YARDI MCISI
SANEM ÖZTÜRK - Çok talep var.
BAŞKAN - 300- 400 çocuk demek , en az o kadar anne demek.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETER YARDI MCISI
SANEM ÖZTÜRK - Bir o kadar da şu an herhâlde bir bekleyen şeyimiz var yani
sürekli, çok başvuru var. Biter bitmez yeni kayda başlıyor uz çünkü.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYOLOG MUKADDES MALKOÇ –
Özellikle dezavantaj lı gruplar a hizm et etmek amacım ız ef endim.
BAŞKAN - Gayet güzel, ellerinize sağlık.
Kaç yıldır bu merkez var?
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETER YARDI MCISI
SANEM ÖZTÜRK - Bizim normalde 2006 yılı itibar ıyla aile eğitim merkezler im iz
hizmet vermekte. O zam andan bu zamana da hem sayılar ını art ırmaya çalışıyor uz
hem de eskiden bir branş varsa şimdi ihtiyaç duyulan her b r anşta, mahallelere g öre
yani Antalya’nın pek çok bölgesindeki ihtiyaçlar, Sayın Vekilim, f arklı f arklı oluyor.
Kim i yerler de bayanlar bize diyor lar ki: “İğne oyası kursu almak istiyoruz.” öteki
taraf diyor ki: “Bilgisayar kursu almak istiyor uz.” Onlardan gelen talepler
doğrultusunda burada açm ış olduğumuz kurslar ım ızı da ona göre ver iyoruz.
BAŞKAN – Bu boşanma danışmanlığ ı aile içi eğitim ler i konusunda öğleden
sonra sunum alacağ ız sizden değil mi? O kısm ı da önemsiyor um.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETER YARDI MCISI
SANEM ÖZTÜRK - Onunla alakalı, tabii , biz size hem görsel sunum hazırladık
bununla alakalı hem de rapor hâlinde de size ar z edeceğiz.
BAŞKAN - Tamam.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETER YARDI MCISI
SANEM ÖZTÜRK - Bununla ilgili çalışan uzman arkadaşlar ım ız size sunum
yapacaklar. On beş-yirmi dakika sürecek bir sunumumuzu öğleden sonraki toplant ı
zam anında yapacağ ız.
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BAŞKAN - O zaman, orada daha det aylı konuşacağ ız.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETER YARDI MCISI
SANEM ÖZTÜRK - Tabii ki.
FAT MA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Kaç merkez var böyle?
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETER YARDI MCISI
SANEM ÖZTÜRK - 5 tane.
FAT MA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Toplamda kaç kişi yararlanabiliyor?
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETER YARDI MCISI
SANEM ÖZTÜRK - Bütün bunlar ın hepsini size sayı sal olar ak… Çünkü her yer bu
kadar büyük değil, diğer binalar ım ız…
FAT MA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Ha, değişiyor.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETER YARDI MCISI
SANEM ÖZTÜRK - Evet. Mevcutta şu andaki amacım ız da ilçelerde özellikle bunlar ı
ulaşt ırabilmek. Şu anda ulaşamadığ ım ız yerlerde geçici çözümler bulmak adına,
mesela kreş hizmeti ver emediğimiz yerler de de mobil anaokul lar ı kurduk, otobüsler i
tekrar döşedik ve bunlar ı kreş hâline çevirdik. Bize gelen talepler doğrultusunda
köylere, ilçelere götürüyoruz, dörder aylık, beşer aylık periyotlarla oralarda
hizmet ler ver iyoruz. Ya da biraz önce görmüş olduğunuz bu güzellik atölyesindeki
hocalar ım ız, köylerde ve ilçelerde, özellikl e kuaf öre gidemeyen yaşlı ninelerim ize,
dedeler imize t ır naklar ının kesiminden saç t ıraşlar ına kadar … İlk def a biz gerçekten
böyle bir şey yapt ığ ım ız için çok da pozitif geri dönüşümler olmaya başlıyor. Yeni
başlayan bir hizmet imiz o da bizim.
FAT MA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Burası “Aile Merkezi” adı alt ında…
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETER YARDI MCISI
SANEM ÖZTÜRK - “ Eğitim Eğit imi ve Sosyal Hizm et Merkezi”
FAT MA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Peki, kadın, çocuk tamam ama baba
f igürünün eğitilmes iyle ilgili var m ı?
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETER YARDI MCISI
SANEM ÖZTÜRK - Tabii, babalar çok önem li. Baba eğit imleri yapıyor uz. Baba
eğitimleri, baba -çocuk programlar ım ız var ekstra. Özellikle şiddet konular ında,
şiddet görenlere hep semin er ler yapıyorlar genelde bazı yerler ama biz bunu
erkeklere yapıyoruz. Bunu da zaten öğleden sonraki sunumumuzda görseller iyle
bir likte ar z edeceğiz size çünkü asıl uygulayan…
FAT MA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Babalardan da böyle bir talep var
yani. Eğitilmeyen babalar var yani. Güzel.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETER YARDI MCISI
SANEM ÖZTÜRK - Hem o var hem de şöyle: Biz hep şunu söylüyoruz, dedik ki:
“Ailenin temeli t oplumsa eğer, bu aileler i nasıl daha çok destekleyebilir iz?” Herkes
şöyle bir ser zenişte bulunuyor, diyor lar ki: “Ben çocuğumla vakit geçirem iyor um,
eşim le vakit geçiremiyorum.” Onun için de cumartesi günler i özel programlar
yapıyoruz burada, anne -çocuk, baba-çocuk. Ben kendim de çalışan bir anne olar ak
cumartesi günü çocuğumu alıp buraya gelip oturup onunla resim yapıyorum, boya
yapıyorum ya da babasıyla bir likte baba -çocuk aktivitesi yapıyoruz.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYOLOG MUKADDES MALKOÇ –
muBabalar ın seminerlerini de özellikle haf ta sonlar ı, pazar günleri yapıyor uz ki
çalışmalar ından geri kalmasınlar, bur aya katılabilsinler diye.
FAT MA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Emeklerinize sağlık, güzel.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETER YARDI MCISI
SANEM ÖZTÜRK - Ve katılım lar çok yüksek, çok da pozitif geri dönüşüm ler oldu .
FAT MA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Bravo.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) - Aslında zaman geçirmek değil de kaliteli
zam an geçirmek.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETER YARDI MCISI
SANEM ÖZTÜRK - Kaliteli.
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HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) - Zamanı kaliteli değerle ndirmek adına,
kaliteli beraberlikler adına güzel çalışmalar.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETER YARDI MCISI
SANEM ÖZTÜRK - Tabii.
Bir de yaş grubuna göre de tabii onu ayar lamak…
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYOLOG MUKADDES MALKOÇ –
Çocuk geli şim uzmanlar ım ız kontrolünde…
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETER YARDI MCISI
SANEM ÖZTÜRK - Onu uzmanlar ım ız ayar lıyor lar zaten. Her yaş grubunun
beklent isi f arklı çünkü.
BAŞKAN - Ellerinize sağlık. Bayağ ı yoğun bir merkez, belli. Yani gündüz
sirkülasyonu yoğun.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYOLOG MUKADDES MALKOÇ –
Günlük bin kişilik giriş -çık ış kapasitemiz var.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETER YARDI MCISI
SANEM ÖZTÜRK - Biz zat en aynı zamanda ASMEK’ler le yani Antalya Sanat Meslek
Eğitim Kurslar ım ızla da çok büyük bir rakama ulaşm ış dur umdayız. 16 bin tane
kayıt lı vatandaşım ız var şu anda.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) - Bizim KOMEK’ler imiz gibi. Konya’nın
KO MEK’ler i gibi.
TÜLAY KAYNARCA ( İstanbul) - Evet, İSMEK’ler gibi.
FAT MA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Kocaeli’de de var, KO -MEK’ler var.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETER YARDI MCISI
SANEM ÖZTÜRK - Orada da aynı şekilde hizmet ler ver iyor uz. Ben onlar ın da
sayısal ver ilerini size arz edeceğim.
BAŞKAN - Tamam.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYOLOG MUKADDES MALKOÇ –
Etütler imiz de yine aynı şekilde, 2 ile 4’üncü sınıf a kadar burada, gerisi
ASMEK’ler de, lis e bölümüne kadar da ASMEK’lerde.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETER YARDI MCISI
SANEM ÖZTÜRK - Biz çocuklar ı da paylaşt ık. Daha küçük yaş gruplar ını aile eğitim
merkezlerinde yani anneye daha çok ihtiyaç olanlar ı bu merkezlerde bar ındır ıyor uz,
diğerlerini de AKBEM’ler diye yer lerimiz var gene Büyükşehir Belediy esi
bünyesinde. Onlar da da dersler inde zor lanan ya da iht iyacı olup da maddi
yet ersizliğinden dolayı dest ek alamayan aileler in çocuklar ına etüt merkezleri
şeklinde. Orada da sadece ders takviyesi ver iyor uz öğretmenlerimizle bir likte.
BAŞKAN - Elinize sağlık.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETER YARDI MCISI
SANEM ÖZTÜRK - Çok teşekkür ederiz.
BAŞKAN - Böyle bir merkez yapmak, yönetmek ve de o sirkülasyonun
düzenini sağlamak önemli. Tabii, yönet icilerim izin de ir adesi önemli, desteklemesi.
Sosyal bele diyeciliği biz çok önemsiyoruz. Yani hep bunu söylüyorum sabahtan beri
ulaşt ığ ım yer lerde: Bizim komisyon konusuna giren konular, hep olay vuku
bulduktan sonra, işt e, şiddet, istismar gibi alg ılanıyor. O ysa sizin bu hizmet ler inizle
kadını güçlendirmek, çoc uklar ı güçlendirmek o kadar önemli şeyler ki.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETER YARDI MCISI
SANEM ÖZTÜRK - Çok.
BAŞKAN - O zaman ben koruyucu, önleyici tedbir ler olarak vereyim: Ben bir
dönem bir adli t ıp uzmanıyla çalışm ışt ım. Koruyucu, önleyic i tedbirlerle suç
arasındaki ilişki 1’e 12’ymiş. Yani 1 birim maliyet le 12 birim suçu n maliyetini
karşılıyormuşsunuz koruyucu, önleyici tedbir le. Bu çok önemli bir şey.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETER YARDI MCISI
SANEM ÖZTÜRK - Hem de sonrasınd a tüh, vah demek zorunda kalm ıyoruz.
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BAŞKAN – Kalm ıyor sunuz, kimsenin canı yanm ıyor ve maliyeti de çok düşük
bir şey aslında koruyucu, önleyici tedbir ler in. Bu koruyucu hekimlik için de geçerli,
sosyal hizmetler için de geçerli.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİ YESİ GENEL SEKRETER YARDI MCISI
SANEM ÖZTÜRK – Ama, biz bu konuda çok şanlıyız. Hem Sayın Başkanım ız hem
eşi hanım ef endi gerçekten bize bu konuda sonsuz destek verdikler i için biz hayal
gücümüzü de biraz daha f azla koyabiliyor uz katk ı olarak.
ANTALYA BÜYÜKŞ EHİR BELEDİYESİ SOSYOLOG MUKADDES MALKOÇ –
Ef endim, özellikle çocuk haklar ını, Antalya’da ilk def a bir imlerimizde veriyoruz, 3 -5
yaş aralığ ı çocuklara istismar…
BAŞKAN – Koruma…
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYOLOG MUKADDES MALKOÇ –
Özellikle bunlar ı ko rumak, önlemek için aileler i bilinçlendirm ek, çocuğun kendi özel
alanını öğrenmesi için.
BAŞKAN – Şey var m ı, onu da önemsiyorum ben, hep söylüyorum her yerde:
Haklar kadar görevlerimiz de önem li, sosyal sorum luluk anlayışım ız yani ben kadar
biz de önemli. Bu anlamda, çocuklar a yönelik programlarda çocuklar ın sosyal
sorumluluğunu art ır maya yönelik…
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETER YARDI MCISI
SANEM ÖZTÜRK - Tabii ki hepsini de yapıyoruz. Hatta, geçen haf ta bununla alakalı
kısa metrajlı bir f ilm yar ışması düzenledik. Tamamen buraya gelen aileler in
çocuklar ıyla bir likte çektikleri f ilmlerdi ve sosyal sorumluluk projesiydi. Kim ileri
bayrağa sayg ıyı çek mişti, kimiler i f akir olan bir aileye k ıyaf et toplayıp çocuğuyla
bir likte gidip onu teslim etmişt i, kimisi kirli olan bir parkta çocuğuyla bir likte or ayı
temizlemişt i, çöpe atm ışt ı ve bunlar ın hepsini bir f ilm hâline getirdiler. Onunla
alakalı da bir kısa metrajlı f ilm yar ışması yapt ık.
BAŞKAN - Bitti mi, belli oldu mu?
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETER YARDI MCISI
SANEM ÖZTÜRK - Bitti, 1’incimizi de belirledik. Yerde gördüğü bir Türk Bayrağ ı’nı
aldı bir çocuk ve 3, 5 yaşında bir çocuktu. Onu eve götürüyor, yerden kaldır ıyor,
yapışt ır ıyor, en son duvara asıyor.
BAŞKAN – Aileler de kendileri çe ktiler onu.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETER YARDI MCISI
SANEM ÖZTÜRK – 1’inci olarak onu seçtik. O kadar amatörler ki çünkü cep
telef onlar ıyla genelde çekilmişt i. 15 ailemiz kat ıldı bu yar ışmaya. Bunu hem bu
şekilde özendir ici şeylerle yapıyoru z hem de kendi bünyem izde mevcut olan
huzurevler ine götürüyoruz. Gene bunlarla alakalı çalışt ığım ız eşya toplam a
merkezlerim iz var. İhtiyacı olmayan aileler bize veriyorlar, biz ihtiyacı olan ailelere
temizleyip, yıkayıp, ütüleyip eğer herhangi bir eksiği varsa onar ıp teslim ediyor uz, o
merkezlere götürüyoruz. Bazılar ı gönüllü olarak o merkezlerde çalışıyor lar. Bu
konuda, gerçekten, elim izden geldiğince destek olmaya çalışıyor uz.
BAŞKAN – Ellerinize sağlık. Çok yönlü düşünülmüş, belli; ne sorsak cevabını
alıyoruz, eller inize sağlık.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETER YARDI MCISI
SANEM ÖZTÜRK - Estağf urullah.
FAT MA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) - Yalnız Başkan, burada ilginç de bir
sonuç çık ıyor, onu da aslında araşt ırmak lazım: Sabahtan ber i izlediğimi z,
dinlediğim iz birçok şey çok güzel, belli ki birçok insana da ulaşılm ış, amacına da
ulaşm ış yapılan eğit im ve f aaliyetler ama ona rağmen boşanmalar ın bu kadar çok
f azla olması… Çünkü, şimdi kadına, er keğe ve çocuğa bu kadar güzel eğit imler
ver ilmesi aslında aile içindeki huzurun da art ır ılmasında etkendir, yardımcıdır. Yani
aslında boşanmalar ın…

T BM M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
İ ncelenmemiş Tutanaktır
Komisyon : Aile Bütünlüğü Komisyonu
Tarih : 14/03/2016

Saat :

Kayıt: Antalya

Stenograf :

Uzman : …….

