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(Bursa Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi)
21 Mart 2016 Pazart esi
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saat i: 10.00
BAŞKAN: Ayşe KEŞİ R (Düzce)
BAŞKAN VEKİLİ: Bayram ÖZÇELİK ( Burdur)
SÖZCÜ: Ali ÖZKAYA (Af yonkarahisar)
KÂTİP: Emine YAVUZ GÖZGEÇ (Bursa)
-----0----BURSA AİLE DANI ŞMANLIK VE EĞİTİ M MERKEZİ PSİKOLOĞU SEDA
KARTALTEPE – Hepiniz hoş geldiniz. Sizleri aram ızdan görmekten inanılm az
mutluyuz; çok güler yüzlüsünüz, biz de sizi buna istinaden böyle karşılamak istedik.
Bursa Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezini sizlere bugün tanıtmak için
bulunuyor olacağ ız burada. Elinizde sizlere dağ ıtacağ ım ız, sunumumuzun bir
program ı olacak.
Bugün neler konuşacağ ız sizinle: BADEM’in kuruluş gerekçesi neydi biz 4
psikolog olarak bu işe girişirken neyi hedef lemiştik Büyükşehir Belediyesiyle bir likte?
BADEM’in çalışma sistem inden bahsediyor olacağ ız, açıkçası tar ihçe gibi
anlatacağ ız. Aralığ ın 1’inde başlayan bu projeyle biz kimlere ulaşt ık, nasıl bir çalışma
yapt ık ve verim i, geri dönüşü neydi, bunlar ı işliyor olacağ ız. Bunun dışında saha
çalışmalar ım ızdan bahsedeceğiz ve o kadar güzel meyveler yedik ki -projeye
istinaden- bunlar ın bize geri dönüşü nasıl dı ve geleceğe ist inaden bizden beklent iler
nelerdir, bunlar ı anlat ıyor olacağ ız.
Bakt ığ ınız zaman “Bursa Aile Danışmanlık ve Eğit im Merkezi” diyoruz. Ailenin
başlang ıcı iki “evet”e bakıyor, değil mi? Bir çif tin verdiği “evet” yanıt ıyla evlenme
başlıyor. Peki, 2015’e bakacak olursak evlenme sayım ız 743. Peki, her e vlenme
düzenli ve sistem li gidiyor diyebilir miyiz? Ben istiyorum ki, birazcık diyalog hâlinde
olsun, sizler in de görüşler i bizim için çok önemli. 2015 yılında 743 evlenme diyoruz.
Yani aile kurumuna “evet” diyoruz. Peki, her evlilik düzenli ve sistemli mi dir?
EMİ NE YAVUZ GÖZGEÇ (Bursa) – Değildir diyelim.
BURSA AİLE DANI ŞMANLIK VE EĞİTİ M MERKEZİ PSİKOLOĞU SEDA
KARTALTEPE – Değ ildir değil m i?
Peki, şunu da konuşalım ist iyorum: Sizler in gözlem lediği, evliliği sık ınt ıya
sokan nedir ? Yani aslında o “evet”ler in “hayır” olduğu ve bit işe yönlendiren şey,
çif tler arasında ne gibi sık ınt ılar vardır?
EMİ NE YAVUZ GÖZGEÇ (Bursa) – Sizden öğrenmeye geldik.
BURSA AİLE DANI ŞMANLIK VE EĞİTİ M MERKEZİ PSİKOLOĞU SEDA
KARTALTEPE – Biliyorum, biliyorum Hocam. Ben anlatacağ ım ama istiyorum ki grup
çalışması gibi de olsun. Monolog olduğunda sabah saat ler i, sıkılmanızı hiç istemem ;
diyalog kurabilirsek çok seviniriz.
ERGÜN TAŞCI (Ordu) – Çok boyut lu nedeni vardır.
BURSA AİLE DANI ŞMANLIK VE EĞİTİ M MERKEZİ PSİKOLOĞU SEDA
KARTALTEPE – Süper.
ERGÜN TAŞCI (Ordu) – Birbirini tanıyamama, ilet işim kurduğunu zannedip
iletişim anlam ında sürdürülebilir bir mizaç uyuşmazlığ ı veya dünya görüşü f arklı
oluyor, ekonomik nedenler, Türkiye’ye dünya gözüyle bakamamak gibi çok çeşitli
sebepler i var.
BURSA AİLE DANI ŞMANLIK VE EĞİTİ M MERKEZİ PSİKOLOĞU SEDA
KARTALTEPE – Çok çeşit li sebepler var. Çok teşekkür ediyor um, desteğiniz için.
Başka bunlar ın dışında , benim de f ikrim var, benim için bunlar da etkili
diyebilecek , değerli katılımcılar ımd an görüş almam mümkün mü?
BURSA BÜYÜKŞEHİ R BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ABDÜLKADİR KARLI K –
Eşlerin bir bir ler ine sayg ılar ını yit irmeleri.
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BURSA AİLE DANI ŞMANLIK VE EĞİTİ M MERKEZİ PSİKOLOĞU SEDA
KARTALTEPE – Çok önemli bir f aktör kesinlikle sayg ı.
Dedik ki, kült ürel gerekçe, ekonomik gerekçe, sayg ı, birbirini t anımama , birçok
etmen. Hadi bakalım 2015’te kaç boşanma olmuş? 274. Ciddi bir oran değil mi
bak ıldığ ı zaman?
BURSA BÜYÜKŞEHİ R BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ABDÜLKADİR KARLI K –
Ciddi bir or an.
BURSA AİLE DANI ŞMANL IK VE EĞİTİ M MERKEZİ PSİKOLOĞU SEDA
KARTALTEPE – Pek i, Bursa Aile Danışm anlık ve Eğit im Merkezi olar ak bunlar ı baz
alırken biz şunu düşündük: Evliliğe “evet ” diyor uz ama aile kurumunu dejenere eden
şey neydi? Birbirini t anımama, maddi imkânsızlık, ekonom ik sık ınt ı, pek çok kültürel
f arklılık lar o “evet”i “ hayır” a dönüşt ürebiliyor du. Yani ilet işim kopukluklar ı boşanmada
önemli f aktörlerden bir tanesiydi. Peki, 2016 yılına bir bakalım mı; evlenm e 84,
boşanma 61. Bir yıllık f ark ve 2016’nın ilk üç ayı alındı. Peki, bir yılda f ark bu kadar…
84’e 61 boşanmadan bahsediyoruz. Yani bir yılda bu sayı bu kadar şimdi , artabilir mi
ya da artarken bu boşanmayı f azlalaşt ıran etmen neydi?
DENİZ DEPBO YLU (Aydın) – Kaç yıllık evlilikler boşanm ayla sonuçlandı
acaba? Herkes ev lendiği yıl boşanm ıyor.
BURSA VALİ YARDI MCI SI YUNUS FATİH KADİROĞLU – Şimdi, artma değil
azalma var orada yalnız. Siz artma…
BURSA AİLE DANI ŞMANLIK VE EĞİTİ M MERKEZİ PSİKOLOĞU SEDA
KARTALTEPE – Hayır, 2016’da üç aylık bir bölüm alındı. Yani o skaladaki değ er leri…
BURSA VALİ YARDI MCI SI YUNUS FATİH KADİROĞLU – Yine azalma var, 4’le
çapt ığ ınızda…
BURSA AİLE DANI ŞMANLIK VE EĞİTİ M MERKEZİ PSİKOLOĞU SEDA
KARTALTEPE – Çok özür diler im , anlatamadım sanır ım . Aradaki f ark, ikisini
kıyasladığ ım ızda 2015 ile 2016’yı…
BURSA VALİ YARDI MCISI YUNUS FATİH KADİ ROĞLU – Siz 2015’le
kıyaslıyor sanız, 2016’da yine düşük boşanma oranı.
BURSA AİLE DANI ŞMANLIK VE EĞİTİ M MERKEZİ PSİKOLOĞU SEDA
KARTALTEPE – Üç aylık alındı ya Hocam orada.
BURSA VALİ YARDI MCI SI YUNUS FATİH KADİROĞLU – Ama 4’le çarpın, yine
düşük.
BURSA AİLE DANI ŞMANLIK VE EĞİTİ M MERKEZİ PSİKOLOĞU SEDA
KARTALTEPE – O, önümüzdeki süreçte bizim öngörümüz bu şekilde açıkçası BADEM
olar ak.
BURSA VALİ YARDIMCI SI YUNUS FATİH KADİ ROĞLU – Hayır, bak ın, aynı
şekilde olduğunu düşü nürseniz…
BAŞKAN – Kişisel olar ak, o yılki evlenmeler in boşanmalara… Veri olarak
yanlış veri olduğunu düşünüyorum.
BURSA AİLE DANI ŞMANLIK VE EĞİTİ M MERKEZİ PSİKOLOĞU SEDA
KARTALTEPE – Yanlış ver i olduğunu…
BAŞKAN – Çünkü o yılk i boşanmalar o yılki evlenme ler in boşanmalar ı değil,
toplam evlilikler in içindeki boşanmalar, 61 ya da 274 dediğimiz boşanma mevcut
evlilerin içinde yani bir yıllık, üç yıllık, beş yıllık, sekiz yıllık, on beş yıllık boşanmalar
var.
BURSA AİLE DANI ŞMANLIK VE EĞİTİ M MERKEZİ PSİKOLOĞU SEDA
KARTALTEPE – Evet .
BAŞKAN - Burada TÜİK’in yapt ığ ı bir Boşanma ve Evlenme Endeksi var, kaba
evlenme hızı ve kaba boşanma hızı, ona bakmamız lazım bana göre.
BURSA AİLE DANI ŞMANLIK VE EĞİTİ M MERKEZİ PSİKOLOĞU SEDA
KARTALTEPE – Evet , istatist iksel olar ak.
Çok teşekkür ederim.
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BAŞKAN – Hayır, hayır. Şu açıdan söylüyorum: Evlenenler i toplam nüf usa
bölerek toplumun kaba evlenme hızını buluyoruz, boşananlar ı da nüf usa böler ek
toplumun kaba boşanma hızını buluyor uz, bu bize doğru bir bilgi veriyor. Aksi hâld e
bu yıl evlenenleri, 743’ü 274’e böldüğünüzde -benim en çok mücadele ettiğim alan bize yanlış bir veri veriyor. Yanlış bir ver i veriyor çünkü o 274’ün içinde -2015 için
konuşuyorsak - bir yıllık, üç yıllık, sekiz yıllık, on beş yıllık ya da üç yıl önce aç ılm ış
boşanma davası belki 2015’te sonuçlandı. Bu size doğru bir veri vermez.
BURSA AİLE DANI ŞMANLIK VE EĞİTİ M MERKEZİ PSİKOLOĞU SEDA
KARTALTEPE – Çok haklısınız.
BAŞKAN – Yani bur adan yola çıkarsak yanlış bir yere gideriz diye. Şunu
yapabiliriz.
2015’te
toplam
evlenenler
ile
2016
yılını
ya
da
2014’ü
karşılaşt ırabilirsiniz, evlilik ne kadar hızlı çoğalm ışt ır. Aynı şekilde 2014’te
boşananlar ı 2015’te boşananlarla karşılaşt ırabilirsiniz; at ıyorum, 250’dir de 265’e
çıkm ışt ır. Bu bir mukayese olabilir am a o yı l evlenenler ile o yıl boşananlar ı
mukayese etmemiz bize çok yanlış ver iler ver iyor.
BURSA AİLE DANI ŞMANLIK VE EĞİTİ M MERKEZİ PSİKOLOĞU SEDA
KARTALTEPE – Sanır ım sizin de anlatmaya çalışt ığ ınız şey buydu buradaki
değerlere ist inaden.
BAŞKAN – Çok yanlış ver i o. Buradan hareket etmemiz yanlış olur.
BURSA AİLE DANI ŞMANLIK VE EĞİTİ M MERKEZİ PSİKOLOĞU SEDA
KARTALTEPE - Bu alanda bir eksiğim izi zannımca şimdi daha net anladım. Alanın
içinde bir i olarak çok teşekkür ederiz. Bizim bulduğumuz değerler bu şekildeydi am a
anlıyor um ki hatalı bir adım atm ışız. Dediğiniz şekilde, bence de kesinlikle çok önemli
çünkü o yıl boşanmalarda on yıllık, on beş yıllık, yirmi yıllık evlilikler gözlemleniyor.
BAŞKAN – Nedenleri de çok f arklı.
BURSA AİLE DANI ŞMANLIK VE EĞİTİ M MERKEZ İ PSİKOLOĞU SEDA
KARTALTEPE – Nedenleri de çok f arklı.
BAŞKAN – Yani ilk beş yılda boşananlar ın nedenler i ile on beş yıldan sonra
boşananlar ın nedenleri çok çok f arklı.
BURSA AİLE DANI ŞMANLIK VE EĞİTİ M MERKEZİ PSİKOLOĞU SEDA
KARTALTEPE – Çok f arklı olabili yor.
BAŞKAN – Bu bizi f arklı bir yere götürür.
BURSA AİLE DANI ŞMANLIK VE EĞİTİ M MERKEZİ PSİKOLOĞU SEDA
KARTALTEPE - Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Bizim amacım ız da burada aslında
-şunu genel bir tanı olar ak - evlilik kurumunun, aile kurumunun önemi -sosyolog ve
psikolog kimliğimle benim de gözlem lediğim -yıldan yıla değer i azalırken, bir o kadar
da boşanmalar ın sayısının artt ığ ı yönünde bir nabızd ı ama sayısal ver ilerde kesinlikle
çok haklısınız, çok doğru bir nokta. Burada anlatmaya çalışt ığ ım ız şey tam da bu
noktaydı ama sanır ım eksik oldu.
BAŞKAN – Ya şunu söyleyebilir iz: Bakın, 2015 yılında 2014 ile 2015’i
karşılaşt ırdığ ınızda -Türkiye için söylüyor um - evlilik oranım ız aşağ ı yukar ı aynı yani
stabil kalm ışız. Yani nüf us artmakla beraber evlenme eğilim i miz 590 bin ile 600 bin
arasında sabit kalm ış, stabil kalm ış. Ama boşanma 100 binden, 110 binden 130 bine
çıkm ış iki yılda. Şunu diyebiliriz: Evliliğim izin artma hızından f azla bir boşanma artm a
hızım ız var diyebiliriz, kendi içinde karşılaşt ır dığ ım için a ma onunla onu
karşılaşt ırdığ ım ızda yanlış bir rakam çık ıyor.
BURSA AİLE DANI ŞMANLIK VE EĞİTİ M MERKEZİ PSİKOLOĞU SEDA
KARTALTEPE – Yanlış bir bilgi ver ebilir.