Sayfa: 30

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETER YARDI MCISI
SANEM ÖZTÜRK - Demek ki daha f azla olacakm ış sayın vekilim, olmasa daha
kötüymüş.
FAT MA KAPLAN HÜRRİYET ( Kocaeli) - Ya da öyle bir sonuç çıkaracağ ız,
bilemiyoruz art ık.
BAŞKAN – Öğlenden sonr a aile mahkemesi hâkimler ini bekliyorum, bakalım
onlar ne diyecek, ona göre bir kanaat belirteceğim.
FAT MA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) - Hani, bu kadar güzel şeyler in
yapıldığ ı bir ortamda azalması lazım aslında.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETER YARDI MCISI
SANEM ÖZTÜRK - Biz, şimdi, mesela yeni bir şey daha yapıyoruz, evlilik okulu gibi.
Özellikle evlenecek olan çif tlere, bir bir lerini gerçekten doğru tanım ışlar mı,
gerçekten uygun çif t midir diye yeni bir uygulama da başlatt ık . Onunla ilgili öğleden
sonra ayr ıca detay ver ecek uzmanım ız. Ya da evlilik çat ışması yaşayan çif tçilere
nasıl o çat ışmalar ı çözmede yardımcı olabiliriz diye ekstra grup terapileri de
başlatt ık, iki ay süren eğitimler. Onlar la ilgili de bilgi ver eceğiz detay olarak.
BAŞKAN – O zaman biz m üsaade isteyelim, öğleden sonr a daha detaylı
konuşacağ ız.
Kapanma Saati: 14. 20
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(Antalya Büyükşehir Belediyesi Bülent Ecevit Kültür Merkezi Toplant ı Salonu )
BEŞİ NCİ OTURUM
Açılma Saat i: 16.10
BAŞKAN: Ayşe KEŞİ R (Düzce)
BAŞKAN VEKİLİ: Bayram ÖZÇELİK ( Burdur)
SÖZCÜ: Ali ÖZKAYA (Af yonkarahisar)
KÂTİP: Emine YAVUZ G ÖZGEÇ (Bursa)
-----0----BAŞKAN – Değerli katılım cılar hoş geldiniz. Aile Büt ünlüğünü Araşt ırma
Komisyonu olarak toplant ım ızı açıyor um.
Bu bölgenin koordinatörüydüm bir dönem, çok sık geldim, epey bir çalışmada
bulundum, biraz demograf ik yapısına az çok a şina olduğum bir bölge.
Şimdi, program ım ızda, tabii, öncelikle İl Müdürlüğünün evlilik öncesi
eğitimlerle ilgili bir sunumu var, akabinde de Büyükşehir Belediyesinin bir sunumu
var, az önce gezdiğimiz merkezdeki bazı veriler i alacağ ız, onun akabinde de ye r el
uygulayıcılar ım ız , aile mahkemesi hâkimler imiz var burada, sivil toplum
temsilciler imiz, psikolog ve pedagoglar ve avukatlar ım ız var, onlar dan da sahaya
yönelik bazı bilgiler alacağ ız. Ö zellikle ben aile mahkemesi hâkim ler imizin bu
anlamdaki tecrübesin i çok önemsiyorum , vaka vaka gelen olaylarda onlarda çok
değerli bilgiler olduğ unu düşüyor um.
Tekrar, katılımlar ı nızdan dolayı hepinize t eşekkür ediyorum.
Öncelikle, İ l Müdür lüğümüzün il genelindeki evlilik öncesi eğit imler ve
boşanma süreci danışmanlığ ı…
SOSYAL HİZMET UZMANI NEBAHAT YAKIŞIKLI – Öncelikle hoş geldiniz.
Şimdi çok k ısa anlatmaya çalışacağ ım. Sabahtan zaten biraz bahsetmişt ik
size. Bizim Antalya Aile Sosyal Politikalar İl Müdür lüğünün Kepez Sosyal Hizm et
Merkezinde sosyal hizmet uzmanı olarak çalışmaktayım, o birimde eğitim ve
danışmanlık bir imindeyim. Bizim aile danışmanlığ ı ve boşanma öncesi, boşanma
süreci ve sonr ası danışmalığ ı çalışmalar ım ız ve aile eğitim ler imiz devam etmekte.
Boşanma sürecinde çif tlerin ve çocuklar ının karşılaşt ığ ı sorun lar ve bunlar ın
çözümüne yönelik aile destek ve aile danışmanlık hizmet ler i ile ailelerin
desteklenmesine yönelik pilot uygulama çalışmalar ı 2012 yılında 5 ilde
başlat ılm ışt ır. Burdur, Kır ıkkale, Ankara, İzmir, Karabük pilot iller olarak tespit
edilmiştir. Pilot uygulama için seçilen ille r de Bakanlığım ız sosyal hizm et
merkezlerinde görev yapan danışmanlara , boşanma aşamasında olan çif tlere
danışmanlık hizm eti konusunda becer i ve bilgi kazandırmaya yönelik hizmet içi
eğitim verilmiştir.
2012 yıl ının son üç ayında başlayan pilot uygulama süreci devam ederken
danışmanlara yönelik daha kapsamlı bir eğitim programı hazır lanm ış ve eğitim
program ını vermek üzere eğit iciler eğitilm iştir. Hazır lanan eğitim programının
yayg ınlaşt ır ılması ve aile mahkemeler iyle iş bi rliği içinde mahkemelere başvuran
çif tlere aile ve boşanma süreci danışmanlığ ı hizmet i verilmesi uygulamasının ülke
genelinde yayg ınlaşt ır ılması planlam ışt ır. Eğitici eğitimi sonrasında pilot 5 ilde
ver ilen danışmanlık hizmet i Adana, Antalya, Bursa, Diyarb ak ır, Erzurum, İstanbul ve
Samsun illerinde de başlat ılm ışt ır.
Aile ve boşan ma sür eci danışmanlığ ı hizmeti, boşanma öncesi danışmanlık,
boşanma sürecindeki destek ve danışmanlık hizmetleri ve boşanma sonrası dest ek
ve danışmanlık çalışmalar ı olarak 3 başlık alt ında toplanabilir . Hizmet i veren 81 ilde
aile ve sosyal politikalar il müdür lükler i ve sosyal hizmet merkezlerindeki uzm an
personel aracılığ ıyl a eşlere bozulan ilişkilerini yeniden yapılandırma ve boşanm a
sürecinde yaşayacaklar ı sorunlar ve mevcut dur umlar ını gözden geçirer ek
kararlar ını yeniden değerlendirme f ır sat ını da kullandır malar ını özendirecek
danışmanlık desteği sağlanmaktadır .
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Aile içi ilet işim sorunlar ı nedeniyle boşanma noktas ına gelmiş f akat ortak
kararla aile danışmanlığ ını almak için baş vuru yapan ailelere yönelik Antalya Aile
ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olarak eğitim ve danışm anlık bir iminde görevli
meslek elamanı ta r afından toplamda 158 kişiyle görüşme yapılm ışt ır. Görüşülen 100
kişinin hâlen evliliğinin devam ettiği, 19 kişinin boşandığ ı, 5 kişinin de boşanma
sonrası danışmanlığ ı aldığ ı görülmekte ve 34 kişiyle de hâlen görüşmeye devam
edilmektedir.
İlim izde aileye yönelik yapılan çalışmalar 3 başlık alanı olarak
toplanmaktadır.
1) Aile danışmanlığ ı ve boşanma öncesi destek danış manlığ ı.
2) Boşanma sürecindeki destek ve danışmanlığ ı .
3) Boşanma sonrası destek ve danışmanlığ ı .
Müdürlüğümüzde sağlanan danışmanlık hizmet iyle eşlerin bozulan ilişkiler ini
yeniden yapılandırm alar ına destek olunmakta, boşanma sürecinde yaşayacaklar ı
sorunlar
ve
mevcut
durum lar
çer çevesinde
aldık lar ı
kararlar ı
yeniden
değerlendirmeler ini sağlamaya çalışılmaktır.
Ortak kararla aile danışmanlığ ından yararlanmak için başvuru yapan
boşanma aşamasındaki eşlere verilen hizmet ler şunlar dır: Aile içi iletişim
becer ilerini n kazandır ılm ası, çat ışma çözme ve aile içi destek, psikiyatrik
rahatsızlığ ı olduğu
düşünülen bireyler in tedavisi
için
sağlık
kuruluşuna
yönlendir ilmesi. Mahkemeler taraf ından g önder ilen ailelere yönelik öfke kontrolü ve
danışmanlık hizmeti ver ilme si. Boşanma sonrası tek ebeveynlerin yaşadığ ı sorunlar
ve çocuklar la ilişkilerinin düzenlenm esi konusunda danışmanlık yapılmaktadır.
Antalya Aile ve Sosyal Polit ikalar İl Müdürlüğüne danışmanlık hizmet i almaya
gelme nedenleri: Eşler arası ilet işimsizlik yü zde 70, eşler in ailelerinden
kaynaklanan sorunlar yüzde 10, eşler in aldatması yüzde 10, çocuk yetişt irmeyle
ilgili yaşanan anlaşm azlık lar yüzde 5, aile içi şiddet yüzde 5.
Boşanma öncesi aileler e yönelik ver ilen hizmet ler: Müdürlüğ ümüzde görevli
meslek elemanlar ınca 2013 yılından ber i aile eğitim i program ı çerçevesinde evlilik
öncesi eğit imleri ve “Aile İçi Sağlık lı İlişkiler” Konulu eğitim ve seminerler
ver ilmektedir
Aile Eğitim Program ı çerçevesinde 28 meslek elamanına eğitici eğit imi
ver ilmişt ir.
Kemer Kaymakamlığ ı İ lçe Müf tülüğünde görevli 130 personele “Aile Olmak”
konulu eğit im verilmiştir.
Antalya Jandarma Komutanlığ ında er, erbaş ve üst rütbeli top lam 116 askere
evlilik öncesi eğit im semineri ver ilmişt ir .
Antalya Kepez ilçesi Kült ür Mahallesi’nde yer alan 2 kahvehanede toplam 70
kişiye aile içi eğitim ver ilmişt ir.
Antalya E Tipi Kapalı Ceza İnf az Kur umunda kalan 54 hükümlü ve tutukluya
“Sağlıklı Aile ve İ let işim” konulu eğitim verilmişt ir.
Antalya Türk Ekonomi Bankasının Akdeniz bölge toplant ı salonun da şube
personeli ve müdürlerine “Aile Olmak” konulu eğitim ver ilmişt ir
SED yardım ı hizmetinden, engelli evde bak ım aylığ ı hizmetinden, koruyucu
aile hizmet inden yar arlanan toplam 100 aileye temel ana –baba eğitim i ver ilm iştir
100 korucu aile ve koruyucu ai le adaylar ına temel ana -baba eğitimi
ver ilmişt ir.
Kadın konukevinde kalan bayanlara aile içi ilet işim konular ında eğitim ler
ver ilmişt ir.
Akdeniz Üniversitesine bağlı meslek yüksekokulunda okuyan toplam 50
öğrenciye evlilik öncesi eğit imi verilmişt ir .
Alanya Sosyal Hizm et İlçe Müdür lüğünde evlilik öncesi eğit imler ver ilmişt ir.
Bunlar da eğitimlere ilişkin görünt ülerim izdir.
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Çözüm öneriler i: Bir eylerin evlenmeden önce eşler ini daha iyi tanım alar ına
ve sağlıklı kararlar vermeler ine f ırsat ver ilmelidir.
Belediyeler in evlendirme dair elerine başvuran çif tlerin evlilik öncesi
eğitimlere kat ılması konusunda teşvik edilmelidir.
Yapılacak olan eğit imlere büyük ebeveynler in de kat ılım ının sağlanması.
Erken yaşta evliliklerin önlenmesi konusunda kamu polit ikalar ının gü çlü bir
şekilde oluşturulması.
Aile mahkemelerine boşanma davası açan her çif te en az 4 seans aile
danışmanlığ ı alması zor unluluğunun getirilmesi.
Belediyeler bünyesinde aile danışmanlığ ı hizmet lerinin ver ilmesi için
prof esyonel meslek elamanlar ından oluşa n bir imler oluşturulması.
Aile ve sosyal polit ikalar il müdürlüklerinde var olan eğit im ve danışmanlık
bir imler inde meslek elamanlar ının art ır ıl masına gidilmelidir.
Müf tülüklerde oluşt urulan aile irşat bürolar ı, aile sosyal polit ikalar il
müdürlükleriyle irtibatlı çalışmalar ın sağlanması gerekir.
Teşekkür ediyorum.
Biraz hızlı oldu.
BAŞKAN – Yok. Teşekkür ederim.
Üyeler imizden sor u sormak isteyen varsa sorular ı alalım, siz cevaplayın.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) – Ben tek bir soru soracağ ım. Soru sormak
değil de belki bir şeye dikkat çekmek gerekir. Aslında Urf a taraf ına gittiğimizde
üçüncü kişiler in olaya müdahil olması or ada 1’inci sır adayken burada yüzde 5’lik bir
dilim le neredeyse son sırada yer alıyor, bir de ilginçtir şiddet son sırada yer alıyor
yüzde 5 ’lik dilimle; hakikaten ilginç geldi bana boşanmalarda.
FAT MA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Bu istatistikler den bahsettiniz yüzde
5, yüzde 10 gibi rakamlar verdiniz, onlar ı neye göre belirlediniz.
SOSYAL HİZMET UZMANI NEBAHAT YAKI ŞIKLI – Bize gelen ailelerin
oranına göre değer lendir dik, 158 tane aile…
BAŞKAN – Kendiler ine gelen müracaat…
SOSYAL HİZMET UZMANI NEBAHAT YAKIŞI KLI – Evet, gelen müracaat lara
göre.
BAŞKAN – Bunlar ı yazıl ı olarak da alalım.
Teşekkür ediyorum, sağ olunuz.
Şimdi Büyükşehir Belediyesini n sunumuna geçeceğiz.
Buyurunuz.
PSİKOLOG ELİF KUTUCU - Evet, merhabalar, sayg ıdeğer millet vekillerim ve
sevgili kat ılımcılar; hepiniz hoş geldiniz.
Sabah merkezimizi gezdiniz ama onun dışında f arklı hizmetlerim iz de var
kadın alanında, bunu daha ayr ınt ılı size anlatmak ist iyorum.
Ben psikolog Elif Kutucu, Büyükşehir Belediyesi aile danışma merkezlerinde
hizmet imi yapıyorum .
Antalya Büyükşehir Beledisi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığ ınca yürütülen
hizmet ler: Topluma hizmet i benimseyen, insan onur unu odak noktası hâline getir miş
sosyal belediyecilik anlayışıyla k entimizde yaşayan tüm vatandaşlar ım ız için çalışan
kocaman bir sosyal hizmet ailesiyiz.
Misyonumuz, Antalya halk ının ve ziyaretçilerinin yaşam ını kolaylaşt ıran ve
değerli kılan, en kalit eli yer el hi zmet i vererek halk ına huzurlu, güvenli, gelişm iş,
estetik bir şehirde yaşama imkânı sunmak.
Vizyonumuz ise herkesin görmek ve yaşamak istediği bir dünya kenti
olmakt ır.
Toplumda sosyo ekonomik anlamda sıkınt ı çeken aile bireylerine maddi
manevi hizmet etme k ve aile kurumunu güçlendirmek tabii ki bir incil hedef imizdir.
Bunun için kadınlar ı güçlendirmek genel amaçlar ım ız arasındadır. Bu bağlam da,
kadın, çocuk, yet işkin istisnasız her aile bireyinin toplum içerisinde desteklenmesi
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ve psikolojik, kültürel, topl umsal olarak gelişim sağlaması için Sosyal Hizmetler
Dairesi Başkanlığ ım ıza bağlı 5 aile eğitim ve sosyal hizm et merkezim iz hizm et
vermektedir. Haşim İşcan, Çam lıbel, Santral, Fatih ve Ser ik olmak üzere 5 aile
eğitim ve sosyal hizmet merkezimiz vardır.
Aile eğitim ve sosyal hizmet merkezlerimizde toplumun en t emel bir imi olan
aileyi ve toplumda dezavantaj lı bulunan gruplar ı desteklemek genel anlam da
amacım ızdır, bu anlamda proje ler ve program lar yürüt mekteyiz. Programlar,
danışmanlık hizmet leri, eğit im, sem iner hizmet ler i, okul öncesi eğit im program ı, etüt
program ı, yaz okullar ı programı, engelsiz sanat atölyesi , sosyal, kültürel f aaliyet ler
ve geziler.
Danışmanlık hizmetlerim iz uzman kadromuz taraf ından ver ilm ektedir,
psikolog, aile danışmanı, çocuk gelişim uzmanı, diyetisyen ve avukat taraf ından.
Tabii ki amacım ız toplumsal hayatta uyum problemi yaşayan, yaşamlar ında
sorunlar la karşılaşan ya da yaşam ını daha kalit eli bir şekilde geçirmek isteyen
kişilere bu danışm anlık hizmetlerini ücretsiz olarak uygun şek ilde sunmakt ır.
Tamamıyla randevuludur bizim hizmet ler imiz, uygun sür eler sağlanmaktadır.
Yetişkin danışmanlığında depresyon, stresle baş etme gibi ruhsal hast alık larla
çalışılm aktadır, sık lıkla bu sorunlar la gelmektedir bir eyler. Çocuk ergen
danışmanlığ ın da okul uyum problem ler i, okul başar ısızl ık lar ı, okul -aile çat ışması,
sınav kayg ısı ve öz güven gibi problemler çalışılmaktadır. Yine, çocuk ergen
danışmanlık hizmet imiz aile ve sosyal hizmet merkezleri haricinde özel olarak
Başkanlığ ım ıza bağlı Gençlik Da nışma Merkezimizde de yürütülmektedir. Aile
Danışmanlığ ım ız var aynı zamanda . Evlilik içer isinde problemler le karşılaşan
ailelere aile için etkili ilet işim, çat ışma çözme yollar ı, f arklılıklar ı giderme yollar ı,
empati gelişt irme, aile bağlar ı ve sınır lar ı, boşanmalar da arabuluculuk gibi
konularda destek ver ilmektedir.
Çocuk gelişim uzmanım ız taraf ından 2 -8 yaş aralığ ındaki çocuklar ın dil,
psikomotor, bilişsel gelişimlerinin takipleri uygulanan gelişim testler iyle yapılmakta
ve tuvalet eğit imi, sağlıklı bes lenme alışkanlığ ı g ibi temel davranış kazanım lar ı
konusunda ebeveynlere danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Çünkü biliyoruz ki
çocukluk dönem i, özellikle 0 -6 yaş çok çok önemli bir yet işkinin oluşmasında.
Diyetisyenimiz taraf ından b eslenme danışmanlığ ı ver ilmekte. Kilo verme, kilo
alma, sağlık lı beslenme gibi konularda kişiye özel diyet programlar ı hazır lanıp
beslenme danışmanlığ ı ver ilm ektedir.
Avukat ım ız taraf ından h er tür lü hukuki süreçte yönlendir me ve yardım
hizmet ler i sunulmaktadır. Biz biliyoruz ki özel de bu tar z hizmet ler çok yüksek
ücretler karşılığ ında ver ilmekte, 100 lir a, 200 lira civar ında f akat merkezimizde
ücretsiz bir şekilde biz bu hizmet i sunm aktayız ve benzer uygun koşullarda sunma
çabasındayız.
Verilen eğit imlerimiz yetişkin, çocuk, ergen ve ailelere yönelik olarak
gruplandır ılm aktadır. Yetişkinler için bağ ımlılık, etkili iletişim yollar ı, meme kanseri,
kadın haklar ı, bir t akınt ı günlüğü, sağlıklı olmak için besin seçim i, öf ke kontrolü,
gevşeme eg zersizi ve stresle başa çıkma yollar ı g ibi eği tim ler imiz mevcuttur.
Yine etkili iletişim eğitiminden bir kare. Uygulamalı olar ak da bu
eğitimlerim izi sürdür mekteyiz.
Çocuk ve ergen için okul öncesi dönem uyum süreci, çocukta davranış
yönet imi, ergenlik dönemi ve ergenle iletişim, çocukluk çağında cins el gelişim ve
cinsel ist ismar, güvenli davranış geliştir me, çocuk dünyasında oyun ve oyuncaklar,
çocuklara ölüm kavr am ı nasıl anlat ılmalı, çocuklarda yas tepkileri nelerdir ve okul
öncesi çocuklar için yem enin “a,b,c”si.
Biz bu konular ı belirlerken bize g elen ihtiyaçlar doğrultusunda bu konular ı
seçmekteyiz. 0-6 yaş çocuklar için daha çok destekleyici olması aileler i için göz
önünde bulundur duğumuz bir f aktör.
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Aileler için yine aile içi iletişim, aile yaşam döngüsü, er keklere şiddet
önleme eğit imi, etkili ebeveyn tutumlar ı, boşanma ve mal paylaşım ı eğitim ler ini
vermekteyiz.
Biliyoruz ki şiddetin önem li bir boyut u şiddet i uygulayanla ilgilidir, hep
mağdurla ilgili eğitimler yapılmakta. Ama, belediyem iz taraf ından -bir de diğer
taraf tan- ne yazık ki şiddeti u ygulayanın ruh hâliyle ilgili hangi durumlar ın onu bu
sürece ittiğ iyle ilgili de bilinçlendirm ek amaçlı önleme çalışm alar ına önem
vermekteyiz.
Verilen eğitimler uzm an kadromuz taraf ından ihtiyaçlar göz önünde
bulundurularak hazırlanmaktadır. İstedikleri za man merkezim ize gelen kişiler
uzm anlara ilet işime geçip eğitim iht iyaç ve talepler ini iletebilmektedirler, ona göre
konular ım ız çeşitlenmektedir.
Yine, a ile eğitim v e sosyal hizmet m erkezlerim izde ailelere psiko sosyal
destek hizm etler inin yanında, sosyo eko nomik olarak da hizmet ler verilmektedir.
Merkezlerim izden hizmet alan aileler sosyal ser vise yönlendir iliyor. Bireysel
başvurular olabildiği gibi ABİ M, MUBİM, Bİ MER gibi merkezlere de başvuru
alıyoruz. Bekletilm eden evlerde ihtiyaca göre inceleme yapılmakt a, sosyal
çalışmacılar taraf ından değerlendirme yapılmakta ve iht iyaç durumu görüldüğünde
ayni, nakdî yar dım yapılmaktadır.
Yine, çok önemsediğimiz bir proje Sosyal Kart Proje’miz. Sosya l Hizmet ler
Daire Başkanlığ ım ız ilimiz sınırlar ı içer isinde ikamet ed en sosyoekonom ik
yoksunluğu bulunduğu tespit edilen aileler in ver en elin alan eli görmediği bir
anlayışla onur ve haysiyetine hassasiyet göstererek gıda, temizlik, kırtasiye gibi
iht iyaçlar ı istedikler i şekilde karşılamalar ı, bunun diğer insanlar anlamadan uygun
şartlarda olması için Sosyal Kart Projesi’ni geliştirmektedirler. Gayet güzel bir
şekilde de uygulamasını takip etmekteyiz.
Okul öncesi eğitim programlar ım ız var aile eğit im sosyal hizmet
merkezlerim izde. Bu programla amaçlanan eğit imde f ırsat eşitli ğini sağlamak.
Biliyoruz ki okul öncesi dönem çok önem li. Sosyoekonom ik düzeyi düşük olan aileler
de bu eğitim i aldırm ak için yeter li ekonomik imkânı bulam ıyor lar. Bu anlamda biz
dil, sosyal, bilişsel, psikomotor gelişimler ini dest eklemek amacıyla ücretsiz bir
hizmet sunuyoruz okul öncesi eğitim anlam ında. Bu 3, 4, 5 yaş grubundaki
çocuklar ım ıza verilen bir eğit imdir. Haf tanın beş günü sabah ve öğlen olmak üzer e 2
ayr ı grupta beş aylık per iyot lar hâlinde eğitim verilmektedir merkezler imizde ve
eğitimler sonucunda bazı göster iler düzenlenmektedir.
Eğitim program ım ızın içeriğinde değerler eğitim i, Türkçe dil etkinliği, f en
doğa etkinliği, sanat etkinlikler, bilişsel beceriler i destekleyici etkinlikler ve İngilizc e
etkinlikleri gibi f aaliyetler yapılmaktadır.
Sosyal Hizm etler Daire Başkanlığ ım ıza bağlı yine kreş ve gündüz
bak ımevleri ile anaokullar ında da hizm etimiz devam etmektedir daha uzun sür eli
olar ak. Büyükşehir Belediyesi Selim Kazak Anaokulu, Antalya Büyükşehir Belediyesi
Anaokulu, Antalya Büyükşehir Bel ediyesi Demre Anaokulu ve Ant alya Büyükşehir
Belediyesi Gazipaşa Anaokulu olmak üzere 4 f arklı kreşimiz bulunmaktadır.
Merkeze ulaşamayan dezavantajlı vatandaşlar ım ızı da düşünüyoruz.
Hepsinin bulunduğu yer tabii ki bizim bu merkezler imize ulaşmaya uygun olmuyor
bazen, mobil kreşim iz de bu anlamda bu iht iyacı gidermek için düşünülen bir proj e.
Yine, mobil kreş eğitim sürecine dezavantajlı çocuklar ım ızın da dâhil olabilmesi için
uygun mahallelerde bu hizm eti vermektedir, kreş hizmet ini.
Etüt programlar ım ız düzenleniyor aile eğitim merkezler imizde. 2’nci, 3’üncü
ve 4’üncü sınıf öğrenciler imize akademik perf ormans ve okul başar ısını
art ırmalar ına destek olacak şekilde etüt programlar ı düzenleniyor. Etüt program ı
kapsam ı içer isinde sadece akademik değil, kültü rel, sosyal anlamd a da
destekleniyor çocuklar ım ız, satranç, resim, müzik, el sanatlar ı ve halk oyunlar ı gibi
atölyeler de gerçekleştiriyoruz.
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Tabii ki en önemli amaçlar ım ızdan bir isi de bu merkezlerim izde,
kadınlar ım ızın daha üretken bir şeklide yaşama ak tif bir şekilde kat ılmalar ını
sağlamak. Ailelerine bu katılım la birlikte ekonomik olarak da katkıda bulunmalar ını
ve bunu yaparken kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak hedef lenmektedir. Bu
amaçla da çeşit li kurslar ım ız vardır. Biz, danışmanlık çerçevesind e de kesinlikle
onlar ın aktif olmasını istiyoruz, birçok psikoloj ik problem zat en kadının evde kendi
için bir şeyler yapm adığ ı, kendine zaman ayırmadığ ı durum da ortaya çıkmakta. O
yüzden, biz onlar ın aktif leşmesini, kurslara gitmeler ini, hayat içinde rol a lmalar ını
öner iyoruz. Evet, yine diğer kurslar ım ız.
Merkezlerim izde, eğitim öğretim yıl ının sona ermesiyle birlikte 6 -14 yaş
arası çocuklar ın tat iller ini yine kaliteli bir şekilde gerçekleştirmeleri için sosyal,
sanatsal becer ilerini gelişt irmelerine olan ak sağlayıcı yaz kursu programlar ı da
yür ütülm ektedir.
Engelsiz sanat atölyesi: Tabii ki özel çocuklar ım ız da bizler için çok değerli
ve çok önemli, onlar için de çalışmalar ım ız var aile eğitim merkezlerim izde. Engel
tanı ve dereceler ine göre özel gruplar ına ayır ıp yaşamlar ın a sanata dâhil eder ek
rehabilite süreçler i planlanmakta. Çocuklar ın bak ım ını üstlenen, kendilerine vakit
ayıramayan ailelere ise gün içer isinde özel zaman yar atmak da hedef lerimiz
içer isinde. Yine , engelli vatandaşlarım ıza hizmet, Çıpl aklı Rehabilitasyon
Merkezinde de daha geniş çapta, geniş kapsamda yürütülmektedir. Merkezimize
ulaşım engelsiz taksiyle sağ lanmaktadır.
Bir imler imizden hizm et alan kadın, çocuk, ailelerin eğlenceli bir şekilde vakit
geçirmeler i için sosyal f aaliyet ler de düzenliyoruz, aktiviteler, geziler. Tabii ki
ekonomik düzeyler i göz önünde bulundurularak bu aktiviteler düzenleniyor. Yine
kareler, Oyuncak Müzesi gezimiz. Biliyoruz ki uyar ım eksikliği ciddi anlamda 0 -6 yaş
dönem inde önemli. Çocuklar ım ızın zeka gelişiml er inin geri olmasında ya da
yaşadık lar ı pr ob lemlerde. O yüzden biz bu uyar ım eksikliğini dezavantaj lı gruplar
için ortadan kaldır mak amaçlı kültürel f aaliyetler e de önem veriyoruz. Yine bir
sinema gezimiz, ak varyum gezimiz. Pr ojeler imiz var Büyükşehir Bele diyesi olar ak
devam ettiğim iz.
Çocuk Haklar ı Pr oje’miz çocuk haklar ına dair sözleşme kapsam ında 4-14 yaş
grubu çocuklar ım ıza adalet, eşitlik, hoşgörü ve saygıya ilişkin tutumlar ı
kazandırmak amacıyla kendi haklar ını öğrenmeler i, ist ismar gibi aile kuru munu
dejenere edici olaylara karşı bilinç kazandırmak için etkinlik ve f aaliyet ler
düzenledik geçtiğimiz yıl ve devam ı da gelecek.
Evliliğe İlk Adım Pr ojesi, özellikle önemsediğim iz bir proje, aile kurumunu
desteklemek adına. Boşanmaya sebep olan f aktörle r arasında çif tler in evlilik
öncesinde sağlık lı bir ilişki ve ilet işim kuramadıklar ı görülmekte, bu sebeple bu
proje hazır lanmakta. Proje kapsam ında, yeni evlenecek ve evlilikler in ilk yıllar ında
olan çif tlerden gruplar oluşturulmuş, onlara düzenli aralık l ar la eğitim ve sem iner ler
ver ilmektedir. Eğit imin içeriği olarak hayat arkadaşım ı nasıl seçebilir im, evlilik
bağlar ı, aile içi iletişim, çat ışma ve f arklılıklar ı giderme yollar ı, aile yaşam döngüsü,
boşanma r iskini art ıran f aktörler gibi f arklı başlıklar a lt ında uygulamalı eğitim ler
ver ilmektedir aile danışmanım ız taraf ından. Üreme sağlığ ı ve aile hukuku.
Evet, yine, Anne Benimle O ynar Mısın Projesi kapsam ında, çalışma hayat ı
sebebiyle çocuğuyla kaliteli vakit geçiremeyen anneler le, ebeveynlerle bir likte
cumartesi günler i teori, eğitim ve d avranış gözlem saatini içeren on dört haf talık bir
eğitim program ım ız var. Buradaki amaç, anne -çocuk arasındaki ilet işimi
desteklemek, bu bağı güçlendirmektir, çocuk gelişim i konusunda bilgilendirmek tir.
Hamilelik Okulu Pr ojemiz var. Ham ilelik Okulu Projemizin kapsam ında
hamileler in bu sür eçteki uygulamalar ı gereken, dikkat etmeleri gereken yöntem ler
üzerinde durulmakta.
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Minik Eller Paylaşıyor P rojem iz, yine paylaşım duygusunu kazandırmak
amacıyla yürütülmekte. Çocuklar ı m ız, dezavantajlı çocuklara oyuncak yar dım ı
yapmaktadır.
Kısa Metraj Film Yar ışması’nı ger çekleştir dik. Aileler , kısa f ilmler in
yönetmeni, oyuncusu ve senarist ler i oldular.
Sağlıklı
Yaşam
Egzersizler i
Proj esi’yle
kadınlar ım ız
daha
aktif,
hareketsizlikten kurtulacak şekilde aktiviteler yap maktayız diyetisyen eşliğinde, s por
alışkanlığ ı kazandır mak hedef lenmektedir.
Öğrendim Kazanıyorum Projesi’yle de aile eğit im merkezler imizde hobi
kurslar ına katılan kursiyer kadınlar ım ızın ürettikleri ürünleri sergileme leri ve bu
ürünleri kentin büyük turistlik merkezler inde stant lar kurarak halk ım ıza sunmalar ı
sağlanmaktadır.
Her Kadın Ö zeldir Projesi’yle sosyoekonomik düzeyi düşük kadınlar ım ızın
kendilerini özel hissetmelerini sağlamak için merkezlerimizde bulunan bak ım
salonlar ında cilt ve saç bak ımlar ı yapılarak bu alanlarda eğitimler verilmektedir.
Evet, çeşit li etkinliklerimiz gerçekleşiyor özel günlerde. Aile Eğit im ve Sosyal
Hizmet Merkezim iz, e tkinliklerim izden kareler…
Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizm e tler Daire Başkanlığ ı olar ak
toplum içer isinde kendini güçsüz hisseden, yardım arayışı içerisinde olan her aile
bireyinin aile büt ünlüğünü korumaya destek olmak amacıyla psikoloj ik, sosyal ve
kültürel anlamda iht iyaç duyduklar ı her anda yanlar ındayız, bu a maçla
çalışmalar ım ızı sürdürüyoruz.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz.
Ben bir şey sormak istiyorum.
Bütün bu çalışmalar ı bir arada topar ladığ ı nız bir ver i tabanınız var m ı?
Dosyalar ı takip etmek için. Yani, size şiddet için müracaat etmiş bir isine siz “Alt ı,
yedi saat, sekiz seans yapt ık .” diyor sunuz bazen. Bun u bir veri t abanın da
toparlayabiliyor musunuz yıl sonunda envanter çık arabilmek için? Ortak bir veri
tabanı var m ı tüm hizmet ler in?
PSİKOLOG ELİF KUTUCU – Var, evet. Biz danışanlar ım ızı giriyoruz, aynı
zam anda şiddet sebebiyle gelenler i de ayr ıca giriyoruz. Ayr ıca , şiddet danışma
merkezim iz de var, Haşim İşcan içer isinde kadın danışma bir imim iz.
BAŞKAN – Bir ver i tabanında da birikiyor onlar deği l mi? Tamam teşekkür
ediyorum. Sağ olun.
Sizler in var m ı ark adaşlar sizler in sormak istediği? Yok.
Bundan sonraki k ısmı basına kapalı yapacağ ız değil mi?
Teşekkür ediyorum arkadaşlar.
Şimdi, 1., 4. ve 6. Aile Mahkemesi hâkimlerimiz burada, değil mi?
Hoş geldiniz.
Öncelikle sizleri dinleyelim.
1. Aile Mahkemesi hâkimimiz Ali Özkaya Bey, buyurunuz.
Şimdi, biz şunu mer ak ediyoruz Kom isyon olarak: Antalya, boşanma oranı
Türkiye ortalamasının üzer inde bir şehir yani binde 1,7 Türkiye ortalaması, 2’yi
geçiyor Antalya ve sizin bakt ığ ınız davalarda da hem boşanma süreci , işt e, velayet,
naf aka, tüm bunlar sizin konular ınıza gir iyor. En çok karşılaşt ığ ınız sorunlar ı sorun
başlıklar ı olarak alalım, bir incisi.
İkincisi: Bu sor unun çözümüne yönelik, mevzuat la ilgili ya da uygulamayla
ilgili “Şunu şöyle yapsak daha kolay çözer iz.” diyeceğiniz önerilerinizi alalım.
Buyurunuz Ali Bey.
1. AİLE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİ Mİ ALİ ÖZKAYA – Biz boşanma, bir de
aile içi şiddete bak ıyor uz . Yani, aile içi şiddet yasası çok problemli bir yas a. Bir
beyan üzer ine erkekleri veya bayanlar ı üç ay, alt ı ay uzaklaşt ır ıyor uz. Bu da
uzaklaşt ır ılmakla birlikte aile arasında soğukluk başlıyor. B u başladığ ı için
otomatikman bize tekrar boşanma olarak dönüyor. Bu yasanın gözden geçirilmesi
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gerekiyor. Çünkü, tek kişinin beyanıyla insanlar ın yuvasını tamamen dağ ıt ıyor uz,
bence en büyük problem bu.
TÜLAY KAYNARCA (İstanbul) - Bir haf ta da verebilir uzaklaşt ırma, bir ay da
ver ebilir. Niye alt ı ay vermek zorunda hâkim ?
1. AİLE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİ Mİ ALİ ÖZKAYA – Şu var: En aşağı bir
aydan az ver ilm iyor; bir ay veya alt ı ay arasında. Bir haf ta, on beş gün zaten çok
az, tatmin etmiyor, ikinci bir uzatma geliyor.
BAŞKAN – Ama ikinci bir uzatma geliyorsa orada bir sorun var demektir.
1. AİLE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİ Mİ ALİ ÖZKAYA – Sorun olup olmadığ ını
bilmiyoruz. Beyan üzer ine iler ide bir pr oblem gelmesin, cinay et olmasın diye uzatma
koyduruluyor .
BAŞKAN – Ama işt e siz söylediniz, cinayet olmasın diye. Bir t ane can
giderse ne yapacağ ız ya?
1. AİLE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİ Mİ ALİ ÖZKAYA – Ama, öbür türlü ne
yapacağ ız?
BAYRAM ÖZÇELİK (Burdur) - O arada eğitim alınamadığ ı için, o arada
devreye gir ilmediği için…
1. AİLE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİ Mİ ALİ ÖZKAYA – Eğit im , hiçbir şey yok .
Yani, şu var: Karar ı ver iyoruz, uygulanıp uygulanmadığ ını yani bunu Aile ve Sosyal
Polit ikalar Bakanlığ ının denet lemesi gerekiyor. Hiçbir yer i yok. Baktığınız zaman,
150 kişiyle görüşmüşüz biz, yılda aşağ ı yukar ı bin tane değişik iş yapıyoruz , bin
tane boşanma davası var; bunun otokontrolü gerekiyor. Hiç otokontrolsüz b iz sırf
dosya bak ıyoruz, başka hiçbir şey yapm ıyor uz.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) – Yani, sizin şikâyetiniz şu mu: Tek kişinin
beyanına dayalı olm ası bir problemdir.
1. AİLE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİ Mİ ALİ ÖZKAYA – Problem, büyük
problem.
HÜSNÜYE ERDOĞ AN (Konya) – Tek kişinin beyanı…
1. AİLE HUKUK MAHKEMES İ HÂKİ Mİ ALİ ÖZKAYA –Tek kişinin beyanı…
BAŞKAN – Ama, şöyle değil mi: Kolluğun ver eceği koruma tedbir kararı, bir
günlük evden uzaklaşt ırmayı yirmi dört saat içinde veriyor ama size geldiğinde delil
getirmeler i gerekiyor.
1. AİLE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİ Mİ AL İ ÖZKAYA – Hiçbir şey getirm iyor,
hiçbir şey olmuyor yani evrakla geliyor , biz okuyor uz. A ynı günde, mesela kaçta
geliyor, saat dört buçuk ta geliyor dosya, dört buçukta, beşe kadar onunun karar ını
vermek gerekiyor. Hiçbir şey yok, hiçbir belge, bilgi yok. Diyor ki bayan: “Bana
kocam hakaret etti, sövdü, evden uzaklaşt ırdı.” Bu kadar, b öyle şeyler de var.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) – Sayın Başkanım araya giriyorum ama
“Fiziksel şiddet var.” diyorsa bu da m ı sadece sözlü beyana veya doktor raporuna
dayalı olamaz m ı böyle bir şey, i stemiyor musunuz yani?
1. AİLE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİ Mİ ALİ ÖZKAYA – İstemiyor uz. Biz zaten
yirmi dört…
GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ ( Antalya) - Yasa, sözlüyü kabul ediyor.
1. AİLE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİ Mİ ALİ ÖZKAYA – Sözlüyü kabul ediyor,
tek beyan üzer ine. Zaten yirm i dört … Kolluktan, geldikten sonr a anında karar
vermek mecbur iyet indeyiz . Vermediğiniz zaman sorumluluk bize ait oluyor ve
otokontrol diyor yani oldu mu, olmadı m ı…
BAŞKAN – Peki, sizin öner iniz ne?
1. AİLE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİ Mİ ALİ Ö ZKAYA – Bence biraz daha kanıt
gerekiyor, araşt ır ılması gerekiyor. İnsanlar ı uzaklaşt ır dığ ım ız zaman aileler
birbirinden soğuyor.
BAŞKAN – Nasıl toplayacak kanıt ı? O arada kadın ölürse ne yapacağ ız?
Yani, bunu açalım ki siz de bi r öneri getir in bize.
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1. AİLE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİ Mİ ALİ ÖZKAYA – Yani, şu var: Kolluk
araşt ırsın, daha önce bir şeyi var m ı, alt yapısı var m ı? Mesela, evli olmayan çif tler,
beraber yaşayan çif tler de bu şeyde var, bunlar da dâhil.
BAŞKAN – Tabii, yasa onu dâhil ediyor zaten, sadece evlilik şartı yok
yasada.
1. AİLE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİ Mİ ALİ ÖZKAYA – İdare veya kolluğun,
Aile Bakanlığ ının bun u bundan sonra ar aşt ırması gerekiyor. Biz gönder iyoruz Aile
Bakanlığ ına hiçbir şey yok. Otokontrol olmadığ ı zaman olmaz bu kesinlikle.
6. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ ORHAN ÖZDEMİR - Sayın Başkanım, orada bir
şeye temas edeceğim.
BAŞKAN – Buyurun.
6. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ ORHAN ÖZDEMİ R - Şimdi, 6484 sayıl ı
Yasa’nın 8’inci maddesinde şöyle diyor: “Koruyucu tedbir karar ı ver ilebilmesi için ,
şiddetin uygul andığ ı hususunda delil ve belge aranmaz. Önleyici tedbir karar ı,
geciktirilmeksizin verilir. B u karar ın ver ilmesi bu kanunun amacını gerçekleştirm eyi
tehlikeye sokabilecek şekilde geciktirilemez.” Yani, bir beyan varsa siz delil ve
belge arayamazsınız, mut laka vermek zorundasınız. Emniyetçiye ver ilen tedbir
kararı bize onama için geldiğinde biz delil ve belge aramak zor unda değiliz.
BAŞKAN – Ama, Emniyet yirmi dört saat için bunu veriyor, onu anlatmaya
çalışıyor um. İlk yirm i dört saat için bu geçerli, doğru .
1. AİLE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİ Mİ ALİ ÖZKAYA – Yirmi dört saat içinde
onamazsanız kalk ıyor.
6. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ ORHAN ÖZDEMİ R - Kalk ıyor, kendiliğinden
kalkıyor.
Şimdi, böyle bir dur umda siz ha kim olarak, uygulayıcı olarak “D elil ve belge
aranmaksızın verilir.” deniliyorsa…
BAŞKAN – Ama, ilk yirmi dört saat için.
6. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ ORHAN ÖZDEMİR - Hayır, o kararı ben nasıl
onamayacağ ım?
Başım dan geçen bir olayı anlatayım. Bir davada avukat bey dava açt ı, dedi
ki: “Burada bir sık ınt ı var.” Saat be şe beş kalıyor du, ben hemen tedbir kararım ı
ver dim, dedim ki: “Sık ınt ı olmasın, buyur un , karar ı da size ver eyim, Emniyete
götürün, biz de ayr ıca gönder iriz.” v e aynı şekilde kararı ver dim. İki gün sonra
medyadan öğrendim, duydum yani bizzat seyr ettim, kişi eşini öldürüyor ve en
sonunda kendi kaf asını sık ıyor. Yani, sizin tedbir karar ını onamamanız gibi bir şey
yok. Yani, bunu Sayın Bakan adliyeye geldiğinde aynen beyan ettim. “Ya, böyle
böyle, biz uygulayıcılar olarak ‘Delil ve belge aranmaz. ’ d eniliyorsa b iz ne
yapacağ ız, biz sadece tasdik makamıyız, bunun har icinde yapabileceğim bir şey
yok.” dedim. “Öyle mi?” dedi. “O konuyu ben Bakanlığa gitt iğimde araşt ıracağ ım .”
dedi.
BAŞKAN – Hangi bakana söylediniz bunu?
6. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ ORHAN Ö ZDEMİR - Adalet Bakanım ız Sayın
Bekir Bozdağ geldiğinde.
Bu konuyla ilgili daha geniş konuşabiliriz, benim bu kadar şim dilik.
BAŞKAN – Siz bit irdiniz mi hâkim bey?
Ama, siz sadece 6284’ü söylediniz, diğer konularda, ben mesela velayet le,
naf akayla da ilgili bekliyorum sizden bir şeyler.
1. AİLE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİ Mİ ALİ ÖZKAYA – Şu var: Bu da
boşanmayı tet ikliyor benim gördüğüm kadar ıyla.
BAŞKAN – Yani, bu yasa çıkmadan önce boşanma yok muydu? İki buçuk
yıllık bir yasa bu yasa.
1. AİLE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMİ ALİ ÖZKAY A – Vardır ama
boşanmalar da art ış var. Boşanma zat en olmak mecbur iyetinde. Evli çif tler eğer
geçinem iyorsa en son bize geliyor lar.
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BAŞKAN – Yani, siz iki buçuk yıldır boşanmalar ın artmasının tek sebebini bu
yasanın ilgili hükmüne mi bağlıyor sunuz?
1. AİLE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİ Mİ ALİ ÖZKAYA – Tabii, bir kısm ı bununla
ilgili.
BAŞKAN – Diğerleri?
1. AİLE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİ Mİ ALİ ÖZKAYA – Mesela, ekonomik
etkenler var. Etken olduğu için eğer erkek çalışam ıyorsa , kadınının geliri varsa
erkeği tamamen dışlıyor, o da boşanm a sebebine etki eden bir unsur.
Velayet hususunda şu var: Bazı aileler de çocuğu iki taraf lı sahiplenme
istiyor, bu da büyük bir problem. Bu konuda bizim mahkeme olarak uzmanlar ım ız
da…
Biz
uzmanlardan
r apor
alabiliyoruz,
ona
gör e
velayet
husus unu
değerlendir iyoruz. Eğer idare bu konuda bir kurum kurarsa daha aileleri n sosyal,
ekonomik problem inin ne olduğu ve uzun çaplı bir araşt ırma sonucu gelirse velayet
hususu daha iyi olur, o zaman velayeti kime vereceğim iz e daha sağlam şekilde
karar verir i z, iler ide problem çıkmaz.
BAŞKAN – Kemal Bey, buyurun.
4. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ KEMAL SÖNMEZ – Hangi konuyla, boşanmayla
ilgili mi başlayayım?
BAŞKAN – Nasıl başlarsanız?
BAYRAM ÖZÇELİ K (Burdur) – Dosyalar ınızda gördüğünüz, bir yıl boyunca
baktığ ınızda boşanma davalar ında en öne çıkan nedir ?
4. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ KEMAL SÖNMEZ – Öne çıkan, Antalya’da
evlilikler in, tanışma sürecinin ve evliliğe başlang ıcı n tesadüf lerden ibaret
olduğunu… Burada çalışma tur izm sezonu içer isinde gerçekleşiyor. İnsanlar ın
evlilikler i, eşler i birbirini iyi tanımadan gerçekleşiyor. Birbirini iyi tanımadan
gerçekleşen evliliklerin sonu da tabii ki sezonla bir likte, hatta…
BAŞKAN – Yok, çok doğru bir tespit, bana göre çok doğru bir tespit.
4. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ KEMAL SÖNMEZ – Çok önemli bir sebep…
Göç alıyor Antalya. Göç almasının sebebi de boşanmalar ın yoğunluğunu tetikliyor.
Çok göç alan kent lerin sorunlar ından bir isi de boşanma. Bu sebeple yoğunlukla
boşanma oluyor. Boşanma sürecinde biraz önce dinlediğim iz kurumlar ın kat ıl ım ı
konusunda benim bir düşüncem var. Büyükşehrin ist atist ikler ini göremedim ama
bizde 6 bin boşanma bak ılıyor yılda 8 mahkeme taraf ından. Aile ve sosyal polit ikalar
il müdürlüğünün bildirdiği rakam yanılm ıyor sam 158’di danışan sayısı. Kıyaslam ayı
siz yapın. 6 bin sayısı boşanmaya müracaat eden dava, görülen dava. Bunlar ın da
yüzde 80 oranında boşandığ ını ben söyleyebilirim, yüzde 20’si devam eden
süreçlerle süren davadır, yüzde 10 civar ında da retle sonuçlanıyor çünkü genellikle
boşanma sür eci başlayınca i nsanlar ın boşanmada davanın gecikmesine sebep
sadece kusur oranlar ının tespit i ve tazm inat lar ın süreci etkilemesi, yoksa zat en
öbür taraf ta bu boşanmaya yüzde 70 kat ılıyor, belli oluyor zat en başından itibaren.
Gözlem im şu: Yani bunda sosyal yardım yapan k urumlar ın Aile ve Sosyal
Polit ikalar Bakanlığ ı ve büyükşehir ve diğer belediyelerin kat ılım ının daha
yoğunlukla olması gerekiyor. Çünkü benim boşanma davasında bak ıp da “Siz hangi
kurumdan yardım aldınız?” diye sorduğumda hemen hem en sıf ıra yak ın yanıt
alıyorum. Orada bir katkısı olmuyor. Kurumlar ın boşanma sürecinin geriye
döndürme katkısı çok az oluyor benim gözlemlediğim. Çünkü zaman zaman açılan
davada karşı taraf boşanmayı istemediği takdirde aile ve sosyal politikalar il
müdürlüğünden, büyükşehir bele diyesinden ve diğer belediyelerden yardım
almalar ını, danışmanlık hizm eti almalar ını tavsiye ediyorum çiftlere.
Ayr ıca, bu konuda danışmanlık hizmet i veren özel kurumlar da var. Oraya
başvurma şansı zat en az çünkü genellikle maddi durumu düşük seviyedeki o lan
kişilerin boşanma yoğunluğu var benim baktığ ım davalara göre. Üst düzey gelir
grubundan olan kişiler zaten bu yollar ı tamamlıyor lar, bir bakıma kendiler i yardım
alıyor lar veya almaya çalışıyor lar. Ara karar ıyla verdiğim bu karar sürecinden sonra
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üç ay sonraya boşanma duruşmasını erteliyorum. Üç ay sonra taraf lardan
soruyorum. Zaten g elirlerse sorabiliyorum. Her sef erinde isticvap etmemiz olanağı
yok. Avukat ıyla temsil ediliyor veya tek taraf lı davayı açan gelmekle yet iniyor, karşı
taraf gelmiyor bile. P ek çok boşanma davasında zaten terk ve uzun sür eli ayr ılıklara
dayanıyor. Bu süreçte yardım almadık lar ını ben söyleyebilirim. Yani , burada hiçbir
kurum veya kuruluşu eleşt irme niyet inde değilim ama gerçekleri söylersek, burada
gerçekleri ortaya koyarsak si z de Komisyon olarak daha sağlıklı…
BAŞKAN – Pardon, bir şey soracağ ım. Büyükşehir Belediyesinden ayr ıldı m ı
arkadaşlar ? Sizin o 5 kuruma toplamda bu tür danışma hizm eti için kaç kişi geliyor
yılda?
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYOLOG MUKADDES MALKOÇ –
Ef endim, 5 aile eğitim merkezim izde geçen yıl hem bireysel hem çif t olarak hem de
çocuklar için 2 bin civar ında danışmanlık hizmet i verdik bir yıllık verdiğim iz …
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) - Boşanma sayısı?
BAŞKAN – Boşanm ayı ayıram ıyor uz. Boşanma adayı çif tl er mi, değil mi,
bilmiyoruz değil mi?
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYOLOG MUKADDES MALKOÇ –
Boşanma adayı çif tler de geliyor, boşanma sürecindeki çif tler de geliyor ef endim.
Gönüllülük esasına dayalı olduğu için…
BAŞKAN - Ya da hiç boşanma olmadan da ge len var değil m i, boşanma söz
konusu olmadan da? Sadece böyle bir hizmete iht iyaç duyduğu için de gelen var?
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYOLOG MUKADDES MALKOÇ –
Evet, aile içi ilet işim i güçlendirmek için, sorunlar ını çözmek için öncesinde de gelen
var.
BAŞKAN - Aslında 2 bin az bir sayı değil, iyi bir sayı.
FAT MA
KAPLAN
HÜRRİ YET
(Kocaeli)
–
Ama,
ayr ı
kategorize
edemiyorsunuz.
BAŞKAN - Bu 6 bin dosyanın kaçı size gelmiş, bilem iyoruz.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYOLOG MUKADDES MALKOÇ –
Yok, hayır.
4. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ KEMAL SÖNMEZ – Tabii ki bu durumda
iletişimsizlik var demektir yani adalet dair esi… Mahkemeler zaten diğer devlet
kurumlar ıyla ilet işimde biraz şey yani ayr ı bir kurum olduğu için güçler ayr ıl ığ ı
sebebiyle, tam bir iletişim yok. A ncak bu sosyal bir yar a. Aile mahkemesi de bunun