BAŞKAN - Böyle bakt ığ ınızda, hele 84’e 61 dediğinizde yüzde 90’ı boşanıyor
da dersiniz, bu yanlış .
BURSA AİLE DANI ŞMANLIK VE EĞİTİ M MERKEZİ PSİKOLOĞU SEDA
KARTALTEPE – Aynen öyle.
BAŞKAN – Bu yanlış.
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BURSA AİLE DANI ŞMANLIK VE EĞİTİ M MERKEZİ PSİKOLOĞU SEDA
KARTALTEPE – Son üç aylık veri için…
BAŞKAN – Bu sosyoloj ik olarak da yanlış, istatistiki ver i a çıdan da yanlış.
Evlenenlerin yüzde 90’ı boşanıyor gibi bir sonuca çıkarsınız, bu yanlış bir ver i olur.
Yani bunun üzerinden kamuoyuna bir bilg ilendirme yapmanız yanlış olur.
BURSA AİLE DANI ŞMANLIK VE EĞİTİ M MERKEZİ PSİKOLOĞU SEDA
KARTALTEPE – Çok teşekkürler düzeltt iğiniz için.
BAŞKAN - Yani burada şöyle : Kaba boşanma hızım ız Türkiye genelinde binde
1,7’dir; nüf usun binde 1,7’si boşanıyor. Bu da OECD ülkeleri ve dünya ülkeleri içinde
en iyi ilk 5 ülkeden bir iyiz aslında, iyi bir yerdeyiz. Ama şunu karşıla şt ırabilirsiniz:
“Geçen sene, 2015’t e 274 kişi boşandı.” diyorsunuz.
BURSA AİLE DANI ŞMANLIK VE EĞİTİ M MERKEZİ PSİKOLOĞU SEDA
KARTALTEPE – Evet .
BAŞKAN - Eğer bu sayısı bu yıl 350 olduğunda, 400 olduğunda -Bursa için
söylüyorum - bir şey art ıyor , buna ne yap abilirizi o zaman konuşabilir iz ya da 2014 ile
2015’i karşılaşt ır ırsınız ama sadece boşanmayı kendi içinde, evlenmeyi kendi içinde.
BURSA AİLE DANI ŞMANLIK VE EĞİTİ M MERKEZİ PSİKOLOĞU SEDA
KARTALTEPE – Çok doğru.
BURSA BÜYÜKŞEHİ R BELEDİ YESİ SOSYAL İŞLER ŞUB E MÜDÜRÜ ŞAHİN
ARAT – Buradaki veri Gemlik için m i , Bur sa için mi? Şu an Gemlik’teyiz.
BAŞKAN – Gemlik için, Gemlik’i konuşuyoruz.
BURSA AİLE DANI ŞMANLIK VE EĞİTİ M MERKEZİ PSİKOLOĞU SEDA
KARTALTEPE – Gemlik konuşuyoruz. Ama şu da doğru Şahin Bey...
BURSA BÜYÜKŞEHİ R BELEDİ YESİ SOSYAL İŞLER ŞUBE MÜDÜRÜ ŞAHİN
ARAT – Onu net bildirirsek daha iyi olur.
BURSA AİLE DANI ŞMANLIK VE EĞİTİ M MERKEZİ PSİKOLOĞU SEDA
KARTALTEPE – Evet, Gemlik için konuşuyoruz ama çok doğru bir nokta da var
kesinlikle.
BAŞKAN – Yani 84’e 6 1’e bakarsanız yüzde 90’ı boşanıyor gibi gelir, böyle bir
şey olamaz.
BURSA BÜYÜKŞEHİ R BELEDİ YESİ SOSYAL İŞLER ŞUBE MÜDÜRÜ ŞAHİN
ARAT – Aslında bizim amacım ız, veriden ziyade biz neler yapıyoruz, onu konuşalım.
BAŞKAN – Onu konuşalım.
BURSA BÜYÜKŞEHİ R BELEDİ YESİ SOSYAL İŞLER ŞUBE MÜDÜRÜ ŞAHİN
ARAT – Onu konuşalım, verilerden ziyade.
BURSA AİLE DANI ŞMANLIK VE EĞİTİ M MERKEZİ PSİKOLOĞU SEDA
KARTALTEPE – Doğ ru doğru.
Evet, verilerden ziyade bugün de belirttiğimiz gibi tarihçe anlatmaktı am a
bunlar bizim için çok önemli bilgiler, çok teşekkürler. Benim atladığ ım noktalardan
bir i, bu sadece Gemlik için ama sayılardan ziyade dediğim gibi…
BAŞKAN – Sizin bakış açınızla bakarsak Gemlik’in yüzde 90’ı boşanıyor gibi
bir anlam çıkar ır ız , öyle bir g erçek olamaz tabii yani.
BURSA BÜYÜKŞEHİ R BELEDİ YESİ SOSYAL İŞLER ŞUBE MÜDÜRÜ ŞAHİN
ARAT – Sanki öyle bir şey var, gerçekten öyle.
BURSA AİLE DANI ŞMANLIK VE EĞİTİ M MERKEZİ PSİKOLOĞU SEDA
KARTALTEPE - Tabii tabii.
Gemlik’i merkez seçmemizdeki amaç genel anl amda sık ınt ılı bir bölge
olmasıydı. Dolayısıyl a, boşanmalarda, çocuklar ın gelişiminde bunun için bu bölgeyi
seçtik. Ama çok teşekkür ediyorum tekrar, doğru bir bölüm oldu.
Peki, amacım ız neydi? Ailede çocuk, yet işkin ve ergen, yani anne baba yani
çocuğu al ıp onlar ın bütünlüğünü işleyebilmekti.
Sümeyra Hanım şim di bize çalışma sistemimizi anlat ıyor olacak.
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BURSA AİLE DANIŞMANLIK VE EĞİTİ M MERKEZİ PSİ KOLOĞU SÜMEYRA
ALTAN – Şimdi, BADEM olarak aslında biz üç alanda çalışıyor uz. İlk olarak bireysel
görüşmeler, ikinci olarak saha çalışmalar ı ve üçüncü olarak aslında grup çalışmalar ı.
Bireysel görüşmeler de aslında biz aile sistem ini ele alıyor uz. Anne, baba, çocuk,
yet işkin ve bunlarla aslında bireysel olar ak terapötik ilişki kurarak görüşmelerim iz
yapılıyor. Grup çalışmalar ında ise aslında topluma olum lu bir etki sunmak amacıyla
yapt ığ ım ız belli saha çalışmalar ım ız var. Grup çalışmalar ım ız var -sınav kayg ısı, ki
bunlardan daha sonrasında bilgilendirme yapıyor olacağ ız - son olarak da saha
çalışmam ız. Saha çalışmas ında gelişim taramalar ı yapıyor uz ve kurumlar ar ası
seminerler veriyoruz.
BADEM kadrosu olarak bizim aslında 1 klinik psikologla beraber proje
danışmanlar ım ız var . 3 psikolog, 1 asist an ve bu kurumun t emizliğinden sorum lu 1
hizmet lim iz var ve t amamen aslı nda gönüllülük esası gibi; kendimiz prof esyonel
eğitimlerle, BADEM’in aslında işlevi, burada bir eysel görüşmeler yapıyoruz.
Bizim ilk işimiz aslında BADEM’i tanıtacak broşürler hazır lamaktı. Sırayla
broşür lerim ize bakt ığım ızda, bu BADEM’ in ana broşürü ve verdiğim iz hizmet lerden
bahsediyoruz; boşanmadan, tuvalet eğitimi ve depresyon. Burada aslında hepim izin
eklediği belirli ip uçlar ıyla beraber bu sür eçte nasıl yardım cı olunabilir? Küçük küçük
aslında hap bilgiler verdiğim iz broşürler di.
BURSA AİLE DANI ŞM ANLIK VE EĞİTİ M MERKEZİ PSİKOLOĞU SEDA
KARTALTEPE – Aslında şunu da belirtmekte f ayda var: Aralıkta biz başladığ ım ızda
ilk başta istedik ki kendi görünürlüğümüzü nasıl sağlayabiliriz? Yani başlık lar ım ız
neler olabilir ve insanlar a biz, bunu dağ ıt t ığ ım ızda genel hap bilgiler dediğimiz, hap
bilgileri içeren , belirli spesif ik konularda insanlara yardım edip biz burada ne
yapıyoruzu anlatabilmekti e -kitapçık lar ında. Başlıklar ım ız: Ailedeki sınırlar,
boşanma, boşanma ve çocuklar, çocuklarda yas süreci, depr esyon , evlilik uyumu,
tuvalet kazanım ı, t uvalet eğitim i, madde kullanım ı, kayıplar ve yas sür eci, çocuklarla
ölümü konuşmak gibi. Başlık lar ı belirlediğimizde , aslında yine toplumun nabzını
tutmaktı. Dedik ki, biz belli sür edir bu işin içer isindeyiz, psikolog ol arak toplumun
nabzını tuttuğumuzda -Bursa için çalışıyoruz ama - Türkiye'nin toplumsal, geleneksel
özellikler ine baktığ ım ız zaman önümüze ne gibi sık ınt ılar geliyor ? Bunlar ı biz nasıl
genelleşt irip insanlara yardımcı olabilir iz? BADEM’in kuruluşunda ilk bir ayım ız
yaklaşık bu çalışmalar ım ızla yani kurum sal kimlik oluşturmakla geçti. Geçerken bu
süreçte biz “Tamam artık, görüşmelere başlıyoruz, çalışmalar ım ız başlıyo r.”
dediğimizde İncir li ve Gemlik’te –bir bölüm ümüz, bir merkezim iz de İncirli’de - 659 kez
arandık. 307 kişiyle yüz yüze görüşmemiz oldu ve bunlar ın 628’iyle görüşmelerim iz
devam etti ve görüşmeler in 2’nci seanslar ı, 3’üncü seanslar ı kollanıyor oldu.
BURSA AİLE DANIŞMANLIK VE EĞİTİ M MERKEZİ PSİ KOLOĞU SÜMEYRA
ALTAN - Bireysel görüşmeler de ise aslınd a biz daha çok çocuk, ergen, yet işkin ve
çif t olarak odaklandık çünkü aile sist emini oluşturan bu üç et men var ve çocuk er gin
olar ak 173 kişiyle beraber bireysel görüşmeler yapıyor uz bu süreçte. Yetişkinler yani
sadece anne ya da sadece baba olarak aldığ ım ız bireysel görüşmeler ise 107 kişiden
oluşmakta ve hem anne hem babayı yani çif ti, karı kocayı aldığ ım ız ise 27
danışanım ız var, onlarla beraber de görüşmeler yapıyoruz.
Grup çalışmalar ına g eldiğimizde aslında merkezim izde olan… Çünkü bireysel
görüşmeler bir yer den sonr a t ıkanıyor psikolog sayısından dolayı. Bizim amacım ız
aslında grup çalışmalar ı yaparak kişileri, evet, bu konu üzer inden sen yalnız değilsin,
sınav kayg ısı yaşayan tek kişi sen değilsin, senin gibi olan aslında 12 diğer arkadaşın
daha var demek amacıyla biz grup çalışmalar ı yapıyoruz ve ilk grubumuz aslında
bizim “Çocuk Oyun Grubu” dediğim iz, annelik ve çocuk gelişim i hakkında
bilinçlendirdiğim iz ve bilgilendirdiğimiz. Aynı zamanda bir saatliğine çok verim li bir
şekilde bur ada oyun oynayara k çocuklar la geçirdikleri bir oyun saat i yapmak ve onun
akabinde de sınav kayg ısı. Biz buna aslında Sınav Becerisi Kazanma Pr ogram ı
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diyoruz. Terapi olsun, aynı zamanda sınavlar ında kayg ı yaşayan ve bu kayg ıyla baş
etmeye çalışan çocuklar ım ızın becer i kazan ması amacıyla aslında başlatt ığ ım ız bir
grup çalışması ve ardından da Ailemi Kazanıyorum grubumuz var. Ailemi
Kazanıyorumda Seda Hanım ’la beraber aslında başlayan bir grup.
BURSA AİLE DANI ŞMANLIK VE EĞİTİ M MERKEZİ PSİKOLOĞU SEDA
KARTALTEPE – Evet, Ailem i Kazanıyorum BADEM’in, yine Bursa Aile Danışmanlık
ve Eğit im Merkezinde, aileyi baz alan ama öncelikle anne baba sağlıklı olmalı ki
psikolojik ve f izyoloj ik olar ak çocuklara da sağlık lı geri dönüş verebilsin amacıyla
çıkt ığ ım ız Ailem i Kazanıyorum grup çalışm asıydı. Sümeyra Hanım’ın da dediği gibi
aralıktan bu yana çalışıyoruz ama o kadar yoğun bir talep var ki hem Gemlik’te hem
İncir li’de, şu an İncirli için mayısa randevu verebiliyoruz. Yani, dolayısıyla insanlar a
yet işebilmek için… Evet, böyle bir hizmetimi z var ve biz bunu ücretsiz olar ak
yapıyoruz. O zaman daha f azla insana nasıl ulaşabilir iz? Dedik ki grup çalışmalar ı
ve uzman sohbetleri bizim için çok önemli çünkü bir saatte ben bir kişi
görebilecekken, bir saatte 15 -20 kişiyle görüşebiliyorum. Onlarla b u durumu
konuşabiliyoruz çünkü tek başlık alt ında toplanıyor uz : “Ailem i Kazanıyorum .”
Dolayısıyla, Ailemi Kazanıyorumu 4 ot urumda düzenledik. 4 oturumun sonunda
katılımcı sert if ikası verdiğim iz bir eğit im programı. Bur ada insanlık la başlayıp çocuk ,
ergen, yetişkin ve aile kurumu, evlilik kurumu, anne baba tut umlar ı, bu tut umlar ın
çocuklar üzerindeki etkisi ve nasıl sağlıklı iletişime geçebilir iz, üslubumuz nasıl
olmalı, doğru bildiğimiz yanlışlar var m ı bunlar ı konuştuktan sonra 4’üncü oturum da
genel bir t opar lama yapıp anne ve babalar da neler kaldı, biz istediğ imiz hedefe
ulaşabildik mi, buna bak ıyor olacağ ız Ailemi Kazanıyorum ’da.
DENİZ DEPBO YLU ( Aydın) – Ben bir şey sorabilir miyim?
BURSA AİLE DANI ŞMANLIK VE EĞİTİ M MERKEZİ PSİKOLOĞU SEDA
KARTALTEPE – Lütf en.