son aşamasında devreye girdiği için k urumlar ın bence aile mahkemesinden çok
yar arlanmalar ı gerekiyor ama ben bunu hiç görmüyor um. Çünkü bu işin esas çözüm
yer i aile mahkemesi. Akşamüzer i 16.30’da sadece aile mahkemesi hâkimi var. Hiç
kimsenin başka danışacak yeri yok. Gidiyor, poliste, emniyette sür eci
tamamlayamam ış, ifadesi alınm ış, “Seni aile mahkemesine yönlendirdik.” diyorlar.
Bir sürü şey var. Bu işe kat ılımcı olduğunu bildiren kuruluşlar var ama ben 16 .30’da
bireyler in yalnız olduğunu görüyorum, sadece “Hâkim Bey, ne olur şu derdime
deva.” diyor.
Bu benim tabii ki sever ek yapt ığ ım bir iş, hizmet verdiğim kurum olarak ama
yalnız olduklar ını hissediyorum. Kurumlar ın mesai kavram ını çok geniş düşüner ek
bu kişilere yardım etmeleri gerektiğini, cumartesi, pazar şiddetin her zaman
olduğunu ve sorunlar ın her zaman olduğunu düşünerek yar dım etmeleri gerektiğini
düşünüyorum. Yani , o kurumlar ın biraz daha kat ılımcı olmalar ı gerektiğini
düşünüyorum.
6284 sayıl ı Yasa’yla ilgili benim gördüğüm en büyük eksiklik de şu: Aile ilk
şikâyet yer ini genel olar ak polis merkezlerine başvurarak yapıyorlar. Burada sadece
if ade almakla yet iniliyor. Daha sonra kocanın takibi, bu kişinin yakalanıp sorgusu
veya bu işin tebliği gere kmiyor. Pek çok uygulamamda şöyle oldu: 6284 sayılı
Yasa’dan sonra zor lama hapsi uygulaması iht ar ı yapılması gerekiyor. Ben onu
uygulayabilmem için o kişiye, yani şiddet uygulayan kişiye o kararın tebliğ edilm esi
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gerekiyor. O kişi bilmeden, yani hapis ceza sı alacağ ını bilmeden bu suçu işlemiş
olabilir, bu yasadan haberdardır, değildir. Bu bak ımdan, tebliğ edilmesi gerekiyor.
Tebliğ olmayınca da hapis, zor lama hapsi uygulanam ıyor benim uygulamama göre,
tabii ki arkadaşlar da aynı şekilde. Yani , genel olarak kendi uygulamam ı anlatm ak
suretiyle örnek ver ebiliyorum. Bu da bir eksiklik. Yani , sadece kapıdan içeriye gir ip
“Benim şikâyet im budur.” şeklinde evr ak düzenleniyor. Emniyetin de kat ılımcı olm ası
gerekiyor, bunu kovalaması, takip etmesi, kahvehane, o semtt e gidilebilecek yer ler,
o kişinin nerelere gidebileceğini öğrenmek suretiyle motorize kuvvetler iyle, geniş
kuvvet ler iyle sadece nöbetçi kişinin yazdığ ı değil if adeyle sonuçlandır ılan bir 6284
uygulaması oluyor. Çok yoğun olduğu için ancak bu şekilde karşıl ayabiliyorlar,
savunmalar ını ben k endi adlar ına yapabilir im ama madem bu işi yapıyoruz, 6284
sayılı Yasa’yla bir amaca ulaşmaya çalışıyoruz … Olumsuz yönler ini biraz önce
arkadaşlar ım anlatt ılar, olumlu yönünden bir sonuca ulaşmak ist iyorsak bunun çok
iyi takip edilmesi ve böylelikle bu kişilere tebliğ yapılar ak en azından caydır ıcı
olması sağlanmalıdır .
Şu anda sunum yapmadığ ım için t opar layam ıyor um. Bu en önemli gördüğüm
şey.
Velayet konusunda da çocuklar ın üzerinden bu işi sosyal kurumlar yaparke n
şunu daha çok çalışmalılardır: Çocuklar üzerinden eşler kavga ediyor lar, en çok
mahkemeye bu yansıyor. En çok yaralayan beni içselleştir diğimiz davalar ı…
BAŞKAN - Velayetteki icra memuru marif etiyle çocuk görmemesi…
4. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ KEMAL SÖ NMEZ – Bu çocuk için büyük yar alar
oluyor. Bu konuda bütün eğit imler , boşanacak kişiler anlaşam ıyor lardır,
boşanıyorlardır ama çocuklar anne ve babadan boşanm ıyor lar . Bu süreçte en önemli
sorun bence çocuklar ın , gelecek nesiller in olumsuz etkilenmemesi için bu husus.
BAŞKAN - Bir de çif te velayet uygulanabilir mi sizce Türkiye’de?
4. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ KEMAL SÖNMEZ – Bence olabilir yani eğitim
ver ildikten sonra bu velayet kavgası da sona erer. Herk es eşit düzeyde biraz
olabilir. Yani, Avr upa’da uygulanan Türkiye’de biz uygulam asının yapılabileceğini
düşünüyorum.
BAŞKAN - Peki, teşekkür ederim.
Buyurun Hüsnüye Hanım.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) – Bu boşanacak çif tlerin size geldikten sonra
hani çok da yardım alamadık lar ını, ben yanlış anlamadıysam öyle demek istediniz…
4. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ KEMAL SÖNMEZ – Kuruma zaten müracaat
etmedikler ini gözlemliyoruz.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) – Peki, siz öneriyor musunuz?
4. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ KEMAL SÖ NMEZ – Öner iyoruz t abii.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) – Kaç seans alabiliyorlar 2’nc i kere size
gelinceye kadar?
4. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ KEMAL SÖNMEZ – Ben hiçbir seans
uygulaması olmadığ ı düşüncesindeyim. Bize gelme aşam asından daha çok bu
sorunlar ını önce bir bu tür kurumlara giderek çözme yoluna gidenler belki
istatistikler de yer alıy or. Boşanma sürecinde, “Biz, aile danışmanına, şu kuruma
veya bu kuruma gittik.” diye bana söyleyen olmadı. Ben sekiz senedir Ant alya’da
aile mahkemesi hâkimiyim.
BAŞKAN – Peki, bunu zorunlu yapmak hukuken mümkün mü Hâkim Bey?
4. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ KEMA L SÖ NMEZ – Bilemiyor um o yönünü, biz
yasalar çerçevesinde aile mahkemesi yasası çerçevesinde bar ışmalar ını…
BAŞKAN – Hayır, yeni bir düzenlemeyi kastediyorum. Yani, pratikte nasıl
olur bu?
4. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ KEMAL SÖ NMEZ – Bence bir süre daha uzat ır,
mahkemenin önüne gelmeden o sorunu çözm e yoluyla kişiler…
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BAŞKAN – Hayır, mahkeme iş yükü açısından ve pratiklik açısından
soruyorum.
4. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ KEMAL SÖNMEZ – Ben, iş yükünü azaltacağ ı
yer de daha çok bir ikime yol açacağ ını düşünüyorum.
BAŞKAN – İşte, onlar ı soruyorum.
4. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ KEMAL SÖNMEZ – Ancak şöyle olabilir:
Boşanma aşamasına gelen kişiler in zaten çok kararlı olduklar ını görüyor um ben.
Yani, anlaşmalı boşanmalar da çok ısrar la soruyor um, “Böyle düşünmüşsünüz, doğru
mu?” Eşine soruyorum “Doğru.” “Israr ediyor musun?”, “Son karar ın bu mu?” 3 def a
soruyorum, yine de aynı ısrarda oluyor lar.
Bir de çoğu boşanmadan f eragat etmiyorlar, danışma merkezine
başvurmadan da aile birlikler ini sağlamak için üçüncü kişi yardımlar ından
yar arlanarak -çocuklar ı, biraz büyük çocuklar ı, aile büyükleri, komşular ı, sözü
dinlenir büyükler - yardım alarak belki bar ışabiliyor lar. Danışma merkezine gelip de
tekrar dönüş yapt ık lar ını bana bildirmediler. Ben sekiz senedir uygulama yapıyorum.
BAŞKAN – Şimdi, burada mesele sadece boşanmaktan vazgeçme meselesi
de değil. Şimdi, elimizde bir veri var; 100 boşanan çif tin 80’i ikinci evlilik yapıyor,
yani yeniden evleniyor, normal. Bu 80 çif tin yüzde 17’si, kendi içinde, boşandığ ı
eşiyle evleniyor. Böyle bir v er i var elim izde.
Benim derdim, bu yüzde 17’lik kısm ın karar ı ver irken acele ettiği yönünde.
Yani, boşandığ ı eşiyle bir insan tekrar evleniyorsa, boşanma kararını yanlış aldığ ını
düşünüyordur. Bu size iş yükü demek, o süre kli çat ışma demek ve çocuklar la i lgili
sık ınt ı demek.
Biz, boşanma karar ı almak üzere olan çif tlere bir danışm anlık hizmetini
zor unlu k ılabilir miyiz, mevzuat açısından bir düzenleme getirdiğimizde. Bu şu
demek: Acele karar ver iyor musunuz ver miyor musunuz, bir buna bakmak. İkincisi,
tamam, acele karar verm iyor lar ve kararlılar. O zaman da o süreci en az çat ışmayla
yönetebilmek, çünkü velayet var, mal paylaşım ı var, naf aka var, yani medeni bir
şekilde boşatmak onlar ı anlam ında söylüyorum bunu. Böyle bir mekanizm ayı
mevzuatta yerleştir diği mizde prat ikte bunu uygulayabilir miyiz, açık açık bunu
sormak istiyorum.
4. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ KEMAL SÖNMEZ – Mahkeme açısından
uygulanmam ası için hiçbir engel yok, bence uygulanır.
BAŞKAN – Anladım, tamam.
1. AİLE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİ Mİ ALİ ÖZKAYA – O zam an daha iyi olur,
hiç olmazsa…
BAŞKAN – Yani, buradan şu anlaşılmasın: “Boşanmaya gelenler i
vazgeçirelim.” demiyorum, belki, işt e, yüzde 17’lik kısm ı vazg eçsin.
FAT MA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) - Boşanacaksa bile sağlıklı boşansın.
BAŞKAN – Evet, sağ lıklı boşansın.
1. AİLE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİ Mİ ALİ ÖZKAYA – Boşanmaya gelmeden
önce, böyle merkezlerde boşanmanın sebebinin ne olduğu, yani ayr ınt ılı bir rapor
olursa bizim için de daha iyi olur.
BAŞKAN – Mesela şöyle olabilir: At ıyorum, yani şimdi baka b aka değişebilir
bu, ağ ır bir şiddet varsa terapiye iht iyaç yok zaten, kadın raporla belgelem iş ağ ır
şiddetini, boşanacak, aldatma varsa, haysiyet kır ıcı davr anış varsa, bunlar ı
belgelediği zaman ve boşanmada da kararlıysa, terapiste gitmesine gerek yok
bence.
1. AİLE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİ Mİ ALİ ÖZKAYA – O zam an bizim için de
daha iyi olur, elimizde doneler olur, boşanırken neyi yapacağım ızı bilir iz, daha iyi
olur bence.
BAŞKAN – Anladım.
Buyurun Orhan Bey.
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6. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ ORHAN ÖZDEMİR - Sayın Başkan hoş
geldiniz, değerli üyeler hoş geldiniz.
Ben yaklaşık dört buçuk yıldır aile hâkim i olarak çalışıyorum.
Şimdi, 4787 sayıl ı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yarg ılama
Usullerine Dair Kanun çerçevesinde aile mahkemeleri kurulmuştur. Şu anda Anta lya
Adliyesinde 8 aile m ahkemesi var.
Şimdi, aile mahkemeler i, bilindiği üzere, Türk Medeni Kanun u’nun 2’nci
kitabında yer alan aile hukukundan doğan dava ve işlere bak ıyor, ayr ıca,
millet lerarası özel hukuk kanunu çerçevesinde tanıma ve tenf iz davalar ına bak ıyor,
6284 sayıl ı Yasa çerçevesinde bize verilen önleyici ve koruyucu tedbir kararlar ına,
ayr ıca zor lama hapis cezalar ına bak ıyor.
Şimdi, demin dava açılmadan önce danışmanlık tedbir inden, danışmanlık
hizmet inden
f aydalanıp
f aydalanmayacağ ı
hususunda
arkadaşlar
beyanda
bulundular.
Şimdi, Aile Mahkemeler i Kanunu’nun 7’nci maddesine göre, biz aile
hâkimler i, aile mahkemeler i olarak, önümüze gelen dava ve işler in özelliğ ine göre,
esasa girmeden önce, aile içindeki karşılıklı sevgi, sayg ı ve hoşgörünün ko runması
bak ım ından, eşlerin ve çocuklar ın karşı karşıya olduklar ı sorunlar ı tespit eder ek,
bunlar ın sulh yoluyla çözümünü gerektiğinde uzmanlardan yararlanar ak teşvik
eder iz. Yani, bu bize zaten kanunla verilmiş bir görev. Eğer biz, bunu, işin başın da
esasa girmeden uyg ularsak daha mant ık lı, daha somut çözümler alabilir iz. Yani , işi
dava aşamasına getirmeden işin başında davalar ı daha k ısa sürede bitir ebilir iz.
BAŞKAN – Yani, burada benim söylediğim o yüzde 17’lik kısm ı ayırmak
lazım, çabuk boşanan, çok gün delik şeyler için boşananlar için söylüyoruz.
Burada şunu yapmayalım, böyle bir alg ı oluşmasın, yani o evde şiddet varsa,
art ık sevgi bir likteliği bitmişse, o evlilik birbirlerine zarar ver iyorsa, bizim bunlar ı illa
bar ışt ıralım gibi bir derdim iz yok, böy le anlaşılmasın. Yani , her gelen çif te değil
belki bu söyleyeceğimiz.
6. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ ORHAN ÖZDEMİR – Yani, biz gerektiğinde, bu
durumlarda zaten işin esasına girmeden, davanın esasına g irmeden bu konular da
mahkememizin uzmanlar ı var; pedagog, bi lirkişi, psikolog, sosyal çalışmacı
uzm anlar ım ız var, her aile mahkemesine bağlı çalışan uzmanlar var.
BAŞKAN – Ama, tabii, bu 1 seansta olabilecek bir işlem değil, arkadaşlar
biliyorlar, 5-6 seans, belki de 7 seans, 10 seans gerekebiliyor.
ANTALYA BÜYÜKŞ EHİR BELEDİYESİ SOSYOLOG MUKADDES MALKOÇ –
Her haf ta olması gerekiyor ef endim.
BAŞKAN – Her haf ta…
6. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ ORHAN ÖZDEMİ R - Evet, bence her haf ta
veya on beş günde bir olabilir, çünkü o zaman sizin dediğiniz gibi olursa, bunun
uygulaması da söz konusu olabilir. Bunu her ay yaparsak veya 7 -8’e bölersek, yedi
ay, daha davanın esasına girmeden yargılamanın ve davalar ın birikmesine neden
olur uz.
Şimdi, ben buraya gelmeden önce, ilk derece mahkemeler i tevzi bürosundan
aldığ ım tevzi listesine göre , Antalya’da hukuk mahkemelerinde açılan dava sayısı
şöyle: Asliye hukuk mahkemelerinde 5. 281, sulh hukuk mahkemelerinde 9.070, iş
mahkemelerinde 5.639, icra mahkemelerinde 6.266, asliye ticaret mahkemeler inde
3.558, tüketici mahkemeler inde 6.665, aile mah kemeler inde 8.926, toplam 45.405
hukuk davası görülmektedir.
Bu davalar, yaklaşık , akıl hastalığ ı nedeniyle açılan dava 2, boşanma ve mal
paylaşım ıyla birlikte açılan dava 128, evlilik birliğinde anlaşmalı olarak açılan
boşanma davalar ı 3. 347, çekişmeli o larak açılan boşanma davalar ı 2.429, f iili ayr ılık
nedeniyle 15, hayata kast ve kötü muameleden 17, ortak hayat ın yeniden
kurulamamasından 4, suç işleme nedeniyle açılan dava 12, t erk nedeniyle 26, zina
nedeniyle 57 olmak üzere, toplam 6.017 boşanma davası var.
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Aile mahkemesine gelen toplamda 8.926 davanın 6.017’si anlaşm alı,
çekişmeli ve özel boşanma sebepler ine dayalı açılan davalar, diğer kısım, yani 3
bine yak ın k ısm ı ise velayet, kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi, kişisel ilişki,
naf aka gibi nede nlerden kaynaklanıyor.
BAŞKAN – Onlar ı biz sizden ayr ıca yazılı olarak alabilir miyiz Hâkim Bey?
6. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ ORHAN ÖZDEMİR - Ben böyle kısa not lar
aldım, size de verebilir im.
Ayr ıca, boşanma nedenler ine gelince, ben dosya bazında genel hat lar ıyla
baktığ ım da, f iziksel, ekonomik ve psikoloj ik şiddetin ön planda olduğunu
gözlemledim, aldat ma, sadakatsizlik ve güven duygusunu zedeleme olar ak
gözlemledim, alkol, kumar, şans oyunlar ı, uyuşturucu madde ve uyar ıcı madde
kullanım ı. Yine, ilgisizlik, so rumsuzluk olarak bunlar ın başında geliyor. Eşine karşı
aşır ı müdahaleci, baskıcı ve sınır layıcı davranışlar ı. Aile büyükler iyle aynı evde
oturmaya zorlama yani bağ ımsız ev tem in etmeme, eşin aşır ı borçlanması, eve sık
sık hacizlerin gelmesi ve borçlar ı eşi ne yüklemesi ve eşi adına krediler alarak aşır ı
borçlanmalar ı, yine eşin anne, baba ve akrabalar ıyl a olan ilişkiler indeki
olumsuzluklar, din ya da kültür f arkı, bu da olabiliyor yani çok az olmamakla bir likte,
yine evi sık sık terk, bu da onlar ın boşanma n edeni olarak görünüyor.
FAT MA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – En çoktan en aza doğru sıraladınız,
değil m i?
6. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ ORHAN ÖZDEMİ R - Tabii, şey olarak
sıraladım.
Şimdi, bir de çözüm yollar ı ne olabilir? Eşine değer vermesi, baş başa, el
ele, göz göze sohbet etmesi, ef endim, bir likte vakit geçirmeler, susması gereken
yer de susması, konuşması gereken yerde konuşması.
BAŞKAN – Bir i konuşurken ötekinin susması, ikisinin de aynı anda
konuşmaması.
6. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ ORHAN ÖZDEMİ R - Aile büyük lerine sayg ı
gösterilmesi, önemli kararlar alınmasında eşine danışarak birlikte almalı, ev ya da
araba alma, borç yapma, çocuklar ının geleceğine dönük okul, iş, ev seçme gibi tavır
ve davranışlar da birlikte karar almalıdır. Bence boşanmanın çözümü bu, çöze r
demiyorum ama olabilir, tavsiye olar ak.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) - Aslında bizim millî ve manevi değerleri
söylemiş olduğunuz birçoğunda.
6. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ ORHAN ÖZDEMİ R - Tabii ki yani o zaten…
Türkiye Cumhuriyeti biliyor sunuz, yüzde 99’u Müslüman bir ülke. Şimdi, Müslüm an
bir ülkede din çok önemlidir, örf ve âdetler çok önemlidir. Eğer onlara biz yet erince
ilgi göstermiyorsak, değer verm iyorsak sıkınt ılar doğuyor maalesef .
BAŞKAN - Tabii, yanl ış örf lerin de terk edilmesi de önem li.
6. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ ORHAN ÖZDEMİ R - Aynen onlarla da başlı
başına…
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) - Yalnız, benim orada bir şey dikkatimi çekti,
3 bin küsur rakam ını anlaşmalı…
BAŞKAN – Çat ışm alı boşanma.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) - “Anlaşm alı boşanma 3 bin küsur.” dedi.
Şimdi, bu rakamdaki en büyük f aktör nedir anlaşm alı boşanmalarda?
BAŞKAN – Mustaf a Bey, hâkim beyden alalım rakamlar ı.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) - Problem nedir? Anlaşm ışlar, tamam,
boşanmak için ama ne için boşanıyorlar?
6. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ ORHAN ÖZDEMİ R - Dem in anlattığ ım ız…
BAŞKAN – Şiddet li geçimsizlik, anlaşarak zaten im zayı at ıyorlar.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) - Ama istatistiki olarak…
BAŞKAN – Yok, sormuyoruz diyor. O daha önce geldi önüm üze bizim.
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6. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ ORHAN ÖZDEMİR - Boşanma gerekçesi olar ak
saydığ ım ız her konu bu anlaşmalı boşanma için de geçer li. Sonuçta sık ınt ılar ı
büyüyor, büyüyor, bazen aile danışmanlığı merkezlerine gidiyorlar. Sor uyoruz: “Size
bir süre verelim mi? Tekrar düşünmek istiyor musunuz? Son kararınız m ı?” “Karar lı
m ısınız?” diyoruz.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) - Ben orayı anladım Sayın Hâkimim ama
oradaki et iyoloj iyi m erak ettim yani nedir o?
1. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ ALİ ÖZKAYA - Onu sormuyoruz.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) - Soram ıyoruz.
BAŞKAN – Anlaşıp karşılık lı im za att ılarsa kimse sormuyor onu?
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) - İstatistik i olarak nedir acaba?
BAŞKAN – “Sormuyoruz.” diyor, yok, sormuyor işte.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) - Anladım da tahminî olarak?
BAŞKAN – Nereden bilecek?
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) - Merak ım ı ce zbetti.
6. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ ORHAN ÖZDEMİ R - Şimdi, T MK’nın
166/3’ünde anlaşmalı boşanmaya karar ver ebilmem iz için öncelikle evliliğin
üzerinden bir yıl geçmesi gerekiyor. Eğer bir yıl geçmiyorsa zaten taraf lar kendi
anlaşsa bile biz anlaşmalı boşayam ıyoruz. Mutlaka delil ve tanık bildirmek
zor undalar. Şimdi, anlaşmalı boşanmada bir yılı doldurmuşsa kişiler taraf lar ın bizzat
her konuda anlaşmalar ını bekliyoruz ve bu konuda gerekirse protokol hazır lamalar ı,
işte, çocuklar ın velayet i, kişisel ilişki, mad di tazm inat lar konusunda, işte, katkı payı,
katılım alacağ ı gibi alacaklar da, ziynet eşyası alacağ ında, ev eşyalar ında bir
anlaşma, protokol hazır lamalar ı ger ekiyor ve bunu da hâkimin onaylaması
gerekiyor. Eğer hâkim onaylam ıyorsa bu yine şiddetli geçimsiz liğe dönüşüyor.
Bazen öyle durumlar oluyor ki taraf lar geliyor diyor lar ki: “Her konuda anlaşt ık.
Çocuklar ın velayeti konusunda da anlaşt ık.” Bak ıyorum, nüf us kaydına göre çocuk 1
yaşında. Diyorum: “Siz nasıl anlaşt ınız? Anne şef kati ve bak ım ına muhtaç bir
çocuğun, süt çağ ında olan bir çocuğun babaya verilmesi anlaşma gereğince
mümkün mü?” Ben onaylam ıyorum ve b u hususta diyor um ki psikologlar, pedagoglar
ya da sosyal çalışm a uzmanlar ından rapor almanız gerekiyor ve kabul etmiyor um.
Yani,
dediğiniz
bu
anlaş malı
boşanmayı
kabul
etmiyorum,
uzmanlara
yönlendir iyorum.
FAT MA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Bazen kardeşleri de ayır ıyor lar, biri
sende, bir i bende kalsın.
6. AİLE MAHKEME Sİ HÂKİ Mİ ORHAN ÖZDEMİ R - O da oluyor f akat biz
genelde aile mahkemeler i olarak kard eşler in birbir inden ayr ılm asını istemiyoruz.
Yani, daha çok tabii bizi sosyal inceleme raporlar ı bağlıyor ama bazen sosyal
inceleme rapor lar ına da ters kararlar ver ebiliyoruz.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) - Anlaşm alı boşanmayı anladım ama hani bu
istatistiki ol arak da bir şey söylemediniz. Fakat anlaşırken burada etiyoloji ve işt e,
ilgisizlik midir, ekonomi midir, ef endim, üçüncü kişiler in m üdahale etmesi m idir,
uyuşturucu mudur, alkol… Yani, bunu merak ediyorum aslında.
6. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ ORHAN ÖZDEMİR – Bunu sormuyoruz.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) - Tamam, soram ıyoruz ama…
6. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ ORHAN ÖZDEMİR - Bazen sorduğumuz oluyor,
problemleri de biliyoruz am a anlaşm ışlar . İşte, bu ilgisizlikten bahsediyor lar, doğru
dürüst
çalışıp
eviyle
ilgilenmemesin den
bahsediyor lar,
maddi
katkıda
bulunmamasından, gece geç vakitte eve gelmesinden… Mesela, özellikle çağ ım ızın
hastalığ ı olan sosyal medyanın hor kullanılm ası ndan, hoyr atça kullanılm asından
kaynaklanan yazışmalar, W hatsApp yazışmalar ı, Facebook yazışmalar ı… Yani,
önümüze gelen dosyalarda telef on kayıt lar ını incelediğimizde gecenin geç
saatlerinde
uzun
uzun
konuşmalar ın,
gayriresm î
birlikteliklerin
olduğunu
gözlemliyor uz. Biz bunu ancak erkeğin veya kadın ın telef on kayıt lar ını geriye doğru,
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işte, diyelim ki iki yıllık bir süreç zarf ında veya bir yıllık bir süreç zarf ında
konuştuğu kişiler i, işte, mesajlaşmalar ını tespit ediyoruz. Bu durumda sadakatsizlik
yapt ığ ına, güven duygusunu zedelediğ ine kanaat getirip boşanma karar lar ı da
ver ebiliyoruz.
BAŞKAN – Bitti m i Hâkim Bey?
6. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ ORHAN ÖZDEMİR - Bir de şunu söyleyeceğim:
6284 sayılı Yasa , hakikaten bazı noktalarda sık ınt ılı bir yasa gibi görünüyor. Demin
anlatt ığ ım gibi bize gelen işte, Emniyetçe, savcıl ıkça veya direkt vatandaşın veya
kadının talebi üzerine, dava dilekçesi üzerine verdiğimiz k oruma tedbir ler inde biz
yasada bahsedildiği üzere bilgi ve belge aramaksızın ver mek zorunda kalıyo ruz.
Emniyette ver ilen koruma tedbirlerinde biz sadece onay makam ı gibi kullanıyoruz.
Bu nedenle biz… Yan i, yasada şöyle bir değişiklik olabilir: Kor uma kararlar ı
Emniyete müracaat edildiğinde direkt onlarca uzaklaşt ırm a veya tedbir kararlar ı
ver ilip it iraz hâlinde bize gelirse bizdeki iş yükü azalabilir. Çünkü bize, şu an
itibar ıyla her mahkemeye yaklaşık 65 0- 700 değişik işlerden tedbir karar ı geliyor,
yine dava dilekçesiyle birlikte talep edilen tedbir kararlar ı da 200 -250 civar ında
olmak üzere yani yaklaşık 850 -1.000 civar ında tedbir karar ı ver iyor uz. Bunun
haricinde tedbir in uzat ılm ası, tedbire muhalef ette n dolayı önümüze zor lama hapsi
için Emniyetçe gelen ihbar lar ı değer lendirmek zorundayız. İşt e, bunun için de 6284
sayılı Yasa’daki koruyucu ve önleyici tedbir ler in etkinliğini sağlamak için tebligat ın
kısa sürede şiddet uygulayana tebliğ edilmesi zor unlu, kesinlikle gerekiyor. Ak si
hâlde, koruma kararına uym aması hâlinde bizim zor lama hapsi vermem iz mümkün
olmuyor. Çünkü, kişinin, daha doğrusu, şiddet uygulayanın koruma karar ından
haber inin olması lazım. Sadece bir beyana dayalı olarak verilen koruma kararl ar ının
etkinliğini sağlamak tebliği mümkün olmadan olmuyor. Tebliğin Tebligat Kanunu’na
göre yapılm ası gerekiyor ancak biz işin iler i olması, işin niteliğine göre direkt biz
kararı Emniyete gönderiyoruz, Emniyetçe tebliğinin sağlanm asını istiyoruz ama bu,
yasaya uygun değil. Bu konuda yasada bir değişiklik yapılabilir?
BAŞKAN – Ne gibi?
6. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ ORHAN ÖZDEMİ R - Yani, Emniyetçe tebliğ
edilmesinin gerektiği, süre geçirilmeksizin ivedi olarak tebliğ edilmesi gerekir diye
bir değişiklik olabilir .
BAŞKAN – Yani, şiddet uygulayana?
6. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ ORHAN ÖZDEMİR - Evet, tabii.
TÜLAY KAYNARCA ( İstanbul) - Diğer inde de geç kalıyor lar.
6. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ ORHAN ÖZDEMİ R - Geç kalıyor lar. Çünkü,
tebligat ın hemen dosyaya ver ilmesi, tebligat parçasının dönm esi, vesair…
TÜLAY KAYNARCA ( İstanbul) - Süre bitmiş oluyor.
6. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ ORHAN ÖZDEMİR - Bunlar şehir içindeyse bir
ay, şehir dışında daha f azla zaman a gerek oluyor.
Onun har icinde söyleyebileceğim daha çok şey var ama zamanın ızı almak
istemiyorum.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
FAT MA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Ben bir şey sormak istiyorum değer li
hâkimler.
Göç olması boşanmalar ı tet ikliyor demişt iniz, değil mi ef endim ? Genelde göç
alan bir yer Antalya. Peki, şe yi tespit edebiliyor muyuz, bu verdiğiniz karar larda ya
da boşanma davası açanlarda daha çok göç gelen çif tler arasında m ı yoksa burada
yıllardır burada yaşayan, buralı olan, yer lisi dediğimiz, buna ilişkin bir tespitte
bulundunuz mu?
6. AİLE MAHKEMESİ HÂK İ Mİ ORHAN ÖZDEMİR – Bunu tespit edemiyoruz.
Çünkü dosya bazında böyle bilgi yok bize ulaşt ır ılan.
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FAT MA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Yani, çalışma da yapılm ış olabilir
belki geçmişt e Antalya’da.
6. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ ORHAN Ö ZDEMİR – Tabii, nüf us kayıtlar ına
göre tabii kişilerin nüf usa kayıtlı olduğu yer leri tespit etm emiz mümkün ama kaç
yıldır burada yaşıyorlar, ne zaman göç etmişler, onu bilmek, tespit etmek mümkün
değil.
FAT MA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Hiçbir çalışma yapılmam ış bunu
ilişkin.
6. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ ORHAN ÖZDEMİR – Yapılm am ış.
FAT MA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Tamam. Bir de boşanma sayılar ı en
çok olan illerden bir tanesi ama bir o kadar da aslında şiddet olaylar ının az olduğu
iller den bir tanesi Antalya. Şimdi, ikisinin arasında bir t ers orant ı da var ve
boşanma süreçleri, boşanma sonr ası özellikle bu şiddet boyutunda sancıl ı mı
geçiyor yoksa diğer illere oranla, şiddetin daha yoğun olduğu illere oranla nasıl
karşılaşt ır ırsınız?
6. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ ORHAN ÖZDEMİ R – Bu konuda bir
araşt ırmam ız olmadı ancak bize gelen dosya yani aile mahkemesine gelen toplam
değişik işler le esast an verdiğimiz karar 1.000 civar ında, belki zor lama hapsi, tedbir
kararına it iraz, uzat malar ı da dâhil edersek bu 1.300’ü f ilan buluyor. Yani, her
mahkemeye böldüğümüzde yaklaşık 8.000’in üzer ine tekabül ediyor, bu az bir rakam
değil bence.
İkincisi, Antalya’da boşanmalar ın yoğ un yaşanmasının t emel nedenleri
şunlar herhâlde, benim gözlem lediğim: Turizm kendi olması, bunu söyledik. Nüf usun
hızla değişmesi. Yoğun y urt içi ve yurt dışı göç almakta olması, bu da kültürel
f arklılık lar ı doğuruyor, bu da soruna neden oluyor. Eş seçim inde hata, bu da
ekonomik, sosyal, psikolojik ve cinsel sorunlar yaşanmasına neden oluyor.
Beklent iler karşılanmadığ ı için aldatma ve şiddet olayı f azlalaşıyor. Ailelerin
müdahalesi, iyi niyet de olsa evlilik bir liğinin bozulmasına neden olabiliyor.
Bağ ımsız ev tem in etmeme, aileyle bir likte kalma gibi. Bunlar a engel olmak için
şunlar yapılm alı, ben bunlar ı size ver eceğim, aslında çok f azla uz atm ak
istemiyorum.
BAŞKAN – Çok teşekkür ediyorum hâkim bey, sağ olunuz.
FAT MA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Çözüm öneriniz m i vardı?
6. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ ORHAN ÖZDEMİ R – Boşanma sayısını
azaltmak için yapıl acak şunlar olabilir : Evlilik öncesi evliliğe h azırlık eğit imi
düzenlenebilir. Bunlar, tabii, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığ ı ile belediyeler
bünyesinde olabilir. Her aileye bir aile danışmanı atanabilir, aile hekimliği gibi. Bu
da Sağlık Bakanlığ ı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığ ı bünyesin de olabilir.
BAŞKAN – ASDEP böyle bir proj e, inşallah yapabilirsek ASDEP’i.
6. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ ORHAN ÖZDEMİR – Millî eğit im müf redat ında
aile içi ilişki, okullarda öğrencilere öğretmenler aile eğitim i verebilir, aile eğit imi
programlar ı düzenlenebili r. Okullarda sosyal hizmet in başlat ılması olabilir.
Okullarda polis, jandarma aile birim ler i oluşturulabilir. Diyanet teşkilat ında da aile
bir imi oluştur ulabilir. Net ya da ör nek aile modeller i anlat ılabilir.
Boşanma durumunda yapılabilecek şeyler de şunla r olabilir: Aile
mahkemesine dava açmadan önce taraf lar ın zor unlu danışmanlık almalar ı
sağlanabilir ama biz bunu dediğim gibi dava başlamadan önce k ısmen de olsa
yer ine getirebiliyoruz. Aile mahkemeler i yönetmeliği çıkar ılabilir. Aile mahkemesinin
f iziksel koşullar ı daha uygun hâle getir ilebilir çünkü biz uzmanlar a çocuklarla ilgili
rapor hazır lamalar ında çocuklara anne babayla görüşme sağlıyoruz yani onlar ın
evlerine gidiyor lar, bizim uzman odalar ına geliyorlar. Uzman odalar ı yetersiz bence.
BAŞKAN - Ondan önce şöyle bir öner i gelmişti: Hem bir gizlilik karar ı olsun
aile mahkemelerinde bir de bağ ımsız binalar oluşturulabilsin.
6. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ ORHAN ÖZDEMİR - Olabi lir.
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BAŞKAN - Tabii, bağımsız binalar çok hemen olabilecek bir şey değil ama
gizlilik kararı vermek önemli gibi sanki.
6. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ ORHAN Ö ZDEMİR - O pek mümkün değil ama
dediğim gibi çocuklar için oyun odalar ı yani f arklı şeyler olabilir.
Taraf lar bir anlık k ızg ınlık la mahkemeye gelebiliyor lar. Bu nedenle de aile
arabuluculuğu kurumu oluşturulabilir, sırf bu işe bakan.
Yine, aile mahkemeleri hâkimlerine, uzmanlar ına aile danışmanlığ ı eğitim i,
boşanma danışmanlığ ı eğit imi, aile eğitim i ver ilerek olaylara daha prof esyonel
yaklaşılması sağlanabilir.
BAŞKAN - Teşekkür eder im hâkim bey. İyice hazır lanm ışsınız. Bizim için
değerli toplu bir çalışma olmuş. Sağ olun.
Şöyle yapalım: 3 avukat arkadaşım ız var. Buradalar mı? Eda Yaldız
Çetinkaya, Mehmet Bilgin ve Feden Şengün.
2 avukat ım ız var, Mehmet Bey yok.
Tamam, 2 kişiyi dinleyeceğiz o zaman. Sırasıyla sizi dinleyelim.
Yaldız Hanım, siz mi başlayacaksınız?
AVUKAT EDA YALDI Z ÇETİNKAYA – Sayın vekiller im, öncelik le hoş geldiniz.
Şimdi, ben öncelikle tanının konulması yasa kapsam ında, hâkim beyler in
bildirdiği sorunlar ı uygulayıcı açısın dan biz de yaşıyoruz. Benim 2013 yıl ında açm ış
olduğum bir erkek müvekkilim aldatma nedeniyle açm ış olduğumuz bir boşanma
davasında darp , şiddet ve cebir, hakaret, tehdit, hiçbir şey olmadan, boşanm a
davası sürerken dava geçen yıl karara çıkt ı, Yarg ıtaya taşındı, Yarg ıtayda henüz
duruşması olmadı. Yaklaşık üç yıldır ar ka arkaya üç ay arayla üç ay olmak üzere
uzaklaşt ırma karar ı ver ildi ve hâlâ ver ilmeye devam ediyor. Uzaklaşt ırma karar ına
itiraz ediyoruz ancak bir sonuç alam ıyoruz . Çünkü yasadaki beyan esas alındığ ı için
bu anlamda biz mağdur olan erkek müvekkiller açısından da sorun yaşıyoruz. Hat ta
benim birkaç müvekkilim, hani bugüne kadar eşine f iske dahi vurmam ış müvekkilim
“Ben çocuğuma ulaşam ıyorum çünkü eve yaklaşmam yasak, telef onla eşimi aramam
yasak, çocuğum cep telef onu kullanm ıyor, iki haftada bir sadece çocukla iletişimime
müsaade edildiği için ben çocuklar ım ı göremiyorum, sesini duyam ıyorum. Ne
yapabilirim? Beni şiddete zorluyor lar.” dediği dahi oluyor. Hani her ne kadar, evet,
şiddeti önleme a maçlı çıkar ılm ış bir yasa olsa da bu karar da erkekleri bir noktadan
sonra maalesef zor durumda bır aktığ ı için yine şiddet e yönlendiriyor. O yüzden,
hani ben özellikle, hani mahkeme aşamasında bu f iiller mümkün değil, mahkemeye
başvurulduğunda vakit darlığ ı ve iş yoğunluğundan dolayı ama en azından
karakollara başvurulduğunda en az 2 tanıkla dur umun ispat ı, hani kadının tehdit
edildiği, hakaret edildiği ve hani şiddet uygulandığ ına dair olmasa bile en azından
tehdit edildiğinin 2 tanıkla ispat ı hâlinde bir önleme karar ı verilmesinden yanayım.
Hani böylece kanunun istismar edilmeyeceğini düşünüyorum. Bu, kanunla ilgili bir
şeydi.
Onun haricinde konuşulanlar dan uzlaşmayla i lgili olarak CMK’da –Ceza
Muhakemesi Kanunu’nda - açılan uzlaşt ır ma bürolar ı var hani ce za hukuku açısından
geçerli olmak üzere. Ben aile hukukunda da adliyede yet erli sayıda… Yine, her
mahkemenin pedagogu vesaire var ancak, hani, danışmanlık hizm eti verebilecek
veya psikolojik anlamda hizmet verebilecek uzlaşt ırma bürolar ı açılması gerektiği ni
ve başvurunun da iki şekilde, bir boşanmadan önce ya işt e mahkeme değişik iş
kararıyla, yine şiddet kararı ver ilir gibi direkt yönlendirme yapılarak veya boşanma
davası açıldıktan sonra belli özellikli boşanma davalar ında bu uzlaşt ır ma
bürolar ından yard ım alınması, hem psik oloj ik hem danışmanlık, aile danışmanlığ ı
olar ak yardım alınm ası gerektiğini düşünüyor um.
Onun har icinde, maalesef şunu da biz uygulamada çok görüyoruz: Avukat
olar ak biz dahi muhatap oluyor uz. Boşanma kararı veriliyor ve erkek aleyhin e bit tiği
zam an koridorda avukat olarak bizim bile karşı taraf , asil taraf ından tehdit
edildiğimiz, hakaret e uğradı ğ ım ız, işte arkamızdan bağ ır ılan birçok dur um, hani,
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günde adliyede bu on -on beş, en az… Günde demeyeyim, haf tada olan bir
durumdur. Hani avu kat olarak bize dahi bu risk var koridorlar ım ızda, bize dahi
bunlar yapılıyor. Maalesef duruşma çıkışlar ında adliye köşesinde çok sık ışt ır ılıp
dayak yiyen müvekkilim iz oluyor kocasından, eşinden veya telef onla ar anan, işte,
tehdit edilen, hakaret edilen do laylı yollarla. Ö zellikle bunun da hani son en azından
karar celsesinde hâkim taraf ından orada hazır bulunan iki taraf a da eşini ar ayarak
veya işte telef onla, mesaj suretiyle veya işte önünün kesilmesi vesaire suret iyle
hakaret, tehdit edilm esi veya darp e dilmesinin suç olduğu ve cezasının ne kadardan
ne kadara olduğu yönünde sözlü olarak bir uyar ıda bulunması gerektiği en azından
bir noktada caydır ıcı olabilir. Onun haricinde de yine kadının veya erkeğin
başvurmasıyla en azından son celse sonrası yani son celseye geçileceğinin iht ar ı
ve son celse sonrasında kadının başvurusuyla koruyucu bir memur verilmesi, evine
kadar götürmek üzere çünkü cinayet lerin bir çoğu, televizyondan da izliyoruz,
adliyenin bahçesinde veya adliye çık ışında kavgalar, işte, darp, şiddet vesaire
oluyor. O yüzden özellikle son celse sonrası bir az daha er kek eş sinirlendiği için
aleyhine verilen karardan dolayı böyle bir önleyici tedbire de başvurulabilir diye
düşünüyorum.
Onun har icinde korumayla, şiddet uyg ulanmasıyla ilgili başvurular la ilgili
olar ak, bazen kadınlar sadece karakola gidip, eşini şikâyet edip boşanma davasını
açm ıyor. Amacı boşanmak değil, şiddet i önlemek oluyor. Bu gibi durum larda en
azından darp raporu varsa o kocayı muhakkak kanuni bir zorunlulukla bir psiko lojik
tedavi alması için yönlendirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yine belli bir darp
raporu varsa aile mahkemesi hâkim gelince de bunu zorunlu kıldırarak işt e bir haf ta
içer isinde, iki haf ta içerisinde belli bir randevu alınm ak suretiyle bir psikolog,
uzm anla görüşmesi gerektiğini, şiddet uygulayan eşin veya şiddete yatk ın olan eşin
psikolog veya psikiyatr la görüşmesi gerektiği yönünde de ara kararlar kurulm ası
gerektiğini düşünüyorum.
Bu kadar.
Başka sormak istediğiniz bir şey varsa…
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Feden Hanım, buyur unuz.
AVUKAT FEDEN ŞENGÜN - Antalya Barosu Kadın Haklar ı Kurulu ve
Toplumsal Cinsiyet Eşit liği Kurulu üyesiyim. Biz kurulumuzda kadına yönelik her
türlü şiddet i önlemek, onlara toplumsal cinsiyet eşit liği eğitimi vermek üzere
kurulduk. Ayr ıyeten kurulumuzda Adli Yardım Kuruluyla, Antalya Barosuna bağlı Adli
Yardım Kuruluyla beraber ortaklaşa çalışıyoruz.
Adli Yardım Kurulundan neden bahsediyorum? Adli Yardım Kurulu Antalya
Barosu bünyesinin bütün barolarla, yaklaşık büyü k barolarla… Mevcut talep, maddi
durumu olmadığ ında Adli Yardım Kur uluna başvuruyor, çıkarması gereken, maddi
durumunun olmadığ ına ilişkin evraklar ı çıkart ıp bu kurula başvurup devletten yani
Adalet Bakanlığ ından avukat talebine geçiyor. Burada huk uki olar ak ona dest ek
vermek amaçlı kurulduk. Adli Yardım Bür osu hem Antalya Bar osu binasında hem de
ön hizmet bürosu olar ak Antalya Adliyesinin içer isinde mevcut. Çünkü Ant alya
Adliyesi içerisinde mevcut olmasının sebebi de Ant alya’da adli yardıma
başvuranlar ın y üzde 90’ı aile hukukundan kaynaklı boşanma davalar ı, velayet ve
naf akadan kaynaklı davalar f akat bunlar ın da yüzde 80’i şiddetten kaynaklı davalar.
Şimdi, kadın oraya, adliyeye çıplak ayakla, can havliyle geldiğinde ona iyi bir hizmet
ver ebilmek, çabuk ve hızlı hizmet verebilmek için gönüllü 50 avukat arkadaşım ız var
bu birim de çalışan Kadın Haklar ı Kurulunda, bu eğitim leri alm ış kişiler bunlar.
Kadına orada ilk müdahaleyi yapıyor uz oraya girdiğ i anda, savcıl ıktan korum a
kararını aldırt ıyoruz, boşanmaya ili şkin t alepleri neyse bu doğrultuda adli yardıma
başvurdurtarak, durumu da iyi değilse buna ilişkin evraklar ı t oplatarak başvurusunu
yapt ır ıyor uz. Dolayısıyla da adliyede dava açt ığ ında adli yardım müzaheretiyle
açm ış oluyor ve maddi olmadığ ı için davaya de vam edebiliyor.
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Antalya’da şiddet, bence, -siz sanır ım söylem iştiniz, çok değil gibi ama Antalya’da şu anda şiddet çok f azla. Günde, sadece ben, kendim -biz 50 kişiden
oluşuyoruz, kurul arkadaşlar ım - 5 ya da 6 kadınla görüşüyor um şiddete uğram ış.
BAŞKAN – Diğer illerle mukayese ett iğinde belki de öyle bir sayı verdi.
FAT MA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Geçenlerde Sağlık Bakanının buna
ilişkin, Antalya’ya ilişkin bir açık laması vardı ve daha çok sığınma talepli diyordu.
AVUKAT FEDEN ŞENGÜN - Şimdi, tam bir veri oluşturulamadı sanır ım. Biz
baro olarak da bu anlamda çalışma yapıyoruz. Çünkü, şiddet, bura da göç aldığ ı için,
haklı olar ak, hani bu göçten, eğitimden kaynaklı, eğitimsizlikten kaynaklı diyeyim …
Veriler tam tutulam adığ ı için bu rakamlar yansıt ılm ış olabilir ama şiddet şu anda
had saf hada. Cinayet davalar ını da nitekim takip ediyoruz, bu takip ett iğimiz
davalarda da aynı şekilde.
Biz, kurul olar ak, 6284 tam uygulansa, yerinde uygulansa t alepleri
karşılayabileceği inancındayız. Tabii ki eksiklikler ola bilir f akat bizim şöyle bir
şeyim iz var: Türkiye’nin taraf olduğu ve kadının anayasası olarak nitelendirdiğimiz 1
Temmuz 2014’te yürürlüğe girmiş olan İstanbul Sözleşmesi’ne göre, kadının her
türlü hukuki yardım ı alma dur umu, dolayısıyla kadının beyanı esa st ır. Yani, bizim
kurul olarak benimsediğim iz görüş, kadının beyanı esast ır g örüşüdür çünkü sor un
şurada başlıyor: Kadın karakola gittiğinde kendini if ade edemiyor ve bunu if ade
ederken yanındaki polis, çevresindeki baskıdan kaynaklı ya da psikolojik durum dan
kaynaklı beyanlar ı oraya doğru geçmiyor ya da eksik geçiyor, dolayısıyla
mahkemeye başvururken de aynı sorunlar ı yaşıyor. Bu süreci takip ederken CMK’ya
göre okuma yazma bilmeyenlere ve çocuklara avukat atanıyor, bu kadınlara avukat
atanm ıyor. Belki bu çalışmalar karakolda kadına avukat atanarak başlasa sanır ım
sorun bir az çözülür diye düşünüyoruz çünkü kadın hukuki durumu bilmiyor, cezai
durumu bilmiyor ya da ner eye gideceğini, ne yapacağ ını bilmiyor. Dolayısıyla,
etraf ındaki bask ıdan dolayı kendi beya nlar ını doğru beyan edemiyor olabilir. Biz,
kurul olarak, bu anlamda eğitime çok önem ver iyoruz. Dava takibi ve istat ist ik
tutmaya çalışıyor uz aslında ama bitmek üzere, zaten bitince yazışmalar yapacağ ız
sizinle, bildireceğiz. Bu eğit im konusunda okullara döndük, bunun eğitim inin
temelden geleceğini düşündüğümüz için. Aile içindeki sorunlar ı görmek, velilere
ulaşmak, sorunlar ı o noktada çözmek için kurul olar ak yönümüzü bu sef er dava
takibiyle beraber oraya da çevirdik çünkü çok önemli olduğunu düşünüyoruz.
Ayr ıyeten, Tabipler Odasıyla yazışmalar yapt ık, aile sağlığ ı merkezlerine şiddet
olayına ilişken f ormlar bırak ıldı. Eğer şiddete uğruyorsa, bilm iyorsa, f arkında
değilse o f ormlar yardım ıyla ulaşabilecek ya da durumu çözebilecek. Dolayısıyla,
biz aslında k ullanabileceğimiz büt ün yollar ı ortaklaşa çözüm yoluyla kullanm aya
çalışıyor uz f akat şiddet had saf hada. İnsan haklar ı ihlali olduğu için ve büyük bir
kamu sorunu olduğu için, kamu sağlığı problem i olduğu için çözülm esi gereken
noktada. Boşanmalar ın da yüz de 80’i, yüzde 85’i bu nedenden kaynakladığ ı için
bence,
aslında,
bütün
kurumlar ın
ortaklaşa
çalışarak
-eğitimde,
sağlık
hizmet ler inde- bu noktada çözüm çıkar ılabileceği inancındayım. Çünkü, CEDAW ve
İstanbul Sözleşmesi, uluslar arası im zaladığ ım ı z sözleşmeler bu anlamda bize yol
gösterici. Dolayısıyl a, 6284 de evet var ama eksikl ikler olabilir, bunu zamanla
örtebiliriz. Bir imler in bu anlamda daha kuvvetli olması lazım. Sosyal hizmetler aynı
şekilde, sığ ınma evlerinin pr oblemleri aynı şekilde… Bu b ir imler ortaklaşa ve daha
hızlı çalışır sa bu sor unun çözüleceği inancındayız.
FAT MA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Başkanım, ben bir soru sormak
istiyorum.
BAŞKAN – Buyurun.
FAT MA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Evet, değerli meslektaşlar ım, ben de
avukat ım. Öncelikle, sizi tanıdığ ım ız için memnun olduk, güzel bilgiler aktardınız.
Bir avukat olarak şunu sormak ist iyor um, yıllarca ben de boşanma
dosyalar ına bakm ış bir i olarak: Şimdi, bize ilk geldiğinde müvekkil, ben biraz aile