DENİZ DEPBO YLU (Aydın) – Bu saydığ ınız t üm konular ı 4 seansta
yet işt irmeniz mümkün oluyor mu?
BURSA AİLE DANI ŞMANLIK VE EĞİTİ M MERKEZİ PSİKOLOĞU SEDA
KARTALT EPE – Hepsini değil. Bu, benim Ailemi K azanıyor um , 4 oturum, bir buçuk
iki saat oluyor.
DENİZ DEPBO YLU ( Aydın) – Biliyorum, ben de psikolojik danışmanım.
BURSA AİLE DANI ŞMANLIK VE EĞİTİ M MERKEZİ PSİKOLOĞU SEDA
KARTALTEPE – Çok teşekkür ederim, çok sağ olun.
DENİZ DEPBOYLU (Aydın) – Aile danışmanıyım ama o alan çok geniş,
saydığ ınız konular çok geniş .
BURSA AİLE DANI ŞMANLIK VE EĞİTİ M MERKEZİ PSİKOLOĞU SEDA
KARTALTEPE – 4 ot urum için evet.
Şöyle: 4 otur umda t abii ki de genel başlıklar yani bir seans gibi değil grup
çalışması hâlinde genel başlık lar la konuşup… Çerçeve olarak şunu da belirt iyoruz: 4
seansın, 4 oturumun sonunda tak ıldığ ınız bir nokta varsa bireysel seans alıp
gelebilirsiniz, bizimle bireysel seansa devam edebilirsiniz. Burada genel başlık lar
hâlinde alıyoruz çünkü diyorum ya, amacım ız herkese yet işebilmek, çok yoğun bir
tempo. Bunu sağlam a k da… Yani onlar ın -nasıl diyeyim - geneline ulaşabilmek.
DENİZ DEPBOYLU (Aydın) – Psikolojik danışma seanslar ı şeklinde değil
sadece bilgilendirme şeklinde kalıyor . O zam an…
BURSA AİLE DANI ŞMANLIK VE EĞİTİ M MERKEZİ PSİKOLOĞU SEDA
KARTALTEPE – Hap bilgiler şeklinde, insanlara ulaşmak, hani geneli vermek, biz
buradayız, sizinleyiz, sizin yanınızdayız, 4 oturumdan sonra t akıldığ ınız özel bir alan
var sa sizi bekliyor olacağ ız.
DENİZ DEPBO YLU ( Aydın) – Yani grup eğitimi niteliğinde.
BURSA AİLE DANI ŞMANLIK VE EĞİ Tİ M MERKEZİ PSİKOLOĞU SEDA
KARTALTEPE – Evet , psikoeğitim amacıyla.
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BURSA AİLE DANIŞMANLIK VE EĞİTİ M MERKEZİ PSİ KOLOĞU SÜMEYRA
ALTAN – Evet, aslında tamamen psikoeğitim amacıyla, daha kısa süreli, daha f azla
kişiye ulaşabilmek için. Ergin kişiler, “Bu beni m için yeter li olamadı, ben daha da
f azla psikoloj ik destek sağlamak istiyorum.” dediği anda biz aslında bireysel
görüşmeler yapıyoruz ve ikinci aşamada ise , hani saha çalışm alar ından bahsetmişt im
iç grup çalışmalar ından ayr ı olarak. Biz ilk saha çalışmam ı zda Gemlik’te okul öncesi
dönemde olan çocuklarla yani 0 -6 yaş çocuk grubu için aslında gelişim taraması
yapt ık ve ana okullar ına giderek, burada çocuklar ın anneleriyle, babalar ıyla
görüşmeler yaparak, evet, normal biyolojik yaşım ızı biliyoruz, bir de geli şim yaşım ızı
bilelim ve bunu öğrendikten sonra da aslında anne babalar ı bilgilendir elim çocuklar ın
gelişimleri hakkında ve evde neler yapmalar ı, nasıl gelişimlerini desteklemeleri
konusunda ödevler vermek amaçlı bir saha çalışması yapt ık. Bu saha çalışması
dışında aslında biz 15 grup, bunlar çoğunluk olarak okullar oluyor ve okullar da da
428 kişiye ulaşarak seminerler verdik ve seminerlerim izden küçük küçük karelerimiz
var.
BURSA AİLE DANI ŞMANLIK VE EĞİTİ M MERKEZİ PSİKOLOĞU SEDA
KARTALTEPE – Bir eyselliğim iz devam ederken grup çalışmalar ım ız aynı zamanda
sahalar ım ızda da oldu ve biz çok eğlener ek bunlar ı verdik.
Toplumun buradaki nabzını tutmak bu anlamda bizim için çok önemliydi.
İnsanlar ın güler yüzüyle karşılaşmak bizi çok onore etti.
BURSA AİLE DANIŞMANLI K VE EĞİTİ M MERKEZİ PSİ KOLOĞU SÜMEYRA
ALTAN – Gelişim taramadan bahsetmiştik. Anne babalar ı bilgilendirdiğimiz
çalışmayla biz tam 112 çocuğa ulaşt ık ve bu projemiz hâlâ devam etmekte. Amacım ız
aslında Gemlik’te olan bütün okul öncesi çocuklara ulaşabilmek elim izden geldiği
kadar ıyla. Ve gelişim tarama sonucunda anne ve çocuklar a ver diğim iz bir karnemiz
var. Bu en başında tebrikler, evet, gelişimini çok sağlıklı bir şekilde tam amladın
diyerek aslında çocuklara karneler ver iyoruz ve onun içinde de küçük küçük öneriler
var. Ve biz aynı zamanda, ruh sağlığ ı sadece bireysel görüşmelerle değil, gülmek
dâhil kişinin ruh sağlığ ını gelişt irdiğ ine inandığ ım ız için de çocuklarla burada küçük
etkinlikler yapıyoruz.
BURSA AİLE DANIŞMANLIK VE EĞİTİ M MERKEZİ PSİKOLO ĞU ALİ TOPRAK
ÖZKAN – Kurum lar arası iş birliği kapsam ında biz Gazi Ort aokuluyla beraber
Çocuklar Evsiz Kalm asın Projesi’ne işt irak ettik. Bu projede 10 -14 yaş arası yaklaşık
180 çocuğumuzla birlikte , boşanma sürecinde olan, boşanmadan sonr a destek
iht iyacı olan anne babalar, çocuklar ve özellikle bu süreçte en büyük desteklerden
bir ini sağlayacak olan öğretmenlerle, hocalar ım ızla bir likte biz bu süreci hani nasıl
daha kolay at latabilir ler, başa çıkma mekanizmalar ı gibi böyle önemli alt ın
anahtar lar, bilgiler ver dik, bilgileri, destekleri paylaşt ık.
Onun yanı sıra, kurumlar arası iş birliği diğer kapsamlı proj eler imizden bir i.
Bu Gemlik İlçe Emniyet Müdür lüğüyle beraber aile içi ilet işim konulu bir grup
çalışması gerçekleşt irdik.
BURSA AİLE DANI ŞMANLIK VE EĞİTİ M MERKEZİ PSİKOLOĞU SEDA
KARTALTEPE – Evet, bireysel grup çalışmalar ım ız devam ederken gruplar ın da
bizden talepler i oldu. Bursa Aile Danışm anlık ve Eğitim Merkezim ize “Biz de eğit im
istiyoruz, biz de çalışanlar ım ız için kurumsal destek istiyor uz.” diye gel dikler inde
çeşit li kurumlarda belli konularda destekler aldık aile içi şiddet e yönelik, yet im aileleri
ve aileler içerisindeki çocuklar ın bak ım ına yönelik. Buna istinaden geçen yıl babalar
için anne baba okulu sem iner ler i talebi. Bunlara bir de gelecek sem iner ler im iz
eklendi. Evlilik Okulu Projesi bunlar dan yine bir tanesiydi. Yeni evlenecek çif tlerimiz
için doğru ve sağlık lı adım atmanın temellerini nasıl sağlayabilir iz? Bu uzun vadeli
bir çalışma tabii ki de. Önce kişinin yapısını belir leyip onlar la birli kte bir okulu
konuşmak, aslında bir kurumu konuşmak baz aldığ ım ız noktalardan bir tanesiydi.
Yani sor un elbette her zaman olacak, hayatta yaşadığ ım ız sürece bunu ekarte et mek
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mümkün değil. Biz şunu hedef liyoruz: Sorunla nasıl baş edebilir im? Soruna istinad en
çözümü nasıl bulabilir im? Önemli noktalar dan biri bu ve biz bunu konuşmayı
hedef liyoruz.
BURSA AİLE DANIŞMANLIK VE EĞİTİ M MERKEZİ PSİ KOLOĞU SÜMEYRA
ALTAN – Ve aynı zamanda tabii ki de hani çok f azla uzman vardır, sizin bilgiler iniz,
sizin deneyim ler iniz ve sizin öneriler iniz bizim için çok çok önemli ve burada siz
değerli halk ın millet vekiller iyle beraberken öneriler iniz ve bize aslında bu süreçle
ilgili söyleyeceğiniz her şey çok değerli olacaktır.
BAŞKAN – Şeyi mer ak ediyorum ben… Bu yeni bir başlang ıç , öncelikle tebrik
ediyorum tüm ekibi. Yeni bir kurum, yeni başlam ışsınız. Biraz zam an geçtiğinde belki
bu f arklı hizmet alanlar ı da eklenecek, o görünüyor. Onun için t eşekkür ediyorum size
ve ekibinize.
Yalnız şunu tabii m erak ediyorum, iler leyen zamanlar da planlamanız içinde
var m ı: Biz aileyi bütün olarak ele aldığım ızda ailedeki temel sorun
-ben bir
iletişimciyim, sosyal polit ika yüksek lisansım benim - iletişim elbette, sorun çözme
kapasitesinin düşüklüğü bireyler de ve aileler de. Ama bunun ötesinde madde
bağ ımlılar ıyla mücadele etme... O evde bir engelli varsa genelde mesela erkekler evi
terk ediyor lar sürekli engelli olduğunda , baş edemedikler i için. Kadın engellisiyle baş
başa kalıyor. Ya da evde bak ıma muhtaç yaşlı varsa o süreci nasıl yönetecekl er gibi
aslında çok f azla sorun alanım ız var. Bunlarla mücadeleyle ilgili iler ide
planlamalar ınız içinde var m ı çalışmalar ınız?
BURSA AİLE DANIŞMANLIK VE EĞİTİ M MERKEZİ PSİ KOLOĞU SÜMEYRA
ALTAN – Şöyle: Aile bizim için gerçekten çok önemli. Zaten çık ış amac ım ız aileydi
ama bireyi de elden bırakmamaktı. Kesinlikle evlilik kurumunda bir taraf sorumluluk
alırken bir taraf bir o kadar bu dengeyi bozabiliyor. Önemli olan bu dengeyi
tutabilmek. Madde bağım lılar ı yine Gemlik nüf usuna baktığ ınızda gerçekten çetin
problemlerden bir tanesi. Geleceğe dönük böyle bir problem i ele almak…
BAŞKAN – Madde bağım lısı ebeveyni olmak, biraz da bu.
BURSA AİLE DANIŞMANLIK VE EĞİTİ M MERKEZİ PSİ KOLOĞU SÜMEYRA
ALTAN – Kesinlikle. Aileyi bu durum nasıl zorluyor ve bununla nasıl baş ed ilir, bunu
konuşmak. Ve bize gelen kurumsal iş bir liklerinde açıkçası bunlar çok ön planda olan
konular, sizin değindiğiniz, çok da doğru konular. Dolayısıyla anne babanın tutumu,
madde bağ ım lılığ ı, evlilikteki sorumluluklar neler, engelli bir eyler , özellikle bunlar dan
çok seminer talebi aldık, ama yoğunluğumuzun içerisinde gelecekteki planım ızda var
açıkçası.
BAŞKAN – Çif tlerin bir i engelli olabiliyor ya da çocuklar ı engelli olabiliyor ya
da her ikisi engelli olabiliyor ya da ben mesleğime , engelliler le i lgili alanım a 1989’da
başladım, yani daha Türkiye'de engellilik konusu konuşulmazk en. Anne baba engelli,
işitme engelli mesela, çocuk sağlıklı. Bu aile içinde hem ciddi bir iletişim sık ınt ısı ve
nasıl hayat lar ını devam ett irecekler? Bu ciddi bir sor un. Bun lar zaman içinde
muhtemelen önümüze gelecek konular yani kurum yeni olduğu için belki çok sık
karşılaşmadınız.
BURSA AİLE DANIŞMANLIK VE EĞİTİ M MERKEZİ PSİ KOLOĞU SÜMEYRA
ALTAN – Aslında gelen konular ve hani şu şekilde, bunlar k esinlikle bizim yapm ak
istediğimiz projenin en başında yer alıyor ama aslında biz burada yapt ığ ım ız işler le
bunu bir şekilde destekliyoruz. Çünkü bir çocuk neden madde kullanmaya aslında
yönelir? Anne babanın ihmalkâr olmasından kaynaklı olabiliyor, çocuğunun kendi
benliğini güçlendi rememesinden ve benliğini güçlendirmek için maddeye ihtiyaç
duymasından da kaynaklı olabiliyor. Aslında biz burada çocuklarla yapt ığ ım ız grup
çalışmalar ı ve bir eysel görüşmeler le çocuğu tamamlıyor uz benlik gelişim i konusunda
ve anne babayı bu konuda bilgil endiriyor uz. Ve o esnada aslında anne babalar
bilinçleniyor ve çocuklar ı f arklı yönlere yönlendirmeye başlıyorlar ve çocuk aslında
madde kullanmaya hiç iht iyaç duymuyor. Yani biz aslında dolaylı bir şekilde ve bu
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konuya destek veriyor uz ama bu sadece dolay lı yoldan olacak bir konu değil,
üzerine… Sadece m adde kullanan çocuklarda değil, madde kullanmadan önce de
aslında çocuklar a bir şekilde destek sağlanırsa zaten çocuk hiç iht iyaç duymayacak.
BAŞKAN – Koruyucu, önleyici…
BURSA AİLE DANIŞMANLIK VE EĞİTİ M ME RKEZİ PSİ KOLOĞU SÜMEYRA
ALTAN – Evet, koruyucu, önleyici.
BURSA BÜYÜKŞEHİ R BELEDİ YESİ SOSYAL İŞLER ŞUBE MÜDÜRÜ ŞAHİN
ARAT – Bir izniniz var mı?