T BM M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
İ ncelenmemiş Tutanaktır
Komisyon : Aile Bütünlüğü Komisyonu
Tarih : 14/03/2016

Saat :

Kayıt: Antalya

Stenograf :

Uzman : …….

Sayfa: 52

yapısına düşkün birisiyim, eski ge leneklerle büyüdüğümüz için hep uyar ır dım: “Önce
bir eve git, sakince düşün, iyice karar ını ver; sonra, bugüne kadar neler yaşadıysan
kâğıda dök, yar ın bana getir ama sen onu bana getirdikten sonra, ben onu dilekçeye
döktükten sonra, eşine bunu tebliğ ettikten sonra kurtarabileceğin iz bir evliliğiniz
var sa bile o dilekçeyi okuduktan sonr a olm uyor çünkü bir kızg ınlık oluşuyor, o
kızg ınlık bir kat daha art ıyor.” İşte, o noktada da biz onlar ın sizin dilekçeye dökmek
zor undayız çünkü davanızı kanıt lamak ve müve kkilimize davayı kazandır mak
zor undayız çünkü o dönemde tazminat almak istiyor, naf aka almak istiyor , yüksek
almak ist iyor, öç alma duygusu oluşuyor, f alan f alan , bir sürü sosyoloj ik nedenleri
var. Şimdi, burada, aslında, bize de düşen toplumsal görevler im iz, mut laka,
avukatlık dışında , evlilikler i kurtarma, kurtarmama, o başka bir konu, bu herkesin
kendi bileceği bir şey ama en azından kurtar ılacaksa, evet, bizim de katkım ız olsun
ama sağlıklı boşanma, çat ışmasız boşanma, şiddetsiz boşanma, çocuklar
yıpranmadan boşanılması noktasında mesela bizler ne yapabilir iz avukatlar olarak?
Çünkü en önce bize geliyorlar, dava açmadan önce aslında bize geliyorlar. Biz de
bir nevi psikolog olduk art ık, insan psikolojisiyle ilgilendiğimiz için. Genç avukat
meslektaşlar ım olarak, mesela sizin öngörüler inizi almak ister im kısaca.
AVUKAT FEGEN ŞENG ÜN - Ben baroda Kadın Haklar ı Kurulunda
çalışıyor um ama zaten gönüllü olar ak çalışıyor uz. Ben ayr ıyeten Antalya Kadın
Danışma ve Dayanışma Derneğinin de görevli avukat ıyım. Bu saha da alabileceğim
bütün eğitimleri her anlamda almaya çalışıyorum. Psikoloji eğitimler i de görüyor uz
çünkü bu süreçte biz de yıpranabiliyor uz, o süreci biz de yaşıyor uz onlarla beraber.
Dolayısıyla, bence t oplu bir eğit im progr am ı, yani bu çok önemli, bütün, kreşlerden
başlayan bir eğit imle bunun çözülebileceği inancındayım, ayr ıyet en sağlık
kuruluşlar ıyla. Çünkü doktora gidiyoruz, hastayız, aslında eşim izden gördüğümüz
şiddetten kaynaklı psikoloj ik bir sorunum uz olabilir çünkü kapı duvar, içeride kalıyor
şiddet, dışar ı yansımayan k ısm ı içimizi de mahvediyor. Dolayısıyla, bunu sağlık
kuruluşlar ıyla… Yani bence -evet, biz de aynı sorunu yaşayabiliriz - ortaklaşa, el
ele, bütün dernekler, bu anlamda sosyal dayanışma merkezleri, belediyeler özellikle
bunu sağlayab iliriz inancındayım. Zaten biz çok büyük problemlerde, aşamadığ ım ız
noktalarda belediyelerin kapılar ını kişisel, şahsi ilişkiler imizi kullanarak, valiliğin
kapısını şahsi ilişkilerim izi kullanarak çalmak durumunda kalıyoruz çünkü
yet işem ediğimiz nok talar o luyor. Toplam 50 kişi çalışıyor uz gönüllü olarak, 50
avukat ve burada biz daha çoğalmaya çalışt ıkça aslında sor un büyüyor, biz küçücük
kalıyor uz. Sanır ım, dediğim gibi, mahalleler de merkezler kurarak, birimler kurarak,
aileyi denetleyen ya da sosyal hizmet ler i bu anlamda denet leyen bir mekanizmayla
beraber götürürsek -okullar dâhil- bunun çözülebileceği inancındayım.
BAŞKAN - Teşekkürler.
TÜLAY KAYNARCA (İstanbul) - Evet ben 2 idealist avukat ın bize yansıyan,
çelişkili, aynı maddeyle ilgili görüşüne sadece dikkat çekeceğim, o da şu: “Beyan
esas” cümlesi. Şimdi, siz kadın perspektif inden, Eda Hanım da müvekkili olan ama
adaletsizliğe uğram ış bir erkek eş olarak… Yani aslında, evet, İstanbul Sözleşmesi
çok ideal. Ayşe Başkanım ız dâhil, em ek vermiş kardeşlerimi z var. Gerçekten,
mevzuat it ibar ıyla en ideal şekilde. Ancak, şu ana kadar yapt ığ ım ız görüşmeler de
kanıt aranmaksızın beyana… Yani , ilk etapta kadını kurtarmak, ilk etapta şiddet var
ise -ki o amaçla geliniyor ilk etapta - o aşamada gerekli am a devam ında ka nıt ve
çerçeveye göre davanın ilerlemesi adalet duygusuna da zarar getirm eden
yapılabilmeli. Eda Hanım’ın örneğinde adaletsizliğe uğram ış bir eş, bu maddeye
istinaden suistimal eden bir kadın… Kadın ya da erkek, cinsiyetçi, ayr ımcı
bakmadan, adaletli olabi lmek, bakabilmek lazım diye düşünüyorum; umarım
katılıyorsunuzdur.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) - Ben hâk imler ime burada hiç mevzu olmayan
bir konuyu sormak ist iyorum. Bu, nafakayla ilgili bize o naf akanın ömür boyu
olmaması hususunda görüş bildir iliyor. Siz b u konuda ne düşünüyorsunuz?
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6. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ ORHAN ÖZDEMİR – Yani, o konu biraz
problemli bir konu. Şimdi, öyle konular oluyor ki hakikaten bazen hiç evlenmiyor,
diyelim ki kadın hiç evlenmiyor.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) - Nikâhsız yaşıyor.
6. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ ORHAN ÖZDEMİ R - Nikâhsız yaşıyor,
bir liktelikler i oluyor ama bunun da yasada hükmü var zaten. 197’nci maddede, kişi
evliymiş gibi yaşıyor sa, bunu karşı tar af ispat ediyorsa biz o naf akayı kaldır ıyoruz.
Ki geçen somut olar ak bir davaya bakt ı m, erkek eşin gayrir esm î bir likte yaşadığını,
hatta ham ile olduğunu iddia etti -Kayseri’deydi bu kadın taraf ı - f akat hiçbir delil
sunmadı. Dedi ki: “Hiç olmazsa Emniyetçe araşt ıralım bu konuyu.” Ben de hakikaten
hak verdim; Kayseri Emniyet vasıtasıyl a bu k işinin işte, şu şu insanla, erkekle
gayrir esm î birlikte, aynı yerde ikamet edip etmediğinin, bu kişi taraf ından
iht iyaçlar ının evliym iş gibi karşılanıp karşılanm adığ ının, hamile olup olmadığ ının
araşt ır ılarak ivedi olarak bildirilmesini istedim. Hakikaten gelen sosyal araşt ırmada
böyle bir ilişkinin olduğu, kadının ham ile olduğu, bu kişiyle aynı evde, şu adreste
yaşadığ ı bilgisi geldi, bunun üzerine ben hiç başka delil ve tanık aramadan…
TÜLAY KAYNARCA ( İstanbul) - Kest iniz yani…
6. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ OR HAN ÖZDEMİR - Evet, aynen, karar verdim.
TÜLAY KAYNARCA ( İstanbul) - Adalet bu işte.
6. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ ORHAN ÖZDEMİ R - Adalet de bunu
gerektiriyor. Yani ömür boyu -dediğ iniz gibi- bir kişiye bütün şeyi bağlam ak
haksızlık gibi geliyor bana.
TÜLAY KAYNARCA (İstanbul) - Hatta süre de k ısa. Mesela bir yıl bile evli
kalmadan hemen boşanıyor ve bu kişiyle ömür boyu…
6. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ ORHAN ÖZDEMİR - Aynen. Mesela öyle oluyor
ki bir yıl değil; bir ay, on beş gün evli kalanlar oluyor.
HÜSNÜYE ERDOĞ AN (Konya) - Önceden nikâh yapıyor, meslekler le alakalı.
BAŞKAN - Ama burada şuna bakmak lazım, tek sebep evlilik süresi
olmamalı.
6. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ ORHAN ÖZDEMİR - Tabii.
BAŞKAN - O, mesela eşit kusur önem li bir f aktör. Bir diğer f aktör de o
evliliği, at ıyorum, on beş gün sürdü ama kadının bütün hayat ı bitti. Hani, bizde
var dır ya bekâret vs. Ve kadın başka bir hayat kuramayacak derece etkilenm işse
ömür boyu da baksın adam canım, gerekiyorsa ama bu her evlilikte olmamalı. Her
olaya göre ayr ı veril mesi lazım. Eşit kusur önemli bir özellik.
6. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ O RHAN ÖZDEMİR - Her olaya göre, her
davaya göre bu şey yapıl ır. Bir de zaten boşanmaya karar ver diğim izde taraf ların
maddi, manevi tazm inat, naf aka taleplerini ağ ır
ve eşit kusura göre
değerlendir iyoruz. Eğer kadın ağ ır kusurluysa vermiyor uz. Eşit kusurluysa veya
daha haf if kusurluysa “ Maddi, manevi tazm inata veya naf akaya hükmeder.” diyor uz.
Burada da söylüyoruz.
Yine bir konuyu da gündeme getireceğ im. Şimdi, ana karar lara biz, kişisel
ilişkiyi, çocuklarla kişisel ilişkiyi tesisi cihetin e gidiyoruz veya nihai kararla, babayla
veya anneyle kişisel ilişki karar ı ver iyoruz ancak bu kişisel ilişki kararlar ı maalesef
doğru dürüst yer ine getirilm iyor. Kadın diyor ki: “Çocuğu bana göndermiyor.” E rkek
diyor ki: “Anne çocuğu bana göstermiyor .” Bu durumda erkek ise icraya başvurm ak
zor unda. Her icraya başvurulduğunda yani çocuğunu görmek için başvurduğunda bir
ekonomik külf et getiriyor, bu da yaklaşık her icra dosyasında 300 - 350 belki 500’e
kadar bu uzmanlar ın ücret i de dâhil olmak üzere çık abiliyor. Bu konuda çok
ser zenişler olduğunu ben gözlem liyorum.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) - O geldi zat en.
6. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ ORHAN ÖZDEMİR - Evet, bu konunun da belki
çözüme… Yani siz Türkiye Büyük Millet Mec lisi olarak, yasada bir değişiklik
yapılabilir. Nasıl yapılabilir, onu sizlerin değerlendirmesi ger ekir diye düşünüyor um.
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BAŞKAN - Teşekkür eder iz.
1. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ ALİ ÖZKAYA - Daha çok, bu görüşmelerde,
Aile Bakanlığ ının uzmanlar ıyla, icraya ve rmeden, böyle bir görüşme traf iği olur sa
daha rahat olur.
BAŞKAN - Onu söylediler. Aile Bakanlığ ının devreye girmesi…
1. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ ALİ Ö ZKAYA - G irmesi gerekiyor. İcra
kanalıyla gittiğiniz zaman otomatikman polisle molisle gidiliyor, o büyük s ık ınt ı.
Bir de naf akayla ilgili yasada toplu değişiklik yaparak ömür boyu değil de,
kadın ve erkeğin durumunu gören, toplu yani naf akalarda t oplu ödeme şeklinde bir
şey olabilir, o daha kolay olur.
6. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ ORHAN ÖZDEMİR - O var yasada.
1. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ ALİ ÖZKAYA - Var da pek uygulanm ıyor.
TÜLAY KAYNARCA (İstanbul) - Karşılaşt ığ ım ız hep uygulama örneklerindeki
eksik veya hatalar.
Devam edelim mi?
BAŞKAN - Evet, devam edelim.
Teşekkür ediyorum, sağ olun.
Meral Köksal, Mer yem Mustaf a Ege Ortaokulu öğretmeni. Rehber öğretmen
misiniz siz?
MERYEM MUSTAFA EGE ORTAOKULU ÖĞRETMENİ MERAL KÖKSAL Evet, rehber öğretmenim.
BAŞKAN - Hoş geldiniz Hocam.
Evet, sizi de dinleyelim. On dakikada toparlarsanız sevineceğim.
MERYEM MUSTAFA EGE ORTAOKULU ÖĞRET MENİ MERAL KÖKSAL
Özellikle öğrenmek istediğiniz bir şey var sa…
BAŞKAN - Şimdi, ben rehber öğretmenlerin sahaya hâkim olmasından çok
memnumum
son
dönemdeki
gördüğümüz
uygulamalarda,
özellikle
çocuk
istismar ında, çocuk istismar lar ının ihbar ı konusunda. Öğretmenler işini iyi
yapıyor larsa sistem i çok güzel çalışt ırabiliyorlar. Rehber öğretmenlerin son
dönemdeki uygulam alar ından olayı ort aya çıkarmalar ı noktasında çok pratik
olduklar ını görüyor um. Özellikle sizden istediğim, çocuk istismar ı vesa ire
konusunda rehber öğretmenlerin ne tür imkanlar ı kolaylaşt ır ılırsa bunlar ı daha kolay
yakalarsınız? Ya da boşanm ış aileler in çocuklar ı hep bir şeydir, bir rezer vim iz var
“Parçalanm ış aile çocuklar ı aman başar ısız, akademik olarak kötüler, öyle, böyle…”
Ama boşanma sür e ci sağlıklı gitmişse ben bunun sağlık lı bir netice de doğuracağını
düşünüyorum yani her zaman boşanm ış aile çocuğunu potansiyel suçlu gibi görmek
de yanlış. O aile birliği devam etse belki çocuk için daha kötü sonuçlar çık acak
kavga gürültü olan bir ailede ama sağlıklı bir boşanmada sağlıklı bir yaşam sürebilir
çocuklar. Bunlarla ilgili kendi tecrübenizin ışığ ında beş dakikada toparlarsanız
sevineceğ im.
MERYEM MUSTAFA EGE ORTAOKULU ÖĞRET MENİ MERAL KÖKSAL Tabii.
Söylediğinize hakikaten kat ılı yorum. 1. 500 mevcutlu bir okulda çalışıyorum, bir
ortaokul burası. Okulumdaki istatist iksel ver ilere bakt ığ ım zam an, bunun yaklaşık
yüzde 7’sinin, hatta 6,5’unun boşanm ış aile çocuğu olduğunu görüyorum. Süreci çok
sağlıklı işlett ikleri zaman -çocuklarda mu tlaka hasar söz konusu ama - özellikle
akademik anlamda ve aile desteği alm ış çocuklar bu süreci mümkün mertebe daha
rahat atlat ıyorlar. Psikoloj ik etkileri mut laka oluyor. Özellikle akademik ve agresif
davranış boyut unda da çok sorun yaşadığ ım ız çocuklar v ar. Ailede şiddet söz
konusuysa çocuğun da arkadaşlar ına yönelik şiddeti söz konusu, davranış
bozukluğu söz konusu. Aile şayet bu sür eci, sizin tabir inizle, daha medeni geçirdiği
zam an, belki psikolojik anlamda biraz sık ınt ı yaşayabiliyor ama hem davranışs al
hem ders başar ısı, akademik başar ı anlam ında hiç f ena gitmiyor, gayet güzel sür eci
götürebiliyor.
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İstismar çok hassas bir konu. Son dört yıldır, beş yıldır Antalya’da Rehberlik
ve Araşt ırma Merkezinin bu anlamda çok ciddi çalışmalar ı var. Ve biz rehber
öğretmeleri sık sık eğitimlere alarak, bizim hem yasal prosedürde hem okul bazın da
nasıl hareket etmemiz gerektiğiyle ilgili, nasıl davranmam ız gerektiğiyle ilgili sürekli
bilgi tazelemesi yahut yeni bilgiler veya yasada olan değişiklikleri bize aktarma
anlam ında eğitim ler e alınıyoruz, onun için belki bu kadar rahat. Diğer illeri
bilemiyorum tabii. Sizin mut laka f ikriniz vardır ama zam an kaybetmeden dir ekt
savcıyla bizim muhatap olmam ız gerektiği bize sık sık if ade ediliyor. Okul idaresi,
Millî Eğit im, bu p r osedür işin içine girdiği zaman hem çocuk çok rencide olabiliyor,
çok göz önünde olabiliyor, çok f azla kişiye kendini anlatmak durumunda kalabiliyor ,
kapanıyor, üzülüyor, kır ılıyor. Bu anlam da direkt savcılar la görüşmemiz gerektiği
söyleniyor bize ve o do ğrultuda hareket ediyoruz ama yani her şekilde tabii yorucu
bir süreç, üzücü bir süreç.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Sizler in var m ı bir sorunuz? Yok.
Teşekkür ederim Hocam, sağ olunuz.
Uygulamada sizi sıkınt ıya sokan bir süreç var m ı “ Mevzuatta şöyle bir
eksiklik var bizi zor luyor, şöyle olsa daha rahat ederiz.” diye?
MERYEM MUSTAFA EGE ORTAOKULU ÖĞRET MENİ MERAL KÖKSAL
Aslında bir şey çok hoşuma gitt i. Şimdi, çok nadir de olsa r astladığ ım bir dur um.
Velayet annede, baba başka bir ilde, çocuğunu görmek isti yor ama anne
göstermiyor ya da halası, babaannesi görmek istiyor, gösterilmiyor. Ve bunlar okula
geliyorlar çocuğu bir şekilde de olsa g öreyim diye ama ar ada nasıl bir kopukluk
olduysa, nasıl bir kötü yaşant ı olduysa velayeti olan kişi -çok ender de ol sa oluyor çocuğun hiçbir şekilde gösterilmesini ist emiyor ve okula da bunu sık ı sık ı tembih
ediyor, hatta geliyor, söylüyor: “Babası burada, onu görmek istiyor. Okula gelip
teneff üste görebilir, lütf en kapıdan içer i sokulmasın, şöyle olmasın.” diye. Bazen
baba bunlar ı aşıp bizim yanım ıza kadar gelebiliyor. Hakikaten çocuğu görmek
istediği - ya da anne de olabilir bu, f ark etmiyor, burada cinsiyet ayr ım ı yapm ak
istemiyorum - gözler inden hakikaten belli. “Çif te velayet.” dediler. Belki böyle bir şey
mümkünse -aslında bir i annesi, biri babası, bu anlamda çocuklar çok örseleniyor,
duygusal anlamda çok yık ılıyor lar - değer lendir ilebilirse hakikaten güzel olur.
BAŞKAN – Teşekkür ederim Hocam, sağ olunuz.
Var m ı arkadaşlar ilave edeceğiniz?
Çok teşekkür ederim.
Evet, sivil toplum kuruluşlar ım ızı dinleyeceğiz.
Yeni Hayat Aile Danışmanlık Merkezinden Psikolog Sibel Hanım, buyurunuz.
Sonra KADEM, sonr a AKİÇDER, Antalya Kadın İstihdam ve Çocuk Haklar ı
Derneği.
Buyurun Sibel Hanım.
PSİKOLOG SİBEL PARLAK – Ben Sibel Parlak. 2009 yılında çıkan aile
danışma merkezler iyle ilgili yönetmelikten sonra 2011’den beri Antalya’da özel bir
aile danışma merkezinde psikolog ve aile danışmanı olar ak çalışıyorum. Şimdi
hangi konularla ilgili bilgi vermem gerekiyor ? Yani, ben boşanmayla ilg ili neden
başvurduklar ını f alan hazırlam ışt ım. Böyle bir şey mi istersiniz?
BAŞKAN – Ne hazırlığ ınız varsa yani sizin alandaki tecrübeniz önem li
Antalya özelinde bizim için.
PSİKOLOG SİBEL PARLAK – Tabii. Şim di bur adan aldığ ım ver ilere göre de
biraz konuşmak ist iyorum.
Şimdi, bize başvuran aileler den hepsi tabii ki boşanma amaçlı
başvurmuyorlar.
Boşanmadan
önceki
dönemde
ailede
birtakım
sorunlar
başladığ ında başvuran çif tlerim iz de var. Onlar aile mahkemeler ine tabii ki
başvurmuyorlar,
başta
sorunlar ı
hall ediyorlar.
Ama,
dünya
ortalamasına
bak ıldığ ında, bir çif t sorunu başladıkt an ortalama alt ı yıl sonra danışmanlığa
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müracaat ediyor, bu çok uzun bir süre. Yani, Türkiye'deki istatistiğini bilmiyor um
çünkü öyle hazır lanm ış bir ist atist iğimiz yok elim izde ver i olarak. Ve burada en çok
rastladığ ım ız sorunlar olarak ilk söyledikleri şey ilet işim kopukluğu, geçimsizlik,
ondan sonra aldat ma. Burada hiç bahsedilmedi, mesela cinsel sorunlar. Cinsel
sorunlar da bizim için önemli bir şey oluyor. Cinsel sorunlar ve aile sorunlar ına
baktığ ım ızda, biraz “Tavuk mu yumurtadan, yumurta m ı tavuktan?” hikâyesine
benziyor cinsel sorunlar la ilgili şeyler. Tartışmalar ve “çat ışma yönet imi” diyor uz
biz. Çif tler in iletişim sorunlar ında en çok yönetemedikler i şey tart ışmalar ı zaten, çok
sık rastladığ ım ız sorunlardan bir tanesi bu. “Biz” olma bilinci yok ve gittikçe bencil
bir toplum hâline dönüyoruz. Ö zellikle teknolojinin artması, akıllı telef on kullanım ı,
televizyona ve “medyaya düşkünlük” diyeyim, sonra yanı sıra sosyal medya da
aldatma oranlar ını artır an bir şey olarak karşım ıza çıkt ı. Yani, aldatma vakalar ına
bir bak ıyoruz, ya Facebook’tan ya W hatsApp’tan ya bir yerlerden yakalanm ış ya
karşılar ına çıkm ış olaylar, Facebook’ta eski sevgilisiyle karşılaşanlar f alan. Bunlar
çok sık gördüğümüz vakalar.
Antalya tur istik bir şehir olduğu için, turizm olduğu için aldatma, bu tek
gecelik yaşananlar, turist lerle yaşanan ilişkiler, bunlar oldukça f azla. Bir de çalışma
koşullar ını da nitelendir ebilir iz yani tur izmin çalışma koşullar ı aile yaşa nt ısına çok
çok da uygun gitmiyor. Bilmiyorum, belki bununla ilgili bir düzenleme yapılabilir
çünkü çok uzun saatler boyunca çalışıyor lar, eşlerini gör emiyor lar, çocuklar ını
göremiyorlar. Bu tür sık ınt ılar var.
Aile ilişkiler ini yönetememek yani kendi ann e babalar ıyla ilişkilerini
yönetememek de karşılaşt ığ ım ız problem lerden bir tanesi.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) - Bu söylediğiniz çok ilginç bir şey, bir önceki
cümle çok ilginç.
BAŞKAN - Önemli o, turizm sektörü de öyledir , basın sektörü de öyledir.
PSİKOLOG SİBEL PARLAK – Bank acılık da mesela bankacılıkta da
karşım ıza çık an şeyler.
BAŞKAN - Mesela, mesai kavram ı olmadığ ı için aile yaşant ısı çok etkilenir.
PSİKOLOG SİBEL PARLAK – Evet, aileleriyle görüşemedikler i için...
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) - Onu bir şeye bağladı, orası ilginçt i.
PSİKOLOG SİBEL PARLAK – Sonra, ben şeyi not etmişt im, bu yüzde 17
boşananlar ın tekrar evlenmesiyle ilgili. Bunlar evleniyor lar ama sorunlar ını
hallederek evlenmiyorlar. Evlilik terapileri eğitimi aldığ ım ızda bir hocam ın bir laf ını
hiç unutmuyor um: “Küsmek de işe yaram az bar ışmak da işe yaramaz.” diye. Küsm ek
gerçekten işe yaramaz, işi daha soğutur , daha kötüye doğru götürür. Bar ışmak da
işe yaram ıyor çünkü çif telere soruyor um ben: “Nasıl bar ışt ınız?” İşte sabah
uyanm ışt ım “Günaydın .” dedi, ben de “G ünaydın, uzatmayalım.” dedim, bar ışt ık. Bu
tür olaylar katlanıyor, katlanıyor, katlanıyor, bir sürü olay oluyor yani çif tlerin
bunu...
BAŞKAN - Çözülmüyor sorun, birikiyor.
PSİKOLOG SİBEL PARLAK – Evet.
TÜLAY KAYNARCA (İstanbul) - Bar ışmak değil de, sor unu çözmeden
bar ışmak.
PSİKOLOG SİBEL PARLAK – Evet, o kadar çok çözülmemiş şey oluyor ki,
üst üste bir ikiyor, birikiyor, bir ikiyor. Sonuçta, bir kuyuya at m ıyor lar bunu. Bunlar
gittikçe soğumalara neden oluyor.
Benim “ev arkadaşlar ı” dediği m çif tler var mesela. Bunlar aynı evi
kullanıyorlar ama kar ı koca değiller. Resmiyette evliler, kendilerine ait hayat lar
yaşıyor lar. Çocuk bir annesinin odasına gidiyor, bir babasının odasına gidiyor yani
bu şekilde yaşayan çif tler de var, tamamen birbir le rinden kopmuşlar . Hani, ben şeye
benzet iyor um, biz üniversitedeyken anlaşamayan ev arkadaşlar ım vardı ama şartlar ı
nedeniyle aynı evde yaşıyor lardı.
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HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) - Peki, bunlar ın dışar ıda başka bir hayat ı var

PSİKOLOG SİBEL PARLAK – O labili yor.
BAŞKAN – Olmayadabilir ama olmayadabilir.
PSİKOLOG SİBEL PARLAK – Olmayadabiliyor. Hani, çocuk için bir arada
olan çif tler.
BAŞKAN – Ama aile mevhumu geçmiyor çocuğa.
PSİKOLOG SİBEL PARLAK – Evet, evet, bunlar var.
Tabii, Antalya göç alan bir şeh ir olduğu için kültür el f arklılık lar da var tabii ki
yani iki f arklı kültür den gelen insanlar ın uyum lar ı; bir taraf anaerkil bir kültürden
gelebiliyor, diğer taraf ataerkil bir kültürden gelebiliyor. Yani, bu tür sık ınt ılar var.
Benim çözüm öner ilerim de şöyle: Bu evlilik öncesi danışmanlık meselesi
çok çok önemli. Mutlaka çif tlerin evlilik öncesi danışmanlık alması gerektiğini
düşünüyorum. Yani, bu birçok kuruluş taraf ından verilebilir bir şey tabii ki. Hani,
ver iliyor da ama hani herkesin alması gerekiyo r diye düşünüyorum, evlenmeden
önce mutlaka bir şey olması lazım.
Anlaşmalı olmayan boşanma davalar ında kesinlikle ve kesinlikle bir aile
danışmanlığ ı öngörülmeli. Bunun minimum 4 -5 seansın alt ında olmaması gerekiyor.
Sayın hâkimler “İş yükümüzü art ır ıyor .” dediler ama iş yükler i azalır diye
düşünüyorum, biz onlar ı engellemeye çalışacağ ız çünkü bir aile danışmanının
f onksiyonu ailenin bütünlüğünü korumaktır. Hani, biz insanlar ın boşanmasını…
Yani, bana bazen geldikler inde şunu söylüyorlar: “Biz boşanalım m ı boşanmayalım
m ı, siz söyleyin.” Benim öyle bir f onksiyonum yok diyorum . Benim f onksiyonum
çif tlerin, ailenin devam ını korumak zaten, ben kimseye boşanın demem, benim işim
devam lılığ ını sağlamakla ilgili.
Çat ışma yönetim ini mutlaka öğrenmeler i gerekiyor. Bu noktada -çok uzun
yıllardır düşündüğüm bir şeydir, burada dile getirmekten çok memnun olacağım empati eğit imi çok şart. Bu ilkokul seviyesinde verilebilir. İnsanlar birbirlerini
anlamaya başladıklar ında ya da onun gibi düşünmeye başladık lar ında suç
oranlar ında da azalma olacağ ını düşünüyor um. Yani, yüzde 1 bile azalsa eminim ki
bu kârdır. Hani, ilkokul 3 -4 seviyesinde böyle bir eğit im verilebilir.
Şimdi, özel aile danışma merkezlerinin maliyetinden bahsettiler. Bence
sosyal güvenlik kurumlar ı da deste klerse bize gelen kişi sayısı artar yani böyle bir
şey olabilir, bir kısm ını ödeyebilir, bu tür şeyler yapabilirler.
Cinsel danışmanlık la ilgili, bak ın, çok f azla gördüğümüz şey şu oluyor ki
çif tler cinselliği bilmiyorlar. Bilmedikleri için de çok f azla s orun yaşıyoruz. O
yüzden, mutlaka cinsellikle ilgili lise seviyesinde birtak ım bilgiler i… Aslında aşama
aşama verilmesi lazım yani ilkokul için verilecek bir bilgi var , ortaokul seviyesinde
ver ilebilecek bilgi var, lise seviyesinde verilecek bilgi var am a evlilik öncesinde de
en azından bir broşür verilebilir, bir eğitim ver ilebilir. Mutlaka eğit im verilm esi
gerekiyor çünkü evlenm iş insanlar… Çoğu eğitimli bize gelen insanlar ın ama
cinsellikle ilgili birçok bilgi yanlışıyla geliyor lar, birçok mit le geliyorl ar, bu da bizim
için sık ınt ılı bir süreç oluyor.
Bizim gibi özel aile danışma merkezler inin açılmasının bir azcık daha teşvik
edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani, nitelikli elemanlar ın… Çünkü özellikle
meslektaşlar ım çok fazla şu anda, psikolog çok f azl a var. 100’ün üzer inde psikoloji
bölümü var ve 100’ün üzerinde psikoloj i bölümü Türkiye’deki aile danışmanlığ ıyla
ilgili açığ ı kesinlikle ve kesinlikle karşılar . Yani, yıllık 4 -5 bin kişi mezun oluyor, 4 -5
bin kişi çok çok şey yapar. Yani, daha yetkin kişi lerin açabilmesiyle ilgili.
Ben aslında f iziksel ya da psikoloj ik şiddetle ilgili yapt ır ım lar ın birazcık daha
art ır ılmasından taraf tar ım hatta. Yani, bir az önce konuşulurken f iziksel şiddetle ilgili
tanık istenmesiyle ilgili şeyler söylendi ama bana gelen insanlardan biliyorum ki
çoğu “El âlem ne der?” diye düşünerek ya da etraf taki insanlar ın onlar ı
ayıplayacağ ını düşünerek ya da umutsuz bir durum olacağını düşünerek şiddeti
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beyan etmiyor lar. Çok uzun yıllar boyunca şiddet görüp hiçbir şekilde şiddeti
yansıtamayan insanlar da var. Bu yüzden, bu konuda empati eğitiminin de çok işe
yar ayacağ ını düşünüyor um, f iziksel şiddeti azaltacakt ır.
BAŞKAN – Çok teşekkür ediyorum, sağ olunuz.
PSİKOLOG SİBEL PARLAK – Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Arkadaşlar, sormanız gerek en bir şey var m ı?
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) - Merak ettiğim bir mevzu var ama yani
herkesi ilgilendir en…
Mesela, yabancılar ın burada yaşamlar ı var hani ikamet de ediyor lar,
malvar lıklar ı var; bunlar boşanmayı ne kadar etkiliyor, yüzde ne kadardır? Şöyle
kabaca yüzde 10, yüzde 5, yüzde 7 …
PSİKOLOG SİBEL PARLAK – Şimdi, maalesef etkilendiği durumlar olabiliyor
çünkü hani kültürel f arklılıklar nedeniyle, bizim kültürümüzde, işte, evlilik önemliyse
onlar ın kültüründe o kişinin evli olması önemli olmayabiliyor ve bu tür ikili, üçlü
ilişkiler başlayabiliyor; etkiliyor.
Bir de şöyle bir şey var: Yabancılarla evlenen kişiler de kültürel f arklılık lar
sorun yaratabiliyor çünkü bizim kültürümüzde önem li olan bir şey, mesela gelin kaynana ilişkisi diyeyim, bir Rus kültür ünde önemli değil. Şöyle çok kısacık
anlatayım: Bundan yıllar önce Rus bir hanım la çalışt ım. Kayınvalidesinin
istememesi nedeniyle panik atak tanısı alm ışt ı. Dedim ki “Hiç aklına gelmedi mi?”
“Yok, bizim kültürümüzde öyle bir şey yok yani bizim kültürümüzd e birisiyle
evleneceğin zaman tanışt ır ı rsın, aileler iniz de mutluluklar diler, evlenirsiniz ama
ben böyle gelince, bu tür bir şeyde şaşırdım.” dedi. Kayınvalideyle de daha sonra
konuştum, o da dedi ki: “Birisi gitt i Rus’la evlendi, birisi git ti Alman’la ev lendi; 2
tane daha oğlum var , bir isi Türk’le evlendi.” Diğerini de kurtar ırsın dedim ben de, ne
diyeyim. Yani, böyle de f arklılıktan kaynaklanan sor unlar olabiliyor.
BAŞKAN – Teşekkür ederim, sağ olunuz.
PSİKOLOG SİBEL PARLAK – Ben teşekkür eder im.
BAŞKAN – Fatma Şahin Hanım, buyurun.
AKİÇDER BAŞKANI FAT MA ŞAHİ N – Değerli vekiller imiz, öncelikle hoş
geldiniz diyorum.
Böyle güzel bir konuda, bizler de Antalya olar ak gerçekten çok üzgünüz. Ben
de yirmi iki yıllık evli bir i olar ak, Burdur’un Bucak ilçesind e doğan, yaklaşık otuz
yıldır Antalya’da yaşayan bir i olarak üzgünüm. Ant alya’nın 1’inci sırada olması bizi
gerçekten çok üzdü.
Antalya Kadın İstihdam ı ve Çocuk Haklar ı Derneği olarak sizlere bu
konuda… 28 bin danışma sayısı, bununla ilg ili göçün çok f azl a olması… Ben kendim
yirmi iki yıldır havalimanında çalışıyor um , Türk Hava Yollar ında çalışıyorum ve çok
genç bir ekiple çalışıyor um. Yani ben örnekler ve yaşadığ ım bir şeyi, her şeyi
paylaşmak ist iyorum bununla ilgili. Kozmopolit bir şehir olması, kültür f arklılığ ının
olması… Bu nedir? Göç kültürü, toplumsal kültür, aile kültürü, hepsi bunun
üzerinde. Ant alya’nın yer lilerinde boşanma olmaz, benim nasıl Burdur Bucak’ta
boşanma olmuyorsa Antalya’nın yer lilerinde de boşanma olmaz. Dışar ıdan gelen,
göç kültüründen dolayı bu. Bu da nedir ? Turizm bölgesi olması, çok f azla yabancı
uyr uklular ın yaşaması, art ı, Antalya’da dışar ıdan göç eden ve boşanmaya kar ar
ver en kişiler in Antalya’ya gelmesinden dolayı. Nedeni de dokuz ay iş bulabilmeleri
ve son üç ayında da zat en dokuz ayda çalışt ıklar ıyla yet inebilmeler i ve bununla ilgili
kozmopolit bir şehir olması -dediğim gibi- çünkü yan komşumuzdan kimsenin
haber inin olmaması.
Şimdi, bazı konular da… 300 kadın personelle çalışıyorum , geçen haf ta
yaşadığ ım bir şeyi ben aktarma k istiyor um. Kadınlar ım ız, biz, gerçekten hep
havadaki yıldıza bakıyoruz. Nedeni de yanı başım ızdakini görmek istemememiz. 4 -5
tane kadın personelim iz bir bir iyle konuşuyor lar, diyor lar ki: “Benim eşim benim
evlilik yıldönümümü unuttu.” Diğer i de diyor ki: “Benimki unutsa ben kesinlikle
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boşar ım.” Diğer i diyor ki: “Benimki asla unutamaz.” Tabii ben de kulak misaf iri
oldum, dedim ki çocuklar, hanım lar çok ciddi bir konu bu, nedir sorun? Dediler ki:
“Şef , böyle bir şey olsa siz ne yapar dınız?” Dedim çok ciddi b ir konu, ben yirmi iki
yıllık evliyim, eşimden 3 def a çiçek aldım yirm i iki yıl boyunca. Bunu anlat ırken
hepsi gülmeye başladılar. Dedim ki, bir incisi, 18 yaşımda ilk oğlum yeni doğdu, bez
almaya gitti eşim markete ve geri dönüşte dedi ki “Hayat ım , ben bez ler i getirdim,
arabada diğer malzemeler var.” Açt ığ ım zaman karanf il dolu ve ben bırakt ım bezleri,
karanf iller i kucaklayıp eve çıkt ım. Çıkt ığım zaman eşime dedim ki ya ne kadar
güzel, nereden aldın ? Dedi ki: “ Murtaza Bey verdi.” Murtaza Bey de bizim çok es ki
mezarlık lar müdür ü. Mezarlık lardan gelen çiçeği eşim alıp getirmiş. Ben de dedim ki
çok güzel yapm ışsın ve aldım, vazoya koydum. (Gülüşmeler) İkinci çiçeğimiz de
tabii eşim benim otelci, en üst düzey yönetici. Dedim ki çok güzel güller. Nereden
getirdin, ne oldu f alan… Çünkü getirmediği için ben soruyorum. Dedi ki: “Otelin
muhasebe müdür ü -maaş günüydü- getirdi.” Üçüncüsünü, yine havalimanına getirdi
eşim aynı şekilde. Bunlar ı anlatt ım. Ar kadaşa şunu söyledim, dedim ki: Evlilik yıl
dönümü ortakt ır. Burad a ben sana izin ver eyim, git evine, bugün eşine bir sof ra
hazır la, de ki: “Dün sen bunu unuttun hayat ım ama bugün ben bir lik için,
bir likteliğimiz için bir sof ra hazır ladım ve bir likte kutlayalım. ” Ne kaybeder? O dedi
ki: “Olmaz, ben anneme gideceğim.” Ded im ki: Yok, ne kaybedersin? Beni bir abla
olar ak dinle. “Peki, tamam.” dedi. İki gün sonra valiliğe geldiği zaman, geldi, dedi
ki: “Eşim size çok teşekkür ediyor.” Böyle bir hanımef endiye gerçekten ben çok
teşekkür ediyorum. “Ne öğrendin peki bununla?” ded im ve şunu söyledi: “Ben eşimi
kazandım, ailem i kazandım ve evliliğimi kurtardım.” Onun için, bilinçlenmesi
gerekiyor, toplumum uzun bilinçlenmesi gerekiyor. Bu çok önemli.
Şimdi, biz neler bekliyoruz bunlarla ilgili sayın vekilim? Boşanan kadınlar
derneğim ize başvur duklar ı zaman, boşanmak üzere olanlar başvurduklar ı zam an,
bizim psikoloj ik danışmanlar ım ız, arkadaşlar ım ızla beraber oturup önce bir neler
olduğunu, neler yapılabilir, bu insanlara biz nerelerde yardımcı olabiliriz, ist ihdam
sağlayabiliriz… Hav alimanında görevim gereği onlar ın tahsillerine, kültürlerine göre
destek veriliyor. Ant alya Havalim anı ve otelin har icinde, t urizm haricinde maalesef
iş yüklü f abrikalar ım ız yok. Bunun için sadece iki şeyde değerlendirebiliyor uz;
istihdam sağlayabiliyor uz. Derneğim iz olarak bire bir öncelik sağlayar ak bu
hanım ef endilere yar dımcı oluyoruz. Çocuklar ıyla ilgili de… Kadın kooperatif i şu
anda -Sayın Belediye Başkanım ız Hakan Tütüncü’nün bize bu konuda çok büyük
destekler i var - kurmak istiyoruz Antalya’da ve kadı nlar ım ızın ürettikleri tüm ürünleri,
evlerinden ayr ılmadan ürettikler i ürünleri burada pazarlamak istiyoruz. Bununla
ilgili, uluslar arası ve Türkiye’de, hiçbir şekilde bu kadar yoğun, sadece kadınlar ın
çalışt ığ ı, sadece boşanm ış ve yardıma muhtaç kadınlar ı n çalışt ığ ı bir kooper atif
yok. Böyle bir şeyde de siz vekiller imizin destekler ini bekliyor uz.
Sadece kadına değil, boşanm ış kadınlar ın çocuklar ıyla bire bir çalışmalar
yapıyoruz. Antalya’m ızın dezavantajlı bölgesinde bulunan çocuklar ım ızla toplu
havalimanı gezileri… Bunlar tamamen dezavantajlı bölgedeki çocuklar ım ı z.
Havalimanı etkinliklerimiz… Selim 8 yaşında, yine boşanm ış bir ailenin çocuğu ve
hayat ında ilk kez havalimanı ve bir kokpiti gördü. Diğer çocuklar ım ız yine aynı
şekilde… Havalimanındaki f aali yetleri, aktiviteleri… Çocuklar ım ızın programlar ına
eşlik ediyoruz. Bu kızlar ım ız da aynı şekilde; dezavantajlı bölgedeki boşanmış
aileler in çocuklar ı yine aynı şekilde. Tüm dernek ekibim iz olar ak yine kadınlar ım ızl a
beraber bir araya gelip istişareler yap ıyo ruz. Yine, bunlar da aynı şekilde p sikoloj ik
destek verdiğimiz boşanm ış aileler imizin çocuklar ı. Yine, sinema aktiviteler imiz.
Yine, tüm ekibim izle beraber burada topluma kazandır ılm alar ı noktasında beraber
neler yapt ık, istişar e ediyoruz haf tada bir gü n. Sivil toplum kuruluşlar ı… Zeynep
Hanım burada, KADEM’le beraber ist işare edip toplant ılar düzenledik ilk def a
kendileriyle.
BAŞKAN – Biraz toparlayabilirsek sevinir im.
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AKİÇDER BAŞKANI FAT MA ŞAHİ N – Bunlar la ilgili biz ta bii başka neler
yapabiliyoruz? B izim psikoloğumuz şu anda S elma Hanım. Boşanm ış kadınlar ın bize
geldikten sonraki… Kendisi k ısacık bir bilgi aktarmak istiyor .
Ben çok teşekkür ediyor um. Sağ olun.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz.
PSİKOLOG SELMA AKBULUT - Hoş geldiniz öncelikle.
Beş yıl Adalet B akanlığ ı personeliydim , daha sonrasında a yr ıldım. Evlilik
terapist iyim, AKİÇDER’in de gönüllü terapist iyim. Denizli ve Antalya adliyelerinde
daha çok görev aldım ben daha öncesinde, ayr ılm adan öncesinde. Tabii , burada
daha çok boşanm ış aileler le, çocuklar la bir likte çalışmalar ım ızı yürüttük. Sanır ım,
Fatma Hanım zaten gözlemler imi paylaşt ı , neler in olduğunu , neler olabilir e
baktığ ım ız zaman da ö ncelikli olarak, boşanma… Önce, bir evliliğin kurum olduğu
olgusunun eşler arasında öncelikli kazandır ılması gerek iyor çünkü sizin de zat en
özellikle üzer inde durduğunuz ve olduk ça da çözüm odaklı yaklaşt ığ ınız bu dur um .
Bizim önceliğimiz terapist olarak evliliği kurtarmak ama eğer evlilik kurtulmuyorsa
ve burada bir pat oloji varsa yani bir sık ınt ı varsa sağlık lı bir şekilde de boşanmayı
sağlamakt ır yani ayr ılm ayı sağlamakt ır, h em eşleri n hem de çocuklar ı n sağlıklı bir
şekilde düzenini sağlamak amacıyla . Antalya bünyesinde… Ben bir Antalyalıyım ve
“Antalyalı” ve “göç edenler” olarak ikiye ayr ılan bir grup var bu süreç içer isinde
benim de gözlem lediğim ve içinde yaşadığ ım boyutta. Antalyalı k ısım da daha çok
boşanma oranının az olduğu ama göç kısm ın da… Tabii, b ir de bizim Rus kültürüm üz
var art ık sisteme dâhil olan. Rus kültüründe de özel danışmanlık merkezinde de
gördüğüm kadarıyla boşanma sürecini çok f azla yaşıyor uz. Biraz önce uzman
arkadaşım ın da aktardığ ı gibi, kültür f arklılığ ından kaynaklı olarak özellikle okul
öncesi yaştaki çocuklar ım ızın içinde bulunduğu dönemde boşanma sür eci kendisini
gösteriyoruz. Biraz önce hâkim beylerimiz dile getir ildi zaten iş bir liğinin olmas ı
gerektiği konusunda. Bunu bireysel olar ak görüşmelerimizde her birim iz dile
getiriyoruz yani iş birliği olmalı, iş birliği olmalı ama ne yazık ki bu süreç bir türlü
sisteme gelemedi. Yani, bunun da nedeninin sürekli karşı taraf tan beklem ek
olduğunu düşünüyor um ben. Tabii ki de burada bizim görüşler imizi dinliyorsunuz
ama sanır ım öncelikle biz kendimiz neler yapabilir iz, bunu düşünmem iz gerekiyor.
Yani, burada eğer kimse gelmiyorsa o zaman bizim gitm emiz gerekiyor ve bir şeyleri
art ık sisteme almam ız gerekiyor. Açık çası benim adliyeden istif a etmemdeki en
büyük neden içinde bulunduğum, sahip olduğum bilgi ve donanım ı kullanam ıyor
olmam ve bu noktada da sınır lılık lar ın aşılması ve iç içe girmesinden do layı, k i şu
anda da adliyedeki uzman arkadaşlar ım ın ve diğer çalışma alanlar ındaki uzman
arkadaşlar ım ın da yaşam ış olduğu sık ınt ı olduğunu düşünüyorum bunun. Kişilerin
rol ve sorumluluklar ını n aşıl ıyor olması ve sahip oluna n rollerdeki bilgi
donanım lar ının
pekiştirilmesinin
engelleniyor
olması…
Bu
boyutta
da
desteklemenizin çok önem li olacağ ını düşünüyorum, özellikle uzman arkadaşlar ım ın
var lığ ını devam ettirebilmeler i adına. Ve bu boyutta, evet, beklenen bir rapor,
mahkeme konumunda … Ancak, sosyal inceleme raporu t erapiyi içeremez yani
sosyal inceleme raporu adı üzer inde sosyal bir incelemedir, dışar ıdan bir gözlem dir.
Ancak bizim burada kastettiğimiz, uzman arkadaşlar ın da sürekli dile getirdiği ve
benim de bildiğim gibi, bir terapi sür eci en az 4 seanstan oluşur ve bu sürecin de
devam lılığ ında, ki aldığ ım ız eğitmenler de… Bizim için lisans eğitimi … Kendi branş
alanım ı dile getir iyim, psikoloj ik danışmanlık, psikoloj i ve hatta psikiyatri planını
getireyim; hiçbir lisans eğitimi terapi için yeter li değildir ve içinde prof esyonel olan
eğitmenler zaten lisans dışı eğit imler alır lar. Ben şu an klinik psikoloji doktora
öğrencisiyim, ikincisi “master” ım ı spor psikoloj inde yapıyorum. Ama, bunlar a eşlik
olar ak da biz dünyaca ünlü terapistler den de eğ itim alabilme ha kkına sahibiz ve
bunu da zaten yapıyor uz f akat bu durum tabii ki de her boyutta maddi bir gelir i
içerdiği için doğal olarak, bunu karşılayabilen uzmanlar ım ız, ki adliyenin en büyük
katkısı sanır ım bana buydu; bir bütçe sağladı, bu yönde bir gelişme sağladı . Bunun
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da taraf ınız taraf ından eğer desteklenirse ve eğitim pr ogramlar ı düzenlenir se
öncelikli olarak mahkemede bulunan uzmanlar ım ızın da yeterlilik oranlar ının
art ır ılması gerekiyor ki onlar da bu süreci yürütebils inler. Çünkü s aat lerdir
bahsett iğimiz ko nu danışmanlığ ı içeren bir konu değil, çözüm ü içeren bir konu,
çözüm için de terapi gerekiyor. Şiddetin de zaten bir patoloji olduğunu düşünecek
olursak bu sürecin kazanım ı için de etkin, yetkin bir ekiple birlikte çalışmak
dışar ıdan olan beklentiyi de zat en azaltacaktır.
BAŞKAN – Topar layabilirsek sevineceğim. Epey bir konuşmacım ız var daha
dinleyeceğim iz.
PSİKOLOG SELMA AKBULUT - Tabii ki de.
Son olarak belki bu ko nunun özünü aktaracak olursam ç ünkü çok f azla
çözüm öner isi olacak ama.
Buradaki problem s anır ım boşanmayı konuşmak değil yani bur ada tabii ki de
oranı at ıyor ama sağlıklı bir şekilde evlenmeyi konuşmak daha çok bence etkili
olacakt ır ve burada biz sağlık lı evlilikleri nasıl kurabiliriz kadın ve erkek olar ak?
Bize öğretilen aile anne, baba, çoc uk ama bence bu değil, aile anne, baba, çocuk,
karı, kocadan oluşur. Kar ı koca rollerini unutan ve bu sistem içerisinde sür ekli
anne-baba rollerini devam ettirmeye çalışan evlilikler mutsuz evliliktir ve
boşanmaya da bir şekilde teslim olmuş evlilikler dir. Sosyal medya üzer inde lütfen
durabilirseniz çünkü herkes bireysel sıkınt ılar ını burada yaşamaya çalışıyor ve
herkesin bir kraliyet i var sosyal medyada. Sosyal f obisi olan dahi kendisini He - Man
gösterip bur ada çok daha f azla kişiye ulaşabiliyor. Bu da zate n en büyük temelleri
oluşturuyor.
Naçizane benim önerim, o kadar billboardlar la f alan insanlar ın sanır ım bir
yer den dikkatini çekmek gerekiyor, belki de çok küçük bir atılım olacakt ır. Bunlara
eşlik eden diğer çözüm öner imizi size yazıl ı olarak bildirebil ir iz ama en azından
sosyal medya kanallar ını art ık bir az daha işlevsel ve şu anki yapm ış olduğumuz
sürecin amacına yönelik şekilde kullanırsak ve bu eğitimler le topar larsak …
Belediyem iz çok güzel çalışıyor, biz yapıyor uz ama ayr ı ayr ı yapıyoruz. Ne yazık k i
bu da çok f azla çözüm odaklı olmuyor, hep bir likte yaparsak çok daha güze l
olacağ ını düşünüyor um.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Şöyle yapalım: Psikologlar ı ve STK’lar ı dinledik, birkaç derneğimiz, vakf ım ız
daha var ama kolluğu dinleyeli m, devam ında da var.
Önce kolluğu dinleyelim de…
Kollukta Elif Çelik Hanım burada m ı?
Emniyet Genel Müdürlüğü adına, büro am iri olar ak buradasınız.
Antalya’da nedir rakamlar ım ız? Sizi en çok zorlayan nedir?
Bir de şunu söyleyeyim: Tabii, sür emiz azal dı, ben, bundan sonra
konuşmacılardan da zamanı çok iyi kullanmalar ını rica edeceğim ama şu var: Şunu
da söyleyemedik diyeceğiz bir şey varsa, biz mail adresi ver eceğiz, bunlar ı lütf en
bize yazılı ulaşt ır ın , hem sorun başlık lar ı hem çözüm önerileri açısınd an hem
Antalya’ya ilişkin, hem genele ilişkin. Arkadaşlar ım ız mail adr esi ver ecekler size.
Buyurunuz.
KO MİSER ELİF ÇELİK – Başkanım, 2015 yıl ında koruyucu tedbir sayısı
3.273 gözüküyor bayanlarda.
BAŞKAN – Koruma tedbiri mi?
KO MİSER ELİF ÇELİ K – Evet.
73 kadınım ız var, 152 erkeğimiz var, 40 tane de çocuğum uz var koruyucu
tedbir uygulanan.
Önleyici tedbirde rakam değişmiyor, erkekte 6 .012, kadında 455, çocukta
120.
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Kadın cinayetler i konusunda, geçen sene, 2015 yılında toplam 8 kadın, bu
sene içerisinde de bizde, polis bölgesinde 1, yanlış bilmiyorsam jandar ma
bölgesinde de 1 olm ak üzere, 2 tane kadın cinayetim iz var.
Başka sizin özellikle bilmek istediğiniz…
BAŞKAN – Ben şunu bilmek ist iyor um: Mevzuatta sizi zor layan, şu değişse
dediğiniz bir şey var mı, biz şurada zorlanıyor uz, şöyle değişirse biz daha kolay
işlemleri yapacağ ız diye?
KO MİSER ELİF ÇELİK – Şöyle ki: Aile bütünlüğünün korunması için
öner ilerim iz var bizim de kendim izce hazır ladık. Bu yönde, yetkili makam ve
merciler taraf ından 6284 sayıl ı Kanun kapsam ında alınabilecek koruyucu ve önleyici
tedbir ler her olay için ayr ı ayr ı değerlendirilmeli diyoruz.
Koruyucu ve önleyici tedbir ler in cumhuriyet savcılıklar ınca da alınabilmesi
için kanunumuzda değişiklik yapılmasını, savcılık kurumunun daha a ktif olmasını
uygun görüyoruz.
6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair
Koruma Kanunu’na ilişkin uygulama yönetmeliğinde koruyucu ve önleyici tedbir
kararlar ının alınması ve yerine getirilm esi aşamasında şiddet mağduru ile ş iddet
uygulayan arasında uzlaşma ya da arabuluculuk önerilemeyeceği hükmü
bulunmakta, ancak uzm anlar ın yer alacağı bir heyet oluştur ular ak genel hükümlere
göre işlem ler tamamlandıktan sonr a, tedbir ler alındıktan sonra bu heyetin yapacağ ı
görüşmeler sonucun da kişilere aile ter apisi ya da aile içi iletişimi art ırmaya yönelik
tedbir ler uygulanabileceğini öngörüyoruz.
BAŞKAN – Yani şu olmalı: İ zleme, değerlendirme yapılmalı koruyucu önleyici
tedbir ler den sonra, sağlıklı bir dur um tespit edildiyse arabuluculuğa geçilsin mi
diyorsunuz?
KO MİSER ELİF ÇELİK- Evet. Arabuluculuk, bu, ilk etapta olmasa bile ilk
izlenimden sonra, ilk tedbir lerden sonra değerlendir ilebilir diyoruz.
BAŞKAN – Koruyucu, önleyici tedbir in anlam ı ilişkiyi sağlık lı kurmak zaten.