Ben Sosyal İşler Şube Müdürüyüm. Bizim Sosyal Hizmet lerde sadece bu bölüm
yok. Başkanım ız şöyle bir talimat ver di, buranın açılışında şöyle bir şey gündem e
geldi: Buradaki muht ar ım ız bir bayan arkadaşım ız ve “Aileyle alakalı ciddi problem ler
var, böyle bir bölüm ü açar m ısınız?” diye bir t alepte bulundu. Biz de dolayısıyl a
burada açt ık, İncir li’de…
BAŞKAN – Çok güze l.
BURSA BÜYÜKŞEHİ R BELEDİ YESİ SOSYAL İŞLER ŞUBE MÜDÜRÜ ŞAHİN
ARAT – Bizim Engelliler Masam ız ayr ıca var. Engelliler için çok ciddi bir şekilde bir
çalışmam ız var, Engelliler Masası. Sonr a, madde bağ ımlıl ığ ı için ayr ı bir bir imim iz
var ayr ıca, bu da merkez de. Merkezde çok bölümümüz var ancak biz bugün sadece
BADEM…
BAŞKAN – Ben başka bir şey söylüyorum , belediyelerim iz çok güzel hizmetler
yapıyor engellilerle ilgili ve madde bağ ımlılığ ı konusunda. Ama yine de göz ar dı
edilmesi aile bütünlüğü içindeki konula rda…
BURSA BÜYÜKŞEHİ R BELEDİ YESİ SOSYAL İŞLER ŞUBE MÜDÜRÜ ŞAHİN
ARAT – Doğru.
BAŞKAN – Aile bütünlüğünü direkt etkileyen konu. Evde bir engelli bir ey varsa
ve erkek, baba o evi terk etmişse anne engellisiyle baş başa kalıyor ve nasıl baş
edeceğini bilem iyo r. Hani engelli hizmeti alır sizden, aracını alır, eğit imini alır gider
de anne onunla nasıl baş edecek?
BURSA AİLE DANI ŞMANLIK VE EĞİTİ M MERKEZİ PSİKOLOĞU SEDA
KARTALTEPE – Bir de burada –çok özür dilerim Şahin Bey - çok önemli bir kelim e
aslında, bizim de baştan beri söylememiz gereken , koruyucu, önleyici çalışmalar. O
dört oturumda da kastettiğimiz buydu aslında. Yani grup terapisi gibi değil,
psikoeğit im gibi. G enel başlık lar ı yla insanlar ı koruyucu, önleyici yaklaşım lar ı
sunmak, eğer akabinde gerçekten c iddi iht iyaç varsa bireysel seanslar ım ıza davet
ediyor olmak. Yani aslında çık ış amacım ız bizim insan ama insan içinde –hayat, zorlu
şartlar, hepimiz için bu geçerli - bunun karşısında olabildiğince sağlam nasıl durabilir,
biz bunun için ne yapabilir iz? Bir eyselde kalmayıp grup çalışmalar ı, daha çok insana
nasıl ulaşabilir iz?
EMİ NE YAVUZ GÖZGEÇ (Bursa) – Şimdi, evlilik, aile sor unlar ıyla ilgili size
çif tler geliyordur, başvuruyordur. Daha çok kadınlar m ı geliyor, gelen erkek
danışanlar ınız da var mı?
BURSA AİLE DANIŞMANLIK VE EĞİTİ M MERKEZİ PSİ KOLOĞU SÜMEYRA
ALTAN – Kadınlar geliyor ama biz babalar ı mut laka buraya çekiyoruz çünkü aile
sadece anneden ve kadından oluşmuyor.
EMİ NE YAVUZ GÖZGEÇ (Bursa) – Yani erkekler ilgi gösteriyorlar mı,
geliyorlar m ı?
BURSA AİLE DANI ŞMANLIK VE EĞİTİ M MERKEZİ PSİKOLOĞU SEDA
KARTALTEPE – Kadınlara k ıyasla daha az ama biz geldiğine açıkçası çok
seviniyoruz, hani seminer lerim ize erkek katılımcı görmek bizim için muhteşem, baba
görmek muhteşem ama Sümeyr a Hanım’ın dediği gibi eğer bir aile çalışmasıysa,
çocuk baz alınıyorsa anne sadece yeterli değil, babanın da gelmesi lazım deyip
babayı da sürecin içine çekmiş oluyoruz. Onun çalışma saat ler ine uygun bir zamanda.
BAŞKAN – Evliliğe hazır lanan çif tlerle ilgili bir çalışmanız var m ı?
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BURSA AİLE DANIŞMANLIK VE EĞİTİ M MERKEZİ PSİ KOLOĞU SÜMEYRA
ALTAN – Evlilik Okulu Pr ojemiz o amaçla aslında başlayacak olan bir proje ve
evlenmeden önce aslında çif tleri bur aya alarak nelerle karşılaşacaksınız… Çünkü
evlilik aslında bir kurum ve siz bu kur uma neler eklemeniz gerekiyor? Sadece bir
yönden değil, diğer taraf tan da eş zam anlı bir şeyler eklenmeli gibi , bunu
amaçladığ ım ız bir proje. Ama iş birliği olacak. İlçe Emniyet Müdürlüğüyle ber aber
sürecek bir proje olacak. Onun için de aslında başvurumuz u aldık ve bizden gelen
talepler doğrultusunda biz de gerekli seminer leri ve çalışmalar ı yapıyor olacağ ız.
BAŞKAN – Aslında evlilik öncesinde haklar ve görevler dengesini doğru
anlatabilsek çif tlere, iyi olur.
BURSA AİLE DANI ŞMANLIK VE EĞİTİ M MERKEZİ PSİK OLOĞU SEDA
KARTALTEPE – Bizim de amacım ız aslında orada hem hukuksal çerçeveyi vermek
hem evliliğin baz alınan temel ihtiyaçlar ı; duygusal, biyolojik, f izyoloj ik, onlar ı
belirtmek. Çünkü , ne dedik? Boşanmanın sebepler inde ekonomik f aktör çok önemli,
kültürel f aktör çok önemli. Kişiler in bunlar daki f arkındalığ ını ar t ır ıp iler ide bir çat ışma
yaşadığ ında bu f arklılık lar ın f arkında olarak çat ışmayla nasıl baş edebilir, bunlar ı
anlatabilm ek.
DENİZ DEPBO YLU ( Aydın) – Ben de bir iki soru sormak istiyorum.
Ben her şeyden önce tebrik ediyorum, çok güzel çalışmalar gerçekten. Yeni
başlam ış olmanıza rağmen bayağ ı yol katetmişsiniz. Tabii, eksikler zamanla bir
şekilde daha çok dikkatinizi çekecektir, onlar a da yöneleceksinizdir.
Sormak istediğim: Çif t terapilerinde ve bir eysel terapilerde ortalama kaç seans
alınıyor veya kaç seans takip ediyor kendi görüşmelerini?
BURSA AİLE DANIŞMANLIK VE EĞİTİ M MERKEZİ PSİ KOLOĞU SÜMEYRA
ALTAN – Şu şekilde aslında: Biz ter api sınır landırması yapm ıyoruz çünkü hani her
sorun, her kişi ç ok özel.
DENİZ DEPBO YLU ( Aydın) – Ortalamayı sordum.
BURSA AİLE DANIŞMANLIK VE EĞİTİ M MERKEZİ PSİ KOLOĞU SÜMEYRA
ALTAN – Açık çası hani o kişi bundan yeterli bir şekilde f ayda sağlıyorsa ve işlevsellik
kazandıysa terapi bit iyor, görüşmeler bit iyor. Aslında b iz çok da f azla ter api
kelimesini kullanmak istemiyoruz çünkü burası bir danışmanlık merkezi ve biz
danışmanlık hizmeti sunuyoruz ve bu yüzden her hangi bir sınırlandırma olmuyor ama
genelde anne baba t utumlar ını ele aldığ ım ız görüşmeler de, evet, bunlar bel ki 5 ya
da 6 görüşmede bit iyor iken çocuklar ın kişisel sor unlar ında bu görüşme hâlâ devam
ediyor.
DENİZ DEPBOYLU (Aydın) – Çif tlere verdiğiniz evlilik danışmanlık lar ında
ortalama ne kadar gelebiliyor lar?
BURSA AİLE DANIŞMANLIK VE EĞİTİ M MERKEZİ PSİ KOLOĞU SÜMEYRA
ALTAN – Onlar ın takip ettiğini soruyorsunuz değil mi?
DENİZ DEPBOYLU (Aydın) – Onlar ın takip ettiğini soruyorum ben. Sizin
ver diğiniz, tabii ki sizinki normalde de onlara uygun olacakt ır ama biliyorsunuz, bizim
toplumumuzda da belli bir seviyeye geldikten sonra “Tamam, biz bit irdik." deyip
bırak ıp gidebiliyor lar. Ben ortalama ne kadar yararlanabiliyorlar, onu merak
ediyorum.
BURSA AİLE DANI ŞMANLIK VE EĞİTİ M MERKEZİ PSİKOLOĞU SEDA
KARTALTEPE – Or talama benim için, bana gelen çif tler de düzenli takip çok,
Gemlik’te gördüğüm, gerçekten düzenli bir takip var, gününü saatini hiç sektirmeden
çif t olarak bir likte geliyorlar. İncir li’de iki danışanım sadece, iki çif tim bırakt ı bu sayı
içer isinde. Onlar nedensiz bır akt ılar. Eşine uymadığ ını söyledi biz sordu ğumuzda
gelememe nedeniniz, sebebiniz nedir diye. Böyle bir dönüş yapt ılar bize: “Eşimin
saatine uymuyor.” Muhtemelen bir direnç vardır sizin bildiğiniz gibi ama Sümeyra
Hanım’ın dediği gibi, terapiden daha çok bizim için önemli olan koruyucu, önleyici
çalışmalar. Yani t erapi sayısından daha çok gerçekten onlara işlevsellik
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kazandır abiliyor muyuz o önemli. Ama tekrar ediyorum, onlar ın gelişi anlam ında
Gemlik bölgesinde ciddi bir takip var , hani hiç sekme olmadan devam eden bir düzen
var.
DENİZ DEPBOYLU ( Ayd ın) – Aile mahkemesiyle iş bir liği yapma şansınız var
m ıdır, yani oradan gönder iliyor mu size boşanmak isteyen çif tler?
BURSA AİLE DANIŞMANLIK VE EĞİTİ M MERKEZİ PSİ KOLOĞU SÜMEYRA
ALTAN – Şu şekilde: Ben Türk Psikologlar Derneği nin Bur sa Şubesinde Yönet im
Kurulu üyesi olduğum için , evet, orada benim le irtibata geçtiler ve biz BADEM’i
tanıtan genel bir dosya gönderdik. Ve bu konuda aslında bu projeyi çok sevdikler ini
ve BADEM’in aslında çok f ayda sağlayacağ ını zaten kendileri iletti ve özellikle de
adresi açık bir şekilde verilince buraya yönlendirmeler olacağ ını söylendi. Ama benim
henüz şu an danışanlar ım dan, or adan gelen bir danışanım yok, çocuk danışanım yok
ama mutlaka gelecektir çünkü aslında bu irt ibat iki üç haf ta öncesinde olduğu için
yavaş yavaş olac akt ır çünkü orada kurumlara da t anıt ıldı BADEM, yavaş yavaş
oradan da mutlaka aslında çocuklar ve anne babalar bur aya gelecektir.
DENİZ DEPBOYLU (Aydın) – “Çocuk yok." dediniz, siz daha çok çocuklarla m ı
ilgileniyorsunuz?
BURSA AİLE DANIŞMANLIK VE EĞİTİ M MERKEZİ PSİ KOLOĞU SÜMEYRA
ALTAN – Evet.
DENİZ DEPBOYLU (Aydın) – Peki, boşanma sırasında çif tleri yönlendirme
anladığ ım kadar ıyla çok gelmedi bugüne kadar.
BURSA AİLE DANIŞMANLIK VE EĞİTİ M MERKEZİ PSİ KOLOĞU SÜMEYRA
ALTAN – Çocuklu boşanma süreci geliyor a slında ama çok değil, bu sayının geneline
bakacak olduğunuzda sayım ız , boşanm ış çif t çocuklar ına istinaden boşanm ış ailemiz
22 kişiydi totalde , ar alıktan bu yana. Dolayısıyla çok geniş bir çerçevede değil. Ama
böyle bir çalışma bizim de çok isteyeceğimiz b ir çalışma olur gerçekten, onlara
f aydalı olmak.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) – Ben de öncelikle tebr ik ediyorum Sayın
Başkanım ızı ve ekibini böyle bir çalışmayı Gemlik’e kazandırdık lar ı için.
Şöyle olacak sorum: Size başvuran çif tler de özellikle evlilik yıllar ını
düşündüğümüz zaman onlar ı nasıl şey yapabiliriz yüzde olarak, daha çok ilk yıllardaki
evlilikler de mi pr oblemi olanlar size müracaat ediyor ya da daha geç olan, ev lilik
yıllar ı geçmiş olanlar mı? Böyle bir şey söyleyebilir mi yiz?
BURSA AİLE DANIŞMANLIK VE EĞİTİ M MERKEZİ PSİ KOLOĞU SÜMEYRA
ALTAN – Genel istat istiki bilgi.
Bana gelen anne babalar da genelde çok yeni, genç anne babalar oluyor ve
hani sanır ım henüz daha bir şeyler oturmadığ ı için hep nasıl bununla mücadele
edebilir iz, nasıl baş edebilir iz diye aslında gelen anne babalar ım var ama .
BURSA AİLE DANI ŞMANLIK VE EĞİTİ M MERKEZİ PSİKOLOĞU SEDA
KARTALTEPE – Anne babalar kesinlikle genç anne babalar ama çif tlere bakt ığ ınız
zam an beş yıl ve üstü, yine benim gördüğüm gö rüşmelerde ciddi anlamda iletişim
kopukluğu ve hayat ın yorgunluğunun ver diği bir keşmekeşlik içerisinde, yıpranm ışlık
içer isinde gelen çif tler var. Dolayısıyla yeni çif tler uyum yani o 0 -3 yaş arası t emel
güvene karşı güvensizlik aşamasında daha birbir leri ni tanımaya çalışt ık lar ı için çok
bir sorunla karşılaşm ıyor lar ama beş yıl ve üzeri devr ildiği zaman ciddi anlamda uyum
sık ınt ılar ı yaşayabiliyor lar ya da ilet işimsizlik bu anlamda konu olabiliyor probleme
istinaden.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) – Aslında bizim şu ana kadar edindiğim iz şey,
dinlediğim iz sem iner ler, aldığ ım ız bilgiler, brif ingler, sorunlar ın daha çok ilk beş yılda
olduğu gibiydi ama sizin bur ada söylediğiniz daha şey.