Aslında, o t akip edilmeyen bir süreç oluyor, aslında doğru söylüyor.
KO MİSER ELİF ÇELİK – Son olarak da evlenen çif tlere birbirler ine nasıl
davranacaklar ı konusunda rehber lik yapmak, aileyi korumak , şiddet i azalt mak,
sağlıklı nesillerin yetiştir ilebilm esi için gerek li olan sağlık lı ve güçlü aileleri kurmak
için ilgili kurum ve kuruluşlarda
düzenlenen evlilik eğitim programlar ı
yayg ınlaşt ır ılmalı ve daha etkin hâle getir ilmeli diyoruz.
BAŞKAN – Çok teşekkür ederim Elif Hanım.
Var m ı üyelerim izin sorular ı? Yok.
Jandarmadan da Yar bayım ız Naim Tavlı Bey, hoş geldiniz.
Halil Şıkşık ve Ümmühan Temir ekipte berabersiniz.
Siz sunum yapacaksınız, buyurun.
JANDARMA YARBAY NAİ M TAVLI – Öncelikle hoş geldiniz diyor um.
Kolluğun buradaki kat ılımcılar taraf ından 6284 sayılı Kanun ka psam ında ya
da kadına yönelik aile içi şiddetin önlenmesi kapsam ında neler yapt ığ ı hususunda
çok kısa bir bilgilendirme yapmak ist iyorum ef endim müsaadenizle.
Antalya İl Jandarma Komutanlığ ı , ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin
önlenmesi konusunda f aaliyet lerini önleyici ve müdahale hizm etler i başlıklar ı alt ında
yür ütmektedir. Müdahale hizmet ler i kapsam ında kadına yönelik şiddet konusunda
ulusal ve uluslararası mevzuat ın ver diği yükümlülükler yer ine getirilmekte, meydana
gelen şiddet olayında suça ko nu olan eylem hakkında Cumhur iyet Savcısının
talimatlar ı doğrultusunda adli işlem ler yapılırken , bir yandan da 6284 sayılı Kanun
hakkında bilgilendir me yapılarak koruyucu ve önleyici tedbir kararı uygulanmaktadır.
Gecikmesinde sak ınca bulunan hâl kapsam ınd a kolluk amiri taraf ından alınan tedbir
kararı ilgili makama onay için gönderilmekte, onaylanan tedbir karar ı süresi
içer isinde takip edilmektedir. Müdahale hizmet leri kapsam ında k ısaca bu işlemi
yapıyoruz ef endim.
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İl Jandarma Komut anlığ ı olarak önleme hiz m etler i kapsam ında da bazı
f aaliyet ler imiz var. 6284 sayılı Kanun hakkında kamuoyunda f arkındalık yarat ma,
şiddet mağduru kadınlar ve şiddet e tanık olan kişiler e ihbar hatt ını kullandırmayı
kazandırmak amacıyla 2013 yılında Antalya Valiliğinin onayıyla bir proje başlatt ık.
Proje kapsam ında bugüne kadar Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden uzman
bir kişinin de desteğ iyle toplam 22 bilgilendirme toplant ısı yapt ık. Bu bilgilendir me
toplant ılar ında 1.538 vat andaşa 6284 sayılı Kanun hakkında, şiddet konus unda
bilgilendirme yapıldı. Konuyla ilgili olarak yine af iş ve broşür ler hazırlanar ak
vat andaşlar ın yoğun olar ak bulunduğu yerlere asıldı ve dağ ıt ıldı. Pr oje
doğrultusunda, ayr ıca ilçe jandarma komutanlıklar ı ve jandarma karakol
komutanlıklar ı personeli ta raf ından bulunduklar ı yerde, halkın çok yoğun olduğu
pazar yer i, kahvehane gibi yer lerde köşebaşı sohbeti gibi, 6284 sayıl ı Kanun
kapsam ında yapılabilecek şeyler anlat ıldı. Bu konuda da izhar edilen 134 f aaliyette
2.335 vatandaş bilgilendirildi.
Kadına yönelik şiddeti ortadan kaldırmanın, disiplinler arası bir yaklaşım la,
ilgili tüm taraf lar ın müdahalesiyle yapılabileceği doğrultusunda toplum da bilinç
oluşturulması, kurumlar arası iş bir liğinin art ır ılm ası ve ideal bir kontrol
mekanizmasının oluşturulması amacına katkıda bulunmak için 13 Şubat 2015
tarihinde Antalya’da The Marmara Otel’de, kamu kurum ve kuruluşlar ının, sivil
toplum örgütler inin, köy muhtarlar ı ve sivil vatandaşlar ın katılım ıyla bir çalıştay
düzenledik. İlgili kurum ve kuruluşlar birbir lerin i tanıdılar, paydaş kurumlar ın imkân
ve kabiliyetlerini bu sayede öğrendiler; bu konuda bir katkıda bulunduk.
Yine, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve meydana gelen şiddet olaylar ında
kolluk personelinin daha bilinçli olaylara müdahale edebilmesini sağl amak amacıyla,
toplumsal cinsiyet, kadına yönelik şiddetin önlenmesinde ulusal ve uluslararası
yasal düzenlemeler, kadına yönelik şiddetin önlenmesinde ve müdahalesinde kolluk
uygulamalar ı konular ında 2015 yılında 502 rütbeli personele eğitim verildi. Ayr ı ca,
komutanlığ ım ız emr inde vatani görevini if a eden erbaş ve erlerimize yönelik olarak
da toplumsal cinsiyet, kadına yönelik şiddet ve evlilik öncesi eğitim gibi konularda
Aile ve Sosyal Polit ikalar Bakanlığ ı t araf ından hazır lanan eğitim materyalleri
doğrultusunda da eğitimler ver ildi, verilm eye devam ediliyor.
Müdahale ettiğim iz olaylar ın rakamlar ını arz edeyim müsaadenizle: Antalya İl
Jandarma Komutanlığı Antalya İl Jandar ma Komutanlığ ı sor umluluk alanında 2015
yılında 1.889 kadına şiddet olayı meydana g eldi. Bu şiddet olaylar ında 1.958 kadın
mağdur oldu. Şiddet mağduru kadınlar ın 2014 yıl ında 94 ’ü, 2015 yıl ında 76’sı Aile
ve Sosyal Polit ikalar İl Müdürlüğüne bağlı ŞÖNİ M ve Alanya Kadın Konukevler ine
yer leştir ildi.
6284 sayılı Kanun kapsam ında meydana ge len kadına yönelik şiddet olaylar ı
neticesinde 2014 yılında 3, 2015 yılında 5 kadın hayatını kaybetti. Hayat ını
kaybeden bu kadınlar hakkında koruyucu ve önleyici tedbir karar ı uygulandığ ı
sırada bu f iil meydana geldi.
BAŞKAN – 5’i için de mi böyle? 5 cin ayet de böyle mi?
JANDARMA YARBAY NAİ M TAVLI - Evet .
BAŞKAN – Koruma tedbir karar ı alındığ ı hâlde…
JANDARMA YARBAY NAİ M TAVLI - Kor uma tedbir karar ı olmadan.
BAŞKAN – Ha, olmadan, tamam, ben öbür türlü anladım da.
JANDARMA YARBAY NAİ M TAVLI - Ayr ıca, yine bu kapsamda…
TÜLAY KAYNARCA ( İstanbul) - Başvurusu var m ı acaba?
JANDARMA YARBAY NAİ M TAVLI - Hayır, hem başvur usu yok hem
uygulanan tedbir karar ı yok ef endim her iki yılda da.
Ailevi nedenlerden dolayı 2014 yılında Antalya İl Jandar ma Komutanlığ ı
sorumluluğu alanında 40 intihar veya intihara teşebbüs olayı, 2015 yılında da 38
int ihar veya intihara teşebbüs olayı meydana geldi.
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Son olarak, ef endim, Antalya İl Jandarma Komutanlığ ı sorumluluk bölgesinde
2014 yıl ında 542, 2015 yılında da 731 koruyucu ve önleyici tedbir karar ı uygulandı.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Önerileriniz var m ı, ilave edeceğiniz bir şey?
JANDARMA YARBAY NAİ M TAVLI - Bu konuda, özellikle 6284 sayılı
Kanun’la ilgili bir önerim var ef endim. Biraz önce sayın hâkimlerim iz de söyled i.
Kolluk amiri, gecikmesinde sak ınca bulunan hâl kapsam ında tedbir karar ını yetkisi
dâhilindeki maddeler i alarak ilk iş günü adli makamlara ya da işte, mülki makamlara
sunuyor. Yirmi dört saat içerisinde ilgili makam taraf ından bu tedbir karar ı
onaylanıyo r veya reddediliyor. Bu bağlamda da bu yirmi dör t saatlik süre çok kısa
olduğu için, sayın hâkimlerim izin de söylediği gibi, aile mahkemeleri onay makam ı
gibi değerlendir iliyor . Hâlbuki, kolluk amirinin aldığ ı tedbir karar ı yirmi dört saat le
sınır lı değil yani bir günden alt ı aya kadar kolluk amirinin de yetkisi var ki aile
mahkemeleri yeri g eldiği zaman kolluk amirinin alm ış olduğu kararı tamam ıyla
onaylayarak geri gönder iyor. Böyle olunca bu yirm i dört saat lik süre uzat ılabilir yani
bir haf taya, on güne k i aile mahkem eler inin de bu konu hakkında araşt ır ma
yapmalar ı sağlanabilir.
6284 sayıl ı Kanun’la ilgili olarak bir husus da ateşli silahlar ın alınması
konusu. Meclis Araşt ırma Komisyonunda da bu konunun üzerine basılar ak görüşüldü
kadına şiddet konusunda. En temel hak olan yaşam hakkı bütün haklar ın önüne
geçmeli bence. Bazı konularda kolluğa verilen yetki ateşli silahlar ın teslim alınm ası
konusunda da ver ilm eli. Nit ekim, bu tedbir karar ı alındıktan sonra hâkim, mahkeme
onaylamazsa tedbir kararı kaldır ıl ıy or, ateşli silah tekrar muhatabına teslim
edilebilir.
Teşekkür ediyorum ef endim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Sizler in ilave edeceği bir şey var m ı arkadaşlar? Yok.
Peki, o zaman STK’larla, KADEM’le devam edelim.
Zeynep Hanım, buyurun.
KADEM ANTALYA TEMS İLCİ Sİ ZEYNEP AYŞE TAŞ – Öncelikle hoş geldiniz.
Birçok kişi zaten aynı şeyleri söyledi, biz de bunun üzer ine çok ekleme
yapmayacağ ız. Biz “ Güçlü kadın, güçlü aile; kadının güçlenmesi aileyi güçlendir ir.”
diyoruz. Fakat sunumlarda bir şeyden çok rahatsız oldum, rahatsızlığ ım ı dile
getirmek istiyorum. Sadece evlilikleri Ruslar bozu yormuş g ibi bir yüklenme oldu ,
Ruslar, işte, Rus gelin… Benim derneğimde Rus var, Kürt var, Alevi var. Sadece
ona bağlamamak ge rektiğini düşünüyorum bu hususu . Turizm, Antalya’nın ciddi bir
istihdam kaynağ ıdır. Turizmi kaldırdığ ınız zaman istihdam sık ınt ısı çıkacak diye
düşünüyorum.
6284’le çalışıyoruz biz de. Bu noktada, işte, bahsedilen hususlarda bizim de
rahatsızlık lar ım ız var. Evlilik eğitim inin gerekli yerlere başvur u yapıld ığ ında zor unlu
hâle getirilmesini aslında talep ediyoruz.
BAŞKAN – Harran yapm ış bunu. Urf a Harran’da nikâh k ıyılabilmesi için
evlilik eğitim i almak şart ı getirmiş belediye. Harran gibi bir yerde yapm ış bunu.
KADEM ANTALYA TEMSİLCİ Sİ ZEYNEP AYŞE TAŞ – Kayıp olmayacağ ını
düşünüyoruz yani zarar ı olmayacağ ını düşünüyoruz. Deneme den yarar ını bilemeyiz
ama. Bu ASDEP’ler e ciddi derecede ivme kazandıracağ ını düşünüyoruz ama bir
husus var, buraya atanan psikolog, sosyologlar ın spesif ik olarak eğitilm esi
gerektiğine inanıyor um bir psikolog olar ak başta. Çünkü bazen tek düze şeyler den
kombine etmeye çalışıyorsunuz, o alanda bir eğitim iniz yoksa eğer.
Söyleyecekler im bu kadar ama aynı zamanda, boşanmayla ilgili aile
danışmanlığ ı merkezler inin ciddi derecede ivme kat acağ ını düşünüyoruz bu konuda.
Çok f azla vaktinizi almak istemiyorum. Öneriler imiz zaten hep aynı hususta.
Teşekkür ediyoruz.
BAŞKAN – Teşekkür ederim, sağ olun Zeynep Hanım.
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Bir lik Vakf ı Bekir Asr i Bey buradalar m ı? Yok herhâlde.
İLKEDER, Hülya Yılmaz Hanım buradalar mı? Yok.
Üniversiteli Kadınlar Derneği, Ayla Yüksel Hanım ? Yok.
Antalya Genç İş Adamlar ı Derneği? Onlar da yok.
O zaman, eklemek isteyen varsa, eksik bıraktığ ım varsa…
Siz söz ist emişt iniz, ver ememişt im size, buyurun.
KADEM ANTALYA TE MSİLCİ Sİ ZEYNEP AYŞE TAŞ – Çok kısa bir şey ben
ekleyebilir miyim?
BAŞKAN – Evet.
KADEM ANTALYA TEMSİLCİSİ ZEYNEP AYŞE TAŞ – Böyle, hani, biz
mevzuat la ilgili hep aile eğit imi veriyor uz ya, işte, mesela otuz yıllık, k ırk yıllık
evliler var. Bu noktada, iş te, Diyanet iyilik ödüller i yapt ı ya, at ıyor um, bu noktada
pekiştir ici bir şeyler yapılabili r mi? İşte, otuz yıllık evliler, biz mevzuat ı anlatacağız,
işte, aile şöyledir, evlilik böyledir ama çık ıp anlatt ıklar ı zam an o durumun daha da
değişeceğini düşünüy or um k i biz aileyle çalışt ığ ım ız için. B ir e bir sanki kendi başına
gelmiş gibi hissediyor tüm sorunu ve çözüm üretmeden kesip atmayı tercih ediyor.
Bu noktada belki bir nebze katk ısı olacağını düşünüyoruz.
BAŞKAN – Biz de o amaçla zaten her ziyaret ettiği miz ilde uzun, böyle mutlu
olan, kırk yılı aşan evlilikler i olan çif tler i ziyar et ediyoruz, onlar dan küçük ipuçlar ı
alıyoruz raporumuza yazmak için. Bazı belediyeler imiz bunlar ı derleyip toplayıp
kitap hâline getiriyor. Aslında, belki deneyim paylaşım ı gib i, onlarla gençleri bir
araya getirmek de gerekebilir karşılıklı. Deneyim paylaşım ı yapmak lazım.
Belediyeler imiz aslın da bunu arada yapabilir, bu tür etkinlikler, seminerler, deneyim
paylaşım ı… Kırk yıllık evliliği olanlarda mutlaka ki karşılıklı f edakârl ıkla oluyor dur
bu. Mesela çif tin bir i, okuma yazma bilmiyor, hatta Türkçe bilm iyor, Urf a’da
yaşıyor lar, elli beş yıllık evliydiler ve şunu demişlerdi: “İyilik yapacaksın ve
bekleyeceksin, o bir gün karşına çıkar.” Kadının söylediği buydu. Erkeğin söylediği
de: “Sabredeceksin ve iyi olmaya devam edeceksin.”
Bunlar, dediğim gibi, Türkçe okuma yazm a bilmiyor lar, kadın Türkçe bilmiyor
ama o kadar erdemli şeyler if ade ediyor ki bunu gençler bilm iyor lar t abii. O anlamda
katılıyorum söylediklerinize.
Teşekkür ediyorum.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYOLOG MUKADDES MALKOÇ –
Az önce uzm an arkadaşım ızın sunumunda geçen evlilik okulu yani evliliğe ilk adım
projesi aslında uyguladığ ım ız bir proje. Yani, evlilik akdini gerçekleşt irmeden önce
çif tlerin bize başvur ara k geldiği, aynı zamanda da yeni evli çif tlere verdiğimiz bir
hizmet. Bu anlamda da, az önce bahsettik, işte, ilet işim sorunu yaşanıyor dil
bilinmediği için, hani bir incilik olarak ilet işim sık ınt ısı. Bizim bu okul içerisinde
ver eceğim iz hizm etler arasında Türkçe eğitimi de yer almakta. Yani, iletişime,
aslında bir inci noktaya, sorun olarak görünen noktaya bu anlamda bir şekilde çar e
bulmaya çalışıyoruz. Artı, okul öncesi eğitim projemizde de sadece çocuk kreşi
anlam ında değil, biz burada aileler i de takip e diyor uz. Yani, çocuğa şiddet
uygulanıyor mu, aile içinde şiddet var m ı? Eğer böyle bir dur umun f arkına vardıysak
aileyi bir sonraki dönem de devam ettiriyor uz. Sadece şiddet değil, mesela çocuğa
şiddet uygulanıyor, babada öf ke kontrolü sağlanm ıyor ya da an nenin başka herhangi
bir anlamda psikolojik sık ınt ısı var. Bunlar tespit edildiği zam an -aynı zamanda
madde bağ ım lılığ ı- bir sonraki dönemler de de ailenin takibini sağlıyoruz. O yüzden,
bu anlamda, bu tar z aile eğitim merkezlerinin evlilik öncesi eğitimler inin bu şekilde
yayg ınlaşt ır ılmasının sürece olum lu bir katkı sağlayacağ ını düşünüyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
FAT MA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) - Evlilik okullar ında verdiğiniz eğit im
müf redatına ilişkin bir ver i var m ı elinizde hazır bir done?
ANTAL YA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYOLOG MUKADDES MALKOÇ –
Tabii ki ver ilerim iz var.
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FAT MA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) - Onu paylaşabilir misiniz, biz de
görelim.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYOLOG MUKADDES MALKOÇ –
Mesela, az önce cinsellik sık ınt ısından bahse dildi. Cinsel eğitim var, ekonomi
eğitimi, hukuksal anlamdaki sık ınt ılar var .
BAŞKAN – Aile Bakanlığ ının müf redat ını m ı anlat ıyorsunuz, kendi
müf redatınız m ı var?
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYOLOG MUKADDES MALKOÇ –
Evet. Onlar la bir likte harman, kend i müf redat ım ızda bunlar var ef endim.
BAŞKAN – Aile Bakanlığ ının aile eğit im setler ini kullanıyorsunuz.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYOLOG MUKADDES MALKOÇ –
Evet. Kendi uzmanlar ım ızın oluşturduğu bir sistem var, kendi sistemim iz.
BAŞKAN – Yalnız, şunu ö nemsiyorum… Özellikle sizin kurum bugüne kadar
gezdiğimiz kurumlar içinde en kurumsalıydı büyükşehrinki. Şunu önemsiyorum:
Mut laka etki değerlendirme ver ilerini de almam ız lazım. Yani, siz, at ıyorum, 1.000
aileye ulaşıyor sunuz, 1.000 aileye şu kadar saat, şu şu pr ogramlar ı uyguladınız;
kimine öf ke kontrolü, kimine aile eğit imi, kimine bilmem ne. “Bunlar ın sonuçlar ı ne
oldu? Onlar ın yaşant ısına ne katt ı bu?” bunu da değerlendirebilirsek aslında…
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYOLOG MUKADDES MALKOÇ –
Yıllık f aaliyet rapor lar ım ızda bunlar ın değ erlendirmeler i yapılıyor.
BAŞKAN – Etki analizi başka bir şey ama etki analizi mut laka yapmanız
lazım ki yapt ığ ınız program ne kadar işe yar ıyor, hani uyguluyoruz, bu belgeyi
ver iyoruz insanlar ın eline ya da şu kadar sa at öfke kontrolü eğitimi ver iyoruz ama
ne kadar işler ine yarıyor ve hayatlar ında ne kadar davr anış değişikliğine dönüşüyor
bu, bunu ölçebilirsek, bunu kopyalamam ız yani bu program ı başka yer lerde
kopyalama şansım ızın da olacağ ını düşünüyorum.
ANTALYA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ SOSYOLOG MUKADDES MALKOÇ –
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Ben de teşekkür ederim, sağ olun.
İlave etmek…
Evet, buyurunuz, son konuşmacım ız.
ANTALYA İL MÜFTÜ YARDI MCISI İBRAHİ M KESER – Tabii, şim diye kadar
hep sorunlar konuşuldu, çözüm öner ile ri getirildi. Bu boşanmalardaki temel sebep
dinî ve ahlaki alt yapının olmayışından kaynaklanıyor hepsine bakt ığ ım ız zaman
ekonomik olsun, aldatma olsun, davranış bozukluklar ı olsun f alan. Bu anlamda, bi z
Diyanet İşleri Başk anlığ ı olar ak Aile Danışmalık ve Rehberlik bürolar ında, il
müf tülüklerinde, ilçe müf tülüklerinde… Tabii, buralara da vakalar geliyor, çok
değişik vakalar geliyor.
BAŞKAN – Sizden, merkezden bir uzman bizim Komisyonumuzun daim î
üyesi, çalışıyoruz öyle bir arkadaşım ızla.
ANTALYA İL MÜFTÜ YARDI MCISI İBRAHİ M KESER – O arkadaş da size
ver iler i veriyordur.
BAŞKAN – Veriyor evet.
ANTALYA İL MÜFTÜ YARDI MCISI İBRAHİ M KESER – O veriler elinizdedir.
Bizim bununla ilgili yerel bazda, Antalya bazında şö yle bir çalışmam ız
olacak, daha evliliğe başlam adan önce, nikâh akdi döneminde belki. Onlara bir
broşür hazırlamayı düşünüyoruz, şu an o komisyon çalışmalar ını yapt ık. Bel ki Aile
ve Sosyal Politikalar İl Müdür lüğünden de bir uzm an arkadaş alacağ ız o komisyonun
içer isine, alt ı veya sekiz sayf alık böyle el broşür ler i olur ya, evlilik ve
mahremiyet ler iyle ilgili veya evliliğin devam ıyla ilgili, evlilikte çıkan sorunlar ın
çözüm yollar ıyla ilgili bir broşürümüz olacak ve onun devam ında da iletişim
numaralar ı olacak belki il müf tülüğünün, aile ve sosyal polit ikalar il müdürlüğünün.
Bunlar ı nikâh esnasında belediyelerle yapılan protokollerle aile cüzdanlar ının
içer isine koymayı düşünüyoruz, tabii, bu protokoller gerçekleştikten sonra. Yurt
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çapında bu aile cüzdanlar ı var, aile cüzdanlar ına herhangi bir problemde , herhangi
bir sık ınt ıda eşler in ulaşabileceğ i -işt e dinî anlamda, ahlaki anlamda, ekonomik
anlamda, yardım anlam ında neyse, onlar çeşit lendirilebilir - telef on numaralar ı,
böyle çok k ısa, işte 187 gibi, ne bileyim 188 cenaze hizm etler i gibi f alan, eşlerin
çok kolay ulaşabilecekler i numaralar konulduğu takdir de zannediyorum birçok
evlilik teki sorunlar ın daha boşanma aşamasına varmadan alınacak terapilerle
giderilebileceğini düşünüyorum. Tabii, bu anlamda, tekrar if ade ediyorum, dinî boyut
çok önemli, bunu m u tlaka çözüm önerilerinin bir taraf ına monte etmemiz gerekiyor.
Çünkü her insanı hukuki boyutta birtakım şeyler le sınır landıram ıyorsunuz; onun
ahlaki duygular ı, dinî duygular ı, vicdani duygular ını ön plana çıkardığ ınız zam an
birçok problemi zaten halletmiş oluyorsunuz. Tabii, sonra, biliyorsunuz, aile
yapısında f edakârlık vardır, özver i vardır, sevgi vardır, sayg ı vardır ve bütün
bunlar ın karşılığ ında da Allah’t an beklenen bir cennet vardır, cennete gitmek var dır.
Siz bu olgular ı kaldırdığ ınız zaman tamam, h ukukla, birtak ım mevzuat lar la insanlar ı
karşı karşıya bır aktığınız zaman olumsuz etkenler kendiliğinden ortaya çık ıyor ve
boşanmalar, ayr ıl ıklar kendini gösterebiliyor diyor um.
Teşekkür ederim ef endim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim ama şu da bir gerçek, bunu d a açıkça söylemek
lazım: Söylediğiniz değerler in ne kadar alg ılandığ ı ve karşılandığ ı da önemli. O
zam an karşıdaki kişi bunu o değerler adına yanlış yapt ığ ında da bu sef er değerleri
yozlaşt ır ıyor uz gibi bir şey çık ıyor. Burada ben şeyi çok önemserim, bu ko nuda uzun
yıllar yazı yazm ış biri olarak. Biz evlilik ve aile olmayı konuştuğumuzda hep maddi
değerler üzerinden konuşuyoruz yani hukuk da var bunun içinde. Evlenirken, ev
kurarken gençler, eşyalar üzer inden bir t anım yapıyor, düğün nasıl yapıl ır, eşyalar
nasıl alınır. O ysa, çok temelindedir yani ben kendim de evliliği de böyle tanım lar ım;
baş dayayacak omuzdur, hayat arkadaşıdır. Biz aile olmanın o hayat arkadaşı
olmanın, karşılıklı ama tek taraf lı bir f edakârlıktan bahsetmiyorum, işin insani
taraf ını unut uyoruz bazen. İdeolojileriniz f arklı olabilir, hayata f arklı ideolojiler den
ya da f arklı dinlerden bak ıyor olabilir iz ama işin insani taraf ı özünde bir dir. Yani ,
ben uzun yıllar f arklı dinlere mensup gençlere de eğitim verdim, tek bir şey
önemlidir aslında insanın kendine erdem olarak edinmesi; kendin için yapılmasını
istemediğini başkasına yapma, kendin için yapılmasını istediğini de başkasına
yapacaksın, bu kadar. “Empati” deniyor işte bugün buna, kimisi “empati” diyor. Bu
kadar bir değeri verebilsek aslı nda küçüklüğünden itibaren çocuklar ım ıza burada
bile buluşmam ız yet erli olabiliyor. O anlamda, değerle r önemli ama o değerlere
sadece k ılıf olar ak bakt ığ ınızda kişi onun içini yozlaşt ırabiliyor, orada da hata
yapabiliyoruz bazen, o anlamda söylüyor um bunu.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) – Hocama katkı vermek adına, destek vermek
adına şunu söyleyeyim: Değerleri ver ebilirsiniz ama o değerin başka bir dünyada
onun karşılığ ı olduğ unu bilm iyorsa insanlar, o değer çok da temel bulam ayabilir.
BAŞKAN – İtibar etmeyecekl er dir, tabii.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) – Ama o değerin başka bir taraf ta, başka bir
dünyada karşılığ ını biliyorsa o korkunun adı da başka bir şey oluyor.
ANTALYA İL MÜFTÜ YARDI MCISI İ BRAHİ M KESER – Hani eskiden şöyle bir
anlayış vardı: “Nikâh alt ında ölme k” hem erkek için hem kadın için bu bir değer dir,
önemli bir değerdir, hep gündemde tutulurdu bu, nikâhlı olarak canı teslim etmek
değeri. Sebep nedir? İşte, cennette onu karşında görmek.
BAŞKAN – Anladım.
Teşekkür ediyorum Hocam.
Ben tüm kat ılımcılar ım ıza teşekkür ediyorum.
Sizin için de yorucu bir toplant ı olduğunun f arkındayım ama şu da bir gerçek
tabii: Tek bir toplant ıda çok büyük mucizeler beklemiyoruz ama biz Antalya özelinde
bir çerçeve çizdik kendim izce. Bizim için çok önemli bu tecrübeleriniz çün kü her bir
yer el tecrübe başka bir pencere açıyor bize ve yeni çözüm önerileri getiriyor .
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Umar ım raporumuza da sizin ist ediğiniz ölçüde bunlar ı bir e bir yansıtma f ırsat ım ız
olur.
Arkadaşlar ım ıza bir mail adresi ver elim, burada ilave edemediklerini bize
mail atarak bildirebilirler.
Ben tekrar teşekkür ediyorum.
Kapanma Saati: 18. 16