BURSA AİLE DANI ŞMANLIK VE EĞİTİ M MERKEZİ PSİKOLOĞU SEDA
KARTALTEPE – Bizim üç aylık çalışmada hani.
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HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) – Yani üç aylık ama şöyle bir öngörü olarak da
bunu söyleyebiliyorsunuz. Beş yıldan sonraki evlilikler de daha çok geliyor, ilk beş
yıldakiler daha az geliyor. O da ilginç burası için.
BURSA AİLE DANI ŞMANLIK VE EĞİTİ M MERKEZİ PSİKOLOĞU SEDA
KARTALTEPE – Gemlik bölgesi için gerçekten bizim de çok şaşır dığ ım ız durumlar
olabiliyor. Benim aldığım çif tlerde on yıllık , on beş yıllık çif tler im var mesela. Dediğim
gibi, 25 sayı için düşünmek lazım. Aralıkt an bu yana
-buradaki öngörümüzü
paylaşıyorum sizinle - Sümeyra Hanım ’ın dediği gibi, anne babalık mevzubahis
olduğunda yeni evli çif tlerde danışmanlık daha f azla olabiliyor . Bu anlamda böyle bir
öngörümüz var bizim de.
DENİZ DEPBOYLU ( Aydın) – Gemlik’te sosyal yapıdan kaynaklanıyor olabilir.
Mesela bazı bölgeler de genç sayısı daha az ya da evli çif t, evli olanlar. Gemlik daha
çok emekli bölgesidir veya belli bir dönemden sonra yerleşilmiştir.
GEMLİK BELEDİ YE BAŞKANI REFİK YILMAZ – Kısa sürede çok f azla doğru
bir kanaat edinemeyebiliriz.
BAŞKAN – Tabii tabii, yeni ama çok heyecanlı arkadaşlar, çok güzel bir
çalışma başlam ış.
GEMLİK BELEDİYE BAŞKANI REFİ K YILMAZ – En az bir yıllık çalışma olur sa
daha iyi olur.
BAŞKAN – Tabii, bir yıl ın sonunda daha güzel ver iler elde edeceğinize
inanıyorum.
BURSA AİLE DANI ŞMANLIK VE EĞİTİ M MERKEZİ PSİKOLOĞU SEDA
KARTALTEPE – İnşallah. Tabii, çok memnunuz sizin karşınızda böyle ilk olacak.
BAŞKAN – Çif tlerle görüşmeler inizde de yansıyordur heyecanınız.
BURSA BÜYÜKŞEHİ R BELEDİ YESİ SOSYAL İŞLER ŞUBE MÜDÜRÜ ŞAHİN
ARAT – Bunu büyüt eceğiz inşallah. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, sadece
burada değil, yeni çalışmalar ım ız olacak, sadece birkaç psikologla değil, burada
gördüğünüz eksikliği de yine dosyaya koyarak inşallah daha güzel hi zmet ler sunmaya
çalışacağ ız. Sizin önerileriniz ya da yazıl ı olarak bildireceğiniz bir şey varsa onun da
biz gereğini yapacağ ız.
BAŞKAN – Tabii, şu da olabilir : Burada bize anlatt ıklar ının dışında şunu
unuttuk derlerse Komisyonumuza yazıl ı olar ak bildirebi lirler arkadaşlar.
ERGÜN TAŞCI (Ordu) – Yaşadığ ınız şehir sanayi ağ ır lık lı bir şehir, bölge.
Dolayısıyla Türkiye' nin , tabii biz millet vekili olduktan sonra aslında toplumun k ılcal
damarlar ına kadar inme zorunluluğumuz ve yükümlülüğümüz var. Dolayısıyla köy
ağır lık lı nüf usun yaşadığ ı bölgelerde bile aile kurumumuz yani gelinen trend
aleyhinde işlemişt ir. Dolayısıyla yani bu bölgede, aslında büyük bir şehir olmasına
rağmen yalnız insanlar ın çok f azla olduğu… Ve dolayısıyl a büyükşehir böyle bir
hizmete öncülük etmiş. Bir de toplumun esas bu ve benzeri sorunlar ım ızı önleyici
yollar ı, engelleyici yollar ı, çözümü üretemediğimiz takdir de diğer bütün çabalar ım ızın
da aslında boşa gittiği bir süreci yaşıyoruz. Yani toplumun diğ er sorunlar ını çözmede
de zor lanıyor uz. Dolayısıyla öncelikli olarak aile merkezli… Buradaki çalışmada ben
şunu öneriyorum: Burada bir talep üzerine çalışma değil de siz talebi yar atan
pozisyonda olursanız yani bunu yerel yönetim ler olarak, sivil toplum örgütler iyle,
mahalle muhtar lar ıyla ve top lumun değişik alanlar ında kanaat önder ler i olabilir
vesaire gibi, bu bağlamda daha proaktif bir şekilde sahada olur ise daha hızlı net ice
alınabilir diye düşünüyorum. Yani bu bağlamda da talep edenin siz olmanız
gerektiği… Kurumsal anlamda bu konuda zat en Büyükşehir in desteği ortada. İnşallah
çok hızlı bir şekilde toplumun tekrardan o eski, güçlü, dinamik yapısının oluşmasına
katkı sağlar diye düşünüyor um.
Teşekkür ediyorum.
BURSA AİLE DANI ŞMANLIK VE EĞİTİ M MERKEZİ PSİKOLOĞU SEDA
KARTALTEPE – Rica ederim. Çok doğru bir nokta ama sanır ım saha çalışmalar ında
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anlat ırken vurgulamayı unuttuk biz onu. Biz her yaşa mesela, şu an 0 -6 yaş ar ası
AGTE denen Ankara Gelişim Envanter Testi uyguluyoruz okullar ım ıza giderek.
Dolayısıyla or adaki amacım ız aslında sadece Geliş im Tarama Envanter i yapıp
velilere ger i dönüş yapmak değil, Gemlik bölgesinde bu yaş aralığ ında bu ver ileri
aldıktan sonr a ne gibi sık ınt ı ... Yani çocuğun 4 tane sorumluluğu var; ince mot or,
kaba motor, sosyal gelişim, öz bak ım gibi. Bunlarda Gemlik bölges inde, misal öz
bak ımda m ı sık ınt ı var datalarda, buna istinaden sık ınt ı ne acaba deyip tam da sizin
dediğiniz gibi sık ınt ıyı, hani talep edenden ziyade ortaya sık ınt ıyı koyup buna çözüm
üreten olmak amacındayız. Her yaş kesimi için de bu çalışm alar ım ız dev am ediyor
olacak.
BAŞKAN – Biz o zaman bir gezelim kurumu.
Teşekkür ederiz.
Kapanma Saati: 10. 41
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( Muradiye Hamam ı ADEM Eğit im Merkezi)
İKİNCİ OTURUM
Açılma Saat i: 12.00
BAŞKAN: Ayşe KEŞİ R (Düzce)
BAŞKAN VEKİLİ: Bayram ÖZÇELİK ( Burdur)
SÖZCÜ: Ali ÖZKAYA (Af yonkarahisar)
KÂTİP: Emine YAVUZ GÖZGEÇ (Bursa)
-----0----BURSA AİLE DOSTU EĞİTİM MERKEZİ ŞUBE MÜDÜRÜ ORHAN BAYRAK Aile Bütünlüğünü Olumsuz Etkileyen Unsurlar ile Boşanma Olaylar ının Araşt ır ılm ası
ve Aile Kurumunun Güçlendir ilmesi İçin Alınması Gere ken Önlem ler in Belir lenmesi
Amacıyla Kurulan Meclis Araşt ırması Komisyonun sayın üyeleri, Başkanım, k ıym etli
vekiller im, çok değerli Hanımef endi ve değerli hazır un; öncelikle hepiniz hoş geldiniz,
saf alar getirdiniz.
Toplumun temeli ve en kıym etli yapı taş ı aile. Güçlü Türkiye hedef ine
ulaşılmasında güçlü aileler in önemi yadsınamaz. Bu bağlamda ilimiz Bursa aile odaklı
sorunlar ın f arkında olmakla birlikte çözüm yollar ı konusunda da etkin çalışmalara ve
toplumsal f arkındalığı şekillendirecek önemli çalışmala ra imza atm ışt ır. İçinde
bulunduğumuz ADEM yani Aile ve Dost luk ve Eğitim Merkezi bu yolda Aile ve Sosyal
Polit ikalar İl Müdürlüğümüzün atm ış olduğu en net adım olar ak karşım ıza
çıkmaktadır. Bu tarihî mekân aynı zamanda Gönül Elçileri Pr ojesi’nin koordina syon
merkezi olar ak da f aaliyet göstermektedir .
Türkiye Büyük Millet Meclisinin kıymet li Komisyon üyeler i ve siz değerli
misaf irler imize konuşmalar ını yapmak üzere Gönül Elçiler i Pr oje Koordinatörümüz ve
Bursa Valim iz Sayın Münir Karaloğlu’nun k ıymet li eş i Sayın Sevim Karaloğlu
Hanımef endi’yi kürsüye ar z ediyorum.
Buyurun. (Alk ışlar)
BURSA GÖNÜL ELÇİLERİ İL KOORDİNATÖRÜ SEVİ M KARALOĞLU – Sayın
Komisyon
Başkanım,
sayın
millet vekillerim,
değerli
basın
mensuplar ı,
hanım ef endiler, beyef endiler; Osmanlının diba cesi Bursa’ya asır larca eğitim ve şif a
merkezi olarak hizm et ver en Muradiye Külliyesi’nin önemli bir parçası olan bu tar ihî
mekânda siz sayg ıdeğer konuklar ım ızı ağır lamaktan duyduğum memnuniyet le
hepinize hoş geldiniz demek istiyor um.
Değerli konuklar, ulu şehir Bursa’m ız, merkezî konumu, gelişmiş sanayisi,
turizmi, eğit im ve iş imkânlar ıyla ülkemizin en çok göç alan iller inin başında
gelmektedir. Yoksulluk, terör, işsizlik gibi birçok nedenle Anadolu’nun hemen her
köşesinden Bursa’ya göç ederek bir kültür ve kardeşlik mozaiği oluşturan insanım ıza
büyük şehir kültürünü doğru olarak ver ebilmek, daha müreff eh bir hayat ve umut dolu
bir gelecek inşa edebilmek için aile kurumunun korunması ve desteklenm esi
aileler imizi kaybetmeme adına ciddi önem arz etmektedir.
Gönül Elçiler i Projesi kapsam ında yapt ığ ım ız saha çalışmalar ında en çok
desteğe iht iyacı olan ve en yüksek risk grubundan yer alan kesimin yetim aileler im iz
olduğunu tespit ett ik. İçinde bulunduklar ı maddi ve manevi unsur lar ile eğitim
alanındaki yoksunl uklar ından öt ürü ner edeyse parçalanmanın eşiğine gelen yet im
aileler imize destek olmak için başta gönül elçiler imiz olmak üzer e kamu kuruluşlar ı,
yer el yönet imler imiz, basınım ız ve STK’lar ım ızla el ele vererek Ulu Şehir Yet imler ine
Sahip Çık ıyor Projesi’ni hayata geçirdik. Bu kapsamda bizzat şahsım ın da kat ılım ıyl a
gerçekleştirdiğimiz ev ziyaret ler iyle durumlar ını yerinde tespit ettiğimiz aileler imize
düzenli olar ak gıda, giyim, yakacak desteği verilmekte, Aile Dostu Eğitim Merkezi
(ADEM) bünyesindeki semin erler le anneler imize eğit im ver ilmekte, öğretmen ve
psikolojik danışmanlardan oluşan eğit im ekibimizle de eğitim çağ ındaki aile
bireyler imiz okullar ında ziyaret ediler ek psikolojik, sosyal ve akademik olar ak
desteklenmektedirler .
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Söz konusu gençler imizin okul dışındaki zam anlar ını daha verimli bir şekilde
değerlendir ebilmeler i ve böylelikle geleceği emanet edebileceğimiz sağlam nesiller
yet işt irebilmek için sosyal, kültürel ve sportif f aaliyetlerle gençlerim ize uf uk
katmaktayız.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığ ına bağlı kurum ve kuruluşlar ım ızda
özellikle son yıllarda yapılan ciddi iyileşt irmelerle sevgievler i, çocukevler i modeline
geçilm iş olmasına rağmen çocuklar ım ızı maalesef tam olarak mutlu edemiyor, onlara
tam bir aile sıcaklığı veremiyoruz. İşt e, bizim hedef imiz, kurum bakım karar ı
alınmadan r isk alt ındaki yet im ailelerim ize sosyal destek sağlayarak eğitim ler iyle
ilgilenmek, sağlık sorunlar ı ve bilumum ihtiyaçlar ını karşılamak ve özellikle aile
ortam ında anneler inin yanında yaşamalar ını sağlamakt ı r. Her hangi bir şehirde ya da
herhangi bir beldede yetim lerle ilgilenildiğinde, onlar ın kalplerine dokunulduğunda o
şehrin her türlü güzel işler inin bereketleneceğine yürekten inanıyoruz.
“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.” düsturuyla çıkt ığ ım ız bu yolda bi zlere
destekler ini esirgemeyen tüm gönül elçilerimize, yolumuzdaki engeller i kaldıran t üm
paydaşlar ım ıza teşekkür ediyor, Aile Bütünlüğünü Olumsuz Etkileyen Unsur lar ile
Boşanma Olaylar ın Araşt ır ılması ve Aile Kurumunun Güçlendir ilmesi İçin Alınm ası
Gereken
Önlemler in
Belirlenmesi
Amacıyla
Kur ulan
Meclis
Araşt ırması
Komisyonunun siz sayg ıdeğer üyeler ini tekrar Bursa’da ağ ır lamaktan dolayı onur
duyduğumu belirtiyor , hepinizi sevg i ve sayg ılar ım la selam lıyorum. (Alk ışlar)
BURSA AİLE DOST U EĞİTİM MERKEZİ ŞUBE MÜDÜRÜ ORHAN BAYRAK –
Biz de k ıymet li hanımef endiye bu güzel konuşmalar ından dolayı teşekkürlerim izi
sunuyoruz.
Sunum lara müsaadenizle geçmek istiyor uz Sayın Başkanım.
Bursa Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Aile Dostu Eğitim Merkezi
Projemizle birlikte hayata geçirdiğimiz aile eğitim ler i hakkında sizler e bilgiler
ver eceğim.
AEP (Aile Eğitim Program ı), aileyi oluştur an bireyler in aile yaşam ının olum lu
işlemesini sağlayacak bilgi, becer i, tutum ve davranışlar kazanmalar ını hedef leyen
ve özellikle aile konusunda önleyici, eğitici ve gelişt irici tedbirler alan bir aile yaşam ı
eğitimidir.
Aile Eğitim Program ı, aileler in temel iht iyaçlar ı; eğitim, hukuk, iktisat, medya
ve sağ lık branşlar ı dikkate alınarak Aile ve Sosyal Polit ikalar Bakanlığ ınca
gelişt irilmiş, 5 alanda toplam 23 alt başlıktan oluşan bir pr ogramdır.
Aile eğitim i ve iletişim alanında, özellikle haya t ın ilk çeyreği (0-18 yaş
gelişimi), aile ve evlilik hayat ı, aile yaşam beceriler i, okul ve aile, üstün yetenekli
çocuklar ve aileler i bra nşlar ında, konular ında toplumumuza hizmet vermeye
çalışmaktayız.
İkinci modülümüz hukuk alanı; hukuk okuryazarlığ ı, kişi haklar ı, aile hukuku,
iş hayat ı ve hukuk, özel gereksinim gruplar ı. Bu konularda da Bursa ilinde aile
eğitimleri düzenlenmekte ve halk ı m ıza ulaşmaktayız.
Üçüncü modülümüz iktisat alanı; aile bütçesi ve kaynak yönetimi, f inansal
okuryazarlık, enerji tasarruf u, küçük (mikro ölçekli) işlet me girişimciliği, aile ve
alışver iş konular ında toplumumuzda eğit im çalışmalar ım ız devam etmekte.
Medya alanında; medyayı tanımak, medyayı kavramak, bilinçli medya
kullanım ı. Özellikle genç çocuklar ım ıza ok ullarda bu eğit imi çok f azla uyguladık. Aile
ve İnt ernet kullanım ı da gene çok f azla uyguladığ ım ız eğitim branşlar ından biridir.
Sağlık modülünde ise; sağ lık okuryazarlığı, sağlık lı yaşama ve hastalıklardan
korunma, çocuk ve ergen sağlığ ı, üreme sağlığ ı ve sağlık lı annelik, yaşlı sağlığ ı, ilk
yar dım. Hemen yanda resimde de gördüğünüz gibi alzheimer konulu bir eğitim imizi
gene içinde bulunduğumuz bu tarihî m ekânda Kıbr ıs gaziler imizle birlikte
değerlendir dik.
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Aile Eğit im Programı ’nı, ilim izde uygulandığ ı ve iş bir liği içinde çalışt ığ ım ız
platf ormlar ı ekranda görmektesiniz. Tüm bu paydaşlar ım ızla aile eğit imlerim izi
koordineli bir şekilde yürütmekte ve Bur sa’d a her yere ulaşmaya çalışmaktayız.
Bursa ili 2013 ve 2014 yılı Aile Eğit im Programı f aaliyetler i: 2013 yıl ında 39
kişiye eğit ici eğitim i ver ildi. 250 kişiye aile içi iletişim eğitimi verilerek kendiler ine
AEP hizmet i sunuldu. 2014 yılında 26 kişiye eğit ic i eğitimi ver ildi ve 700 kişiye, Bur sa
İl Emniyet Müdür lüğ ü, Osmangazi Gençlik Merkezi, denetim li serbest lik kurumlar ı
dâhil olmak üzere 700 kişiye 2014 yıl ında ulaşt ık.
2015 yılı planlamasını yaparken ekranda görmüş olduğ unuz bu plan
doğrultusunda yola çıkmayı hedef ledik ve ciddi bir sayıya ulaşmak istedik. Ekranda
görmüş olduğunuz konularda eğitim planlar ım ızı belirledikten sonra 2015 yılında
toplam 6.747 kişiye aile eğitim i kapsam ında ulaşt ık, 538 kişiye ise katılım belgesi
düzenlendi. 2015 yılında Aile Dostu Eğ itim Merkeziyle birlikte sayım ızı 700’den
6.747’e çıkar dık.
Aile Dostu Eğitim Merkezi ekranda görmüş olduğunuz konu başlıklar ı ve
duyurular ıyla birlikte halk ım ıza veya çeşit li gruplar ın talepler i doğrult usunda
eğitimlerine 2015 yılında devam etmiş ve 2016’da da devam edecektir.
Aile Dostu Eğitim Merkezinde Ocak 2015’ten Aralık 2015’e kadar, içinde
bulunduğumuz mekânda 350 kişiye, altt a gördüğünüz konular dâhilinde eğitim ler
gerçekleştirdik.
Evet, ekranda görmüş olduğunuz içinde bulunduğumuz tar ihî mekândaki aile
eğitimlerim iz ve kat ılımcılar ım ıza sert if ika ver diğim iz anlar. Altta gördüğünüz Kıbr ıs
gazileriyle gerçekleştirdiğim iz programlar .
Denet imli serbestlik hükümlülerine yönelik Bursa’da 12 eğit im düzenledik ve
600 denet imli serbestlik hükümlüsüne aile eğitimi gerçekleştir dik.
Koruma ve bak ım alt ındaki çocuklar a yönelik eğitimler gerçekleştirdik. Toplam
4 eğitimde 86 koruma ve bak ım kararı alınm ış çocuklar ım ıza, aile ve yaşam
becer ileri, ilet işim beceriler i, bütçe hazırlama ve kaynak yönet imi, aile hukuku, bilinçli
medya kullanım ı alanlar ında eğitimler verdik. Bu eğitimlerim izi alanlar ındaki uzm an,
pedagog, psikolog ve sosyologlar ım ızla bir likte gerçekleştirm iş olduk.
Bizim kuruluşlar ım ı zın can damar ı olan bakım elemanlar ım ıza 4 eğitimle, 170
kişiye eğitim verilmiş oldu 2015 yılında. Tüm bu eğit imler imiz bak ım elemanlar ının
çocuklar la olan iletişiminin güçlendir ilmesi, eğitim in hizmet kalitesinin art ır ılm ası
yönünde olmuştur.
Eğitim kurumlar ında düzenlenen eğitim ler imiz t oplamda 1.144; eğitim kurumu,
veli, öğrenci -ki bunlar üniversite, lise, ortaokul - ve öğretmenler imiz de dâhil olmak
üzere Bursa’da 1. 144 velimize, öğrencimize ulaşıldı.
Eğitimlerim iz özellikle okullar ın bizden t alep ett iği alanlarda bazı okullarda
manevi değerler, bazı okullarda f inansal okuryazar lık, bazılar ında medya
okuryazarlığ ı şeklinde gelişmiş ve biz bu eğitim i sadece Bursa merkezli değil
ilçelerde de gerçekleştirmiş bulunmaktayız.
Gemlik köy ve ilçe eğitim leri. 3 eğitim Gem lik Kat ır lı köyünde düzenlendi, Paşa
Konağ ı’nda -sabah uğramış olduğunuz - ve Mehmet Akif Ersoy Kült ür Evi’nde; aile
yaşam beceriler i, aile ve değerler, aile hukuku, boşanma süreci desteğ i eğitimi
gerçekleştirdik. Özellikle köyde kadınlar ım ıza a ile evinde, erkeklerimize ise köy
kahvesinde gerçekleştir ilen bu eğit imler, çok ama çok yarar lı olduğunu
düşündüğümüz için ilçe müf tülükler iyle yürütülen Kur ’an kursu eğitimleri, “her ay bir
konu, bir konuk” başlığ ı alt ında 12 eğit im gerçekleştirildi, 592 kişiye bu eğitim ulaşt ı.
Uyuştur ucuyla mücadele, bağ ım lılık eğitimleri: 2015 yılında 5 eğitim , 74 kişiye
bu anlamda, bağ ım lılık ve t emel kavram lar, uyuşturucuyla mücadele ve aksiyon planı
kapsam ında eğitim ler gerçekleştirildi.
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İstihdam İ çin Koordinasyon ve Eğitim Projesi (İSKEP) eğitim ler i: 8 eğitimde
200 kişiye bu anlam da, özel ve resm î kurumlara sosyal haklar konusunda eğit imler
gerçekleştirildi.
Engelli bak ım ücreti alan engelli yak ınına yönelik ve aynı zamanda bir BEBKA
projesi olan Dost luk Kapısı Pr ojesi’yle bir likte 3.276 kişiye; evde bak ım ücr eti alan,
engellisine bakan, 55 eğit imle , 3. 276 engelli yak ınına ulaşıldı. İnegöl, Gem lik,
Mustaf akemalpaşa, Keles, Orhangazi ve Gürsu’da bu eğit imler gerçekleştirildi.
2016 yıl ında ADEM’de 2, çeşitli eğit im kurumlar ında 9, denet imli serbestlikte
3, Kur’an kurslar ım ızda 3 olmak üzere şu an, mart ayına kadar düzenlem iş olduğumuz
eğitimlerle bir likte 923 kişiye ulaşıldı, 22 kişiye kat ılım belgesi Bakanlığ ım ızca
düzenlendi.
2016 yılı planım ızı bu şekilde biz yıll ık olarak planladık. Gene ADEM’de,
okullar ım ızda, çeşitli kurum ve kuruluşlar ın desteğiyle gerçekleştireceğimiz eğitimler
görülmekte.
Aile Dostu Eğit im Merkezinde Şubat 2016’da gerçekleşt irdiğimiz eğit imler:
Sınav kayg ısıyla baş etme, sağlık okuryazarlığ ı , aile içi ilet işim ve çat ışma çözme
becer ileri, çocuk ve medya, çocuk yetiştirmede anne babanın önem i, sağlık lı
yaşlanma, ergenlik dönem inin özellikler i ve olası riskli davranışlar, çocuklarda
hiperaktivit e ve dikkat eksikliği, Bursa’da çocuk olmak, çocuk oyunlar ı, masallar ve
çocuk sokak oyunlar ı kültür ü, çocuk haklar ının korunması, çocuklar ı anlamak
konular ında 2016 yılını ekranda gördüğünüz gibi planladık.
2016 af işimiz.
Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz, sağ olun.
BURSA AİLE DOST U EĞİTİM MERKEZİ ŞUBE MÜDÜRÜ ORHAN BAYRAK –
Sunum lar ını yapması için Osmangazi Sosyal Hizmet Merkezi adına Yeliz Kut lu
Hanımef endi’yi kürsüye ar z ediyorum.
OSMANGAZİ SOSYAL HİZMET MERKEZİ EĞİTİM VE DANI ŞMANLIK BİRİ Mİ
PSİKOLOĞU YELİZ KUTLU – Öncelikle herkese hoş geldiniz diyorum.
Eğitim ve Danışmanlık Birimi adına aile danışma bilgiler ini ver eceğim size.
Burası Sosyal Hizmet Merkezim iz. Sosyal Hizmet Merkezinde müdür lüğümüz
bünyesinde; Başvuru, Tespit ve İ zleme Birimi, Uygulama Bir im i, Evde Bak ı m Birimi,
Doğum Yardım ı Bir imi, Engeli Kimlik Kart ı Birim i, Uygulama Birim i, Eğit im ve
Danışmanlık bir imleri yer almaktadır. Genel olarak müdürlüğümüz, korunmaya
muhtaç çocuklar, engelliler, huzurevi işlemleri, engelli evde bakım hizmetleri, eng elli
kimlik kartı hizmet leri ve en sonunda Eğitim ve Danışmanlık Birimi olarak hizmet
vermekteyiz. İlimizde daha önce aile danışma hizmetini Aile Danışma Müdür lüğü
gerçekleştiriyordu. 2013 yılında Aile Danışma Müdürlüğü Aile Danışma Hizmetini,
Sosyal Hizmet Mer kezine devr etmiştir. Aralık 2013 itibar ıyla da Sosyal Hizmet
Merkezinin bir birim i olan Eğit im ve Danışmanlık Bir imi tar afından yürütülmektedir
aile ve boşanma süreçleri. İki tane meslek elemanım ız vardır; bir psikolog
arkadaşım ız, bir de psikoloj ik danışman var dır, öğretmen arkadaşım ız t araf ından
hizmet ler imiz sür dür ülmektedir.
Eğitim ve Danışmanlık Birim inde en önemli olarak eğit im ve boşanma sür eçleri
hizmet i verilmektedir, çok az bir kısım da da aile danışma hizmeti verilmektedir.
Kurumumuza bir eysel başvuruy la kişiler başvurabiliyor lar. Kurumumuza geliyor lar,
dilekçe yazıyor lar, dilekçelerinde problemler inden bahsedip danışmanlık hizm eti
almak istiyoruz, diyorlar ya da basın haberler ini, basından çıkan haberleri kendim ize
ihbar olarak kabul ediyoruz ya da kiş iler bize çeşit li ihbar hatlar ından başvur uda
bulunabiliyor lar ;
183,
Cİ MER
ve
Bİ MER
gibi.
Ayr ıca,
kurumlar
arası
yönlendirmelerden de kişiler i kabul edebiliyoruz, özellikle sağlık kuruluşlar ından,
Millî Eğitim Bakanlığ ım ızdan ya da Bakanlığ ım ızın içindeki yönlendirmeleri de kabul
ediyoruz biz. Örneğin korunmaya muhtaç bir aile tespit ettik, oraya gittik; orada
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çocuğun korunmaya muhtaç durumda olmadığ ını ama aile içinde çeşitli problem ler
olduğunu gözlemliyorsak bu kişiyi kurumumuza davet ediyoruz ve bur ada kişiyle
danışmanlık hizmet ini yürütüyoruz. Kişiler başvurduktan sonra kurumumuza,
kendileriyle bir ön görüşme gerçekleştiriliyor, daha sonra yapılandır ılm ış
görüşmelere geçiliyor. Yapılandır ılm ış görüşmeler de 6 ila 12 görüşme arasında
oluyor. Bunlar iht iyaçlara göre çeşit lenebiliyor.
Eğitim ve Danışmanlık Bir imi olarak -istat istiksel ver ilere geçiyor um izninizle,
eğer bir sorunuz yoksa - 2013 yılının Ar alık ayında hizmet vermeye başladığ ım ızı
söylemişt ik. Burada ilk senemizde 49 çif timiz başvurdu. Bu 49 ç if tten evlilikler ine
devam etme karar ıyl a 20 çif timiz danışm a sürecini sonlandır dı, 8 çif t de gördüğünüz
çeşit li nedenlerden dolayı kendi ist ekler iyle görüşmeleri sonlandırdı, 1 çif t de
boşanma karar ıyla görüşmeler i sonlandırm ışt ır. 2014 yıl ında toplam 176 çif timiz
başvurmuş, evlilik öncesi de 1 nişanlı çif timiz başvurmuşt ur. Bunlar dan 100 tanesi
evlilikler ine devam etme kararıyla görüşmeler i sonlandırm ış, 76 çif t de gördüğünüz
nedenlerden dolayı süreçleri tamam lam ış ya da sonlandırm ışlardır. 2015 yılında 1 85
çif timiz başvurmuş, yine evlilik öncesi 1 nişanlı çif te hizmet ver ilmiş, 113 çif timiz
evlilikler ine devam etme kararıyla ayr ıl m ış, 24 çif timiz çeşitli nedenlerden dolayı
görüşmeler i sonlandırm ış, ayr ıca 24 çif timiz de eşler den birinin gelmek istememesi
nedeniyle tek başına hizmet almaya devam etmişt ir. Boşanma sonrasında yeniden
hayata hazır lanmak ve çocuklar ıyla ilgili olarak da 4 çif timiz hizmet alm ışt ır. 2016
yılında, ilk iki ayında da 31 çif timize hizm et sağlanm ış. Bunlar dan 26 çif t evlilikler ine
devam etme kararıyla görüşmeleri sonlandırm ış, 3 çif timiz de gördüğünüz çeşitli
nedenlerle sonlandır m ış, 16 çif timizle gör üşmeler devam etmektedir.
Başvur u nedenler ine yönelik istat istik sel veriler i de sizinle paylaşmak
istiyorum. Toplamda 437 t ane vakanın gö rdüğünüz üzere -tam görünüyor m u,
görünüyor galiba - bu nedenlerden dolayı bize başvurmuşlar. Örneğin ilet işim
sorunlar ından 184 kişi, sosyoekonom ik f arklılık nedeniyle problem yaşayan 16
çif timiz, kültürel f arklılık lar 29, eğitim ve statü f arklılığ ı 6, yaş f arkı nedeniyle 4,
eşlerin aileler iyle ilgili sor unlar nedeniyle 77 gibi sayılar ım ız yer almaktadır. Şim di,
burada sayılar ı görüyor uz ama tabii ki bu sayılar, kişiler ilk geliyorlar, ilk görüşmede
edindiğimiz bilgiler doğrultusunda. Örneğin aile geliyor d iyor ki: Ben eşimle şu şu
konularda problem yaşıyorum. Eğer herhangi bir pr oblem dalında yer alm ıyorsa biz
bunu başta ilet işim sorunu gibi görüyoruz f akat görüşmeler devam ettiğinde
görüyoruz ki, bize ör neğin sosyoekonomik f arklılıklar nedeniyle gelen bir ailenin asıl
problemi mesela yaş f arkı ya da kültürel f arklılıklar olabiliyor. Bu nedenle bunlar
sadece ilk başvurudaki, ön görüşmede ortaya çık an konular ama daha sonra,
dediğimiz gibi, birçok problem aynı anda görülebiliyor ya da pr oblem kaynağ ını çif tle r
yanlış olarak değerlendirm iş olabiliyor.
Şimdi, istat istiksel ver ilerden sonra bizden danışmanlık alan çif tlerimizin
bizlerden beklent iler i nedir, onlar ı paylaşmak istiyorum sizinle. En önemli koşul
olar ak uygun f iziksel koşullar bekliyor lar. Bunlar nası l? Ö zellikle medyada görüyor lar,
işte dizilerde ya da çeşit li sosyal medyada, çif tler gidiyor, ot uruyor, karşılar ında bir
uzm an var, onlar ı dinliyor ve onlar ı yönlendiriyor gibi. Bu nedenle, tabii ki biz devlet
kurumuyuz, f iziksel koşullar ım ızı bu şekilde sağlayabiliyoruz. Uygun f iziksel koşullar
bekliyorlar, mahremiyet nedeninin de ön planda tutulmasını istiyorlar. Ayr ıca,
danışmanlık hizmet i almak için yapılan harcamalar, yol parası ve benzer i gibi,
bunlar ın bizim taraf ım ızdan karşılanmasını istiyorlar. A yr ıca, danışmanlık hizmet inin
yayg ınlaşt ır ılmasını ve daha da ulaşılabilir olmasını, ilaçla tedavi yerine danışmanlık
hizmet i alma konusunda istekli olabiliyor lar. Bazen de bir taraf olmam ızı ist iyor lar.
Örneğin, kadınlar geliyorlar, siz de kadınsınız, anl arsınız, eşime şunu söyleyin de
bundan sonra bunlar ı yapmasın gibi.
Benim Eğit im ve Danışmanlık Bir imi adlı sunumum bu kadar, sorular ınız varsa
onlar ı alabilirim, eklemek istediğiniz bir şey varsa onlar ı dinlemek isterim.
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Buyurun.
DENİZ DEPBOYLU (Aydın) – Başvur u sebepler i içer isinde en yüksek ilet işimle
ilgili sorunlar, arkadan aileler le ilgili sorunlar geliyordu. Ben, şiddet sebebiyle
başvuran…
OSMANGAZİ SOSYAL HİZMET MERKEZİ EĞİTİM VE DANI ŞMANLIK BİRİ Mİ
PSİKOLOĞU YELİZ KUTLU – Hemen açmaya çalışıyorum a ma yardımcı olacağ ım.
DENİZ DEPBO YLU ( Aydın) – Tekrar bakabilir misiniz?
OSMANGAZİ SOSYAL HİZMET MERKEZİ EĞİTİM VE DANI ŞMANLIK BİRİ Mİ
PSİKOLOĞU YELİZ KUTLU – Hemen or aya geliyorum izninizle. Aile içi şiddet 56.
DENİZ DEPBO YLU ( Aydın) – Evet, var. Teşekkür ederim.
OSMANGAZİ SOSYAL HİZMET MERKEZİ EĞİTİM VE DANI ŞMANLIK BİRİ Mİ
PSİKOLOĞU YELİZ KUTLU – Şimdi, şöyle bir boyut var, kendim bir psikolog olduğ um
için söylüyorum: Kaç kişi gidip de ilk başvuruda aile içi şiddet nedeniyle
başvuruyorum der? Çok nadir. Üs telik bize ulaşan kesimi düşündüğümüzde, nasıl
bize ulaşıyor lar? Devlet kurumu olduğu için. Şimdi özel olunca gidip bunu paylaşmak
daha kolay olur ama devlet kurumu olunca şöyle bir endişeleri oluyor: Benim orada
bir kere kaydım olacak kadın olarak ya da e rkek de olabilir. Memurlar sa,
çalışıyor larsa benim orada bir kaydım olur. Bunu olabildiğince dile getir mek
istemiyorlar. Bir de şöyle bir yönü var : Biz ücretsiz hizm et sağlıyor uz tabii ki. Ücretsiz
hizmet olunca da, olmasa da keser im, her şeyi söylememe ge rek yok, belir li bir
noktaya gelelim, kendim izi tatmin edelim, daha sonra kessek de olabilir diye
düşünüyor lar. O yüzden kendiler i açısından çok mahrem olan konular ı bizimle
paylaşmak istemiyor lar. Ama olabildiğince, aile içi şiddet eğer varsa bir müddet s onr a
ortaya çık ıyor zaten bu. Bu boyutta ele alıyoruz biz aile içi şiddeti.
DENİZ DEPBO YLU ( Aydın) – Bir soru daha yönelteyim.
OSMANGAZİ SOSYAL HİZMET MERKEZİ EĞİTİM VE DANI ŞMANLIK BİRİ Mİ
PSİKOLOĞU YELİZ KUTLU – Buyur un.
DENİZ DEPBOYLU ( Aydın) – Beyef endin in sunumundaydı, 747’ydi başvur an
zannediyorum, yanlış almadıysam, 538 kişiye aile eğit imi sert if ikası ver ilmiş, diğerleri
tamamlamadı m ı, bır aktı m ı?
BURSA AİLE DOST U EĞİTİM MERKEZİ ŞUBE MÜDÜRÜ ORHAN BAYRAK –
Eğitimlerin hepsinde sertif ika düzenlenmiyor. Daha lokal özellikle ADEM, Aile Dostu
Eğitim Merkezinde gerçekleşt irdiğim iz planlı, daha önce bize isimler i gelmişse çünkü
onaylanması gerekiyor ama diğer büt ün kat ılımcılar ım ıza kuruluşlar ı adına, bir okulsa
okul müdürüne, belge olar ak düzenlenip ver iliy or.
DENİZ DEPBO YLU ( Aydın) – Teşekkür ediyorum.
BURSA AİLE DOST U EĞİTİM MERKEZİ ŞUBE MÜDÜRÜ ORHAN BAYRAK –
Ben teşekkür ediyor um.
OSMANGAZİ SOSYAL HİZMET MERKEZİ EĞİTİM VE DANI ŞMANLIK BİRİ Mİ
PSİKOLOĞU YELİZ KUTLU – Ayr ıca, Bakanlığ ım ızın İnter net sitesinde n aile ve
boşanma süreci danışmanlığ ıyla ilgili bilgiler alabilirsiniz. Orada şöyle broşür lerim iz
de vardır, yönlendir mek amaçlı. Bu broşürler imizi de en yakın zamanda Bursa’da
çeşit li merkezlere yönlendireceğiz.
Beni dinlediğiniz için teşekkürler.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz arkadaşlar, sağ olunuz.
OSMANGAZİ SOSYAL HİZMET MERKEZİ EĞİTİM VE DANI ŞMANLIK BİRİ Mİ
PSİKOLOĞU YELİZ KUTLU – Biz de Sayın Yeliz Hanım ’a teşekkürlerim izi sunuyor uz.
Şimdi, sunum lar ını gerçekleştirmek üzere Bursa Şiddet Önleme ve İ zleme
Merkezi adına Sayın Berna Olca’yı kürsüye davet ediyorum.
BURSA KOZA ŞİDDET ÖNLEME VE İZLEME MERKEZİ SOSYOLOĞU BERNA
OLCA – Hoş geldiniz diyorum hepinize öncelikle.
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Şiddet Önleme ve İzleme Merkezinde sosyolog olarak çalışıyorum. Kadın
alanında yaklaşık dört yıldır çalışıyorum, daha önce ilk kabul birim inde çalışm ışt ım
ama kadınlar la görüşmeler imiz var. Onlar a ilişkin size bilgilendirmeler yapacağ ım.
Aile ve Sosyal Polit ikalar Bakanlığ ı, 1983’te Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 2011 yıl ında Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığ ına dönüştü. Bakanlığ ım ızın bu anlamda alanı oldukça genişledi ve 6 hizmet
alanıyla biz Kadının Statüsü Genel Müdürlüğüne bağlı olarak çalışıyoruz. Kadın
hizmet ler iyle ilgili olarak , kadınlara yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştir ici,
güçlendir ici rehber lik ve rehabilite edici sosyal hizmet f aaliyet ler ine ilişkin iş ve
işlemleri planlamak, yürütmek ve koordine etmekle görevliyiz. Bu anlamda kadına
karşı her tür lü ayr ımcılığ ın önlenmesi, kadının insan haklar ının ve toplumsal
statüsünün korunması ve geliştir ilmesi, kadının toplumsal hayat ın tüm alanlar ında
etkin hâle getirilmesini amaçlıyor uz.
Kadının konumundan dolayı, kadın evde eşine yemek yapar, çocuğuna bakar,
kadın çalışama z, bunlar a ilişkin yarg ılar ı birazcık değiştirm eye çalışıyoruz. Yani
aslında kadınlar bu anlamda çok daha emek sarf ediyorlar ve sadece evin bak ım ı,
çocuğun bak ım ı değil , sosyal hayatta kadınlar bu anlamda çok daha f azla çalışıyor lar.
Bizim ŞÖNİ M ve kadın hizm etler inde, krize müdahale hizm etleri ve koruyucu
önleyici hizmet ler olmak üzere iki hizmet modelimiz var. Kr ize müdahale
hizmet ler inde; ilk kabul bir imi, kadın konukevi, şiddet önleme merkezi , üçlü bir bir im
çalışıyor uz kuruluş olarak. Koruyucu önleyi ci hizmetlerim izde; şiddet, eğitim, sağlık,
istihdam, kentsel hizmetler, karar alma mekanizmalar ına kat ılım ı destekliyoruz.
Krize müdahale hizmetlerinde, ŞÖNİ M (Şiddet i Önleme ve İzleme Merkezi)
7/24 esasına göre çalışan bir merkez. Şiddetin önlenm esi, kor uyucu, önleyici
tedbir ler in etkin olar ak uygulanması ve takibinin yapılmasıyla ilgili bir birim. İlk Kabul
Bir imim iz, istasyon görevi görmekte. Kadın şiddete maruz kaldığ ında, kalacak yeri
olmadığ ında, o anda ne yapacağ ını bilmediği bir durumda, müdürlüğüm üze müracaat
ettiğinde ve bar ınm a talebinden f aydalanmak istediğinde biz İlk Kabul Bir imine
yönlendir iyoruz. Bu birimde on beş gün kadar kalabiliyorlar. Kaldık lar ı süre içer isinde
uzm an arkadaşlar yeniden görüşmeler yapıyorlar, tekrardan görüşüyor uz. Eğer eşler
geliyorsa müdür lüğümüze yeniden biz görüşüyor uz. Kadın bu anlamda istasyonda
kalırken daha sağlık lı düşünmeye başlıyor çünkü ilk geldiği anda, kriz anında kadın
çok sağlıklı düşünemiyor. Verdiği kararlar çok ciddi sık ınt ılar doğurabilecek kararlar
oluyor. O yüzden biz bir imim ize yönlendir iyoruz , orada bir sür e dinlenmesi ve daha
sağlıklı düşünebilmesi için uzman arkadaşlar görüşmeler yapıyorlar. Bu bağlam da
eğer eşler arasında telaf i edilebilecek, eşler in problemler inin çözülebileceğine dair
bir düşünce varsa ya da eş dönmek istiyorsa, bar ışmak istiyorsa aileye tabii ki
yeniden kadın kendi dönebiliyor ancak biz bur ada eğer problemler in tam anlam ıyla
çözülemeyeceğini düşünüyorsak aile danışma merkezim ize yönlendiriyoruz. Bur adan
destek alıp evlilik birl iğini kurtarmak adına, daha sağlık lı iletişim beceriler i kazanm ak
adına ya da sorunun tam olarak ne olduğuna ilişkin çözüm odaklı çalışmaya
çalışıyor uz. Ancak kadın İlk Kabul Birim imizde kaldığ ı süre içer isinde “Hayır, ben
eşime dönmek istemiyorum.” ya da “ Kalm ak istiyorum alt ı ay kadar kadın
konukevinde.” dediği takdirde kadın konukevine yer leşt iriyoruz. Bur adayken de yine
kadının bir eysel olarak tek başına ayaklar ı üzerinde durmasına yönelik destekler
ver ebiliyoruz. Onun dışında çocuklar ıyla ilg ili yine e ğit im desteği, danışmanlık,
rehber lik yapabiliyoruz. Kadın konukevinde kalırken de yine eşiyle görüşmek
isteyebilir, aradaki problemler i çözm eye çalışabilir. Hani biz bu anlamda, eğer eşler
tekrar görüşmek istiyor sa müdür lüğümüzde ya da f iziki şart lar ı, ko şullar ı uygun bir
yer de görüşmelerini sağlıyoruz. Yapılabilecek bir danışmanlık varsa desteklerim izi
yine sunuyoruz.
Kadın konukevinde kalma süremiz alt ı ay, alt ı ay kadar kalabiliyorlar. Eğer
risk durumu devam ediyorsa, şiddet durumu devam ediyorsa ya da kadın t ek başına
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düzenini kurma konusunda yeterli kalamadıysa kadın konukevinde kalma süresini
uzatabiliyoruz ve daha f arklı bir kadın konukevine yeniden yerleşt irebiliyoruz.
ŞÖNİ M idari hizmet lerinde, maddi yardım ım ız var, hukuki destek, tıbbi destek,
psikososyal destek, istihdama yönelik destek, bar ınma hizm eti -az önce bahsett iğim
kadın konukevi ve ilk kabul - kreş yar dım ı için yönlendiriyor uz, yönlendirme ve
rehber lik, eğitim konusunda destekler imiz var. Bu anlamda, eğitim konusunda kolluk
kuvvet ler ine, jandarmalara, polislere eğitimler ver iyoruz, talep doğrultusunda
okullara eğit imler imiz var. Şu anda da ana okullar ına, aile içi bağlar la ilgili, şiddetin
önlenmesine yönelik eğitimim iz, projeler imiz başlayacak.
ŞÖNİ M müdahale hizmetlerinde 2015 yılında bize müracaat eden 1.562
kadınım ız, erkek olarak da 82 kişi. Ancak burada kadınlar ın eşler i olar ak değil bu 82
kişi, tedbir karar ı ya da bizden danışm anlık hizm etinden yararlanan erkekler ama
kadınlar ın eşler i de bize müracaat edip eşler iyle görüşmek için ya da sorununa ilişkin
bizimle bilgi paylaşmak için geliyor. Bunlar tamamen kayıtlı değil çünkü eşiyle ilgili
bir nokta olabiliyor. Ancak onun dışında oranladığ ım ızda toplamda 82 kişiden f azla
sayıya ulaşıyor uz er kek müracaat ında.
2015 yıl ında mağdurlar ı n eğit im dağ ılım ı: Bize müracaat edenlere , şiddet
mağdurlar ına bakt ığım ızda okuryazar olmayan yüzde 4, okuryazar yüzde 3 yine,
ilkokuldaki yüzde 42 -çok f azla- ortaokul yüzde 26, lise yüzde 18 ve üniversite yüzde
7. Eğitim düzeyi yükseldikçe bize olan başv uru art ıyor aslında, şiddet in azalm ası
değil. Sadece, eğitim düzeyi artan kişiler bize müracaat etmek konusunda kayg ılı ve
düşünceli olabiliyor , pek paylaşmak istemeyebiliyor lar k onumlar ından dolayı
maalesef . Şu alg ım ız var aslında kadınlarda: Gizlilikle i lgili biz her görüşmemizin
başında, bu görüşmeler in ikimizin ar asında kalacağ ına ilişkin güven bağ ını kurmak
istiyoruz, bu anlamda bilgi ver iyor uz ancak güvenle ilgili tabii ki ilk etapta problemler
yaşanabiliyor.
Çalışma hayat ına baktığ ım ızda bize müraca at eden kadınlar ın yüzde 78’i
maalesef çalışm ıyor, yüzde 22’si çalışıyor. Ekonom ik geliri olmayanlar ın diğer
kişilere bağ ım lı yaşadıklar ını ve bu durumun kişiler in mağduriyet ini art ırdığ ını
görüyoruz. Yani tek başına ayakta duramama konusundan dolayı var o lan şiddete
katlanmaya, yanlış evliliklere, yanlış bir likteliklere yönlendirme maalesef ki yeniden
oluyor. Eşiyle boşanm ış oluyor, düzenini kuramadığ ı için, tamamen işte, bak ım ını
yapması için uygun olmayan bir evlilik olabiliyor.
Medeni duruma baktığ ım ız da yüzde 60’ı evli, yüzde 20’si boşanm ış ve yüzde
20’si bekâr. Ancak biz o kayıt lar ım ızda resm î evlilikleri kayda alıyoruz, dinî nikâhlara
yüzde 20’lik bekâr içinde geçebiliyor.
İlk evlilik yaşı genelde 10 ila 20 yaş arası yani 15, 16, 17 yaşında, küçük y aşta
evlilikler burada da maalesef sık karşım ıza çık ıyor. Yüzde 28’i 20 ila 30 yaş, 31 ila
40 yaş arasında da yüzde 2’lik bir or anım ız var.
Mağdur lara ait yaş ortalamam ız: Yüzde 65’i 15 ila 35 yaş arası , 35 ila 60 yaş
arası da yüzde 35. Bize başvuru yapan mağdurlar ın çoğu genç ve erken sayılabilecek
yaşta bilinçsiz evlilikler yani sağlık lı düşünememe ya da yanlış, lise çağ ında
evlenmeler bu anlamda çok f azla.
Mağdur lar ın hizmet t alebi bizden genelde bar ı nma, onun dışında tedbir karar ı
yani 6284 sayıl ı Kanun kapsam ında takip çalışmalar ı yapıyor uz. Bur ada en çok
müracaat ım ız, baktığım ız zaman, tedbir kararıyla ilgili çalışma. Burada r ehberlik
kararına ilişkin yeniden bilgilendirme. Yapılabilecek ekstra bir çalışma ya da ne gibi
bir hizmet sunar ız, onunla ilgili görüşmelerimiz var.
Kadın konukevinde kalan kadın sayım ız 1.308; 663 çocuk yanında çok ciddi
bir çocuk sayısı maalesef bu. Yani bir yandan kadın kalırken yanında çocukla birlikte
travma yaşaması çocu ğu çok daha olumsuz anlamda etkiliyor. Hukuki destek
ver iyoruz kadın konukevindeyken , yine psikiyatr ik destek, İŞKUR’a
iş
yönlendir iyoruz, iş kurslar ına yönlendiriyoruz, kira ve eşya yardım ı yapıyor uz.
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Burada öner iler imiz var aslında birazcık.
BAŞKAN – Bir önceki slayta gelir misiniz, İŞKUR rakamlar ına.
İşe giren 23 kişi.
BURSA KOZA ŞİDDET ÖNLEME VE İZLEME MERKEZİ SOSYOLOĞU BERNA
OLCA – İ ŞKUR’la bir likte açılan kurslara yönlendirmeler oluyor ancak yar ım kalan ya
da gizlilik karar ı dolayısıyla kursa gideme me durumlar ım ız oluyor maalesef . O yüzden
kurs yar ıda kalabiliyor.
Önerilerim iz var. Aile danışmanlığ ı hizmet ler i noktasında eğit im alan personel
sayısının artt ır ılması, travma ve kriz yaklaşımlar ına yönelik eğitimlerin artt ır ılması
bizim için çok önemli. Çünkü kadın da erkek de ŞÖNİM’e müracaat ettiğinde, aslında
evliliğin bitme noktası olmamasına rağmen, problemleri çok büyük olmamasına
rağmen, aşılabilecekken kriz anındayk en çok destek alam ıyor lar. Bu anlam da
personelin donanımlaşt ır ılarak eğitim ler inin art ır ılm asının krizin daha kolay
atlat ılmasına art ı olabileceğini düşünüyor uz. 6284 sayıl ı Kanun’un revize edilmesini
istiyoruz aslında.
BAŞKAN – Bunlar ın dışında öneriler iniz var m ı, revizeyle ilgili?
BURSA KOZA ŞİDDET ÖNLEME VE İZLEME MERKEZİ SOSYOLOĞU BERNA
OLCA – Resen çıkar ılan koruma kararı var. Şiddete maruz kalm ış ve eşinden kaçar ak
bize geliyor. Kadın şiddete maruz kalmasına rağmen eşinden şikâyetçi olmayabiliyor
çünkü bağ ını aslında tam koparmak istemiyor, o an krizden kaçmaya yani o var olan
şiddetten kopup sağlığ ını korumaya almaya çalışıyor. Ama polis merkezine ya da bir
jandarmaya, kolluk kuvvetine gittiğinde kadının haberi olmadan da “risk var” diyerek
kolluk taraf ından çık ar ılan koruma karar ını kadın bilmeyebiliyor, eğitim durumuyla da
alaka lı biraz. Daha sonra koruma kararı gelip eşlere, karşı taraf a da tebliğ edildiğinde
aradaki diyalog daha çok kopabiliyor, ilişki daha çok zarar alıyor. Bu anlamda belki
de çözülebilecek olan bir pr oblem burada daha büyüdüğü için ilişkiler daha da
kopuyor. Kadının böyle bir talebi yok, istememiş ama risk olduğu için, kanunda da
resen koruma kararı var olduğu için resen koruma kararı çıkart ılabiliyor. Bu da
ilişkiler in kopması anlam ına gelebiliyor.
Sosyal medyadaki birtakım haber ler in, televizyon programlar ı nın, diziler in aile
bir liğinin sarsılmasına yol açacak davranışlar ı normalleştiren sunumlar ı ve
Bakanlığ ım ızın hizmetlerine yönelik uygulamalarda yanlış tanıt ım yapılması
noktasında düzenlemeler in artt ır ılmasını ve kamu spot lar ının artt ır ılmasını ist iyoruz .
Özellikle son dönem de dizilerde genelde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığ ı değil
ama Sosyal Hizmet ler Çocuk Esirgeme Kurumu adı alt ında tanıt ımlar ın, Bakanlığ ım ızı
küçük düşürücü tanıt ım lar ın olduğunu görüyoruz. Parçalanm ış ailelerin yuvaya
giderek çocuklar ıyla ilgili dosyalar ı almalar ı, işte, Bakanlık hizmet ler inin ne kadar az
olduğuna ilişkin bu anlamda çok yanlış şeyler, beni açıkçası çok üzüyor, bizi çok
üzüyor aslında. Çocuklar ım ıza ilişkin etiketlemeler, bunlar çok üzücü, aslında var
olmayan ya da gerçeği yansıtmayan şeylerin dizilerde bu şekilde paylaşılmasının aile
bir liğine de ileride zarar verebileceğini düşünüyoruz.
Benim sunumum bu kadar.
BAŞKAN - Teşekkür eder iz.
BURSA AİLE DOST U EĞİTİM MERKEZİ ŞUBE MÜDÜRÜ ORHAN BAYRAK –
Bizler de Hanımef en dinin sunum lar ı için t eşekkürlerimizi sunuyor uz.
“Bursa Gönül Elçiler inin Faaliyetleri” sunumunu gerçekleştir mesi için Sayın
Fatih Yılmaz’ı kürsüye davet ediyorum.
BURSA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞ Ü TOPLUM
KALKINMASINDA GÖNÜL ELÇİLERİ PROJESİ TE MSİLCİSİ FATİH YILMAZ – Bursa
Aile ve Sosyal Polit ikalar İl Müdürlüğü Toplum Kalk ınmasında Gönül Elçiler i Projesi’ni
arz etmek ist iyorum.
Gönül Elçiler i Projesi, Sayın Cumhurbaşkanım ızın değerli eşleri Sayın Emine
Erdoğan Hanım ef endinin himayesinde yür ütül en Gönül Elçileri Projesi ülkem iz
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genelinde devam etm ektedir. İlimizde de Valimiz Sayın Münir Karaloğlu’nun eşi Sayın
Sevim Karaloğlu Hanımef endinin uhdesinde, Gönül Elçiler i Projesi , yeni hizmet e
giren Gönül Elçiliği Hizmet ve Eğit im Merkeziyle Bursa gönü llülerinin dest eğiyle
iht iyaç sahipler ine ulaşmaktadır. Pr ojemizde paydaşlar ım ız olan belediyeler imiz,
sosyal yardım laşm a ve dayanışma vak ıf lar ım ız, sivil toplum kuruluşlar ı, gönüllü esnaf
ve sanatkârlar ım ız, basınım ız ve tüm gönüllüler imizle bir likte çalı şmaktayız.
Gönül elçiler i koordinatörlüğü, hizmet ler ini yeni yer inde, eğit im merkezi olarak
tef riş edilen tar ihî II. Murat Hamam ı’nda yür ütmektedir.
Bilindiği üzere Gönül Elçileri Projesi beş aşamadan oluşuyor . Bakanlığ ım ız
taraf ından uygulamaya açılan Ço cuk, Koruyucu Aile Hizm eti Projesi, Kadın ve
Güçlenme, Kadınlar için Mesleki Eğit im Projesi aşamalar ını uyguluyoruz.
Gönül Elçileri olar ak yapm ış olduğumuz saha çalışmalar ı esnasında
sosyoekonomik düzeyi en düşük ailelerin yet im aileler i olduğu gözlemledik . Bu
sebeple Valiliğim iz ve Valimizin eşi Sayın Sevim Kar aloğlu Hanım ef endinin
himayesinde 3 ayr ı çalışma grubuyla sürdürülen ve alanında özgün olan “Ulu Şehir
Yetim ler ine Sahip Çık ıyor Projesi”ni oluşturarak 2014 yılının başından beri
yür ütmekteyiz. Ulu Ş ehir Yet imlerine Sahip Çık ıyor Projesi’yle f iziki, maddi ve ailevi
durumlar ı sebebiyle bak ım tedbir karar ıyla koruma alt ına alınması gereken durum daki
yet im çocuklar ım ızın, ailelerinden kopar ılmadan mevcut şartlar ı iyileşt iriler ek, maddi,
psikolojik, sağlık ve eğit im açısından desteklenmesi ve takip edilmesiyle
yar ınlar ım ıza kazandır ılm asını amaçlıyoruz. Projemizi aile t espit ve ziyaret ekibi,
eğitim ekibi, yardım dağ ıt ım ekibi olmak üzer e üç çalışma grubuyla yürütüyor uz. Saha
ekiplerimizin çalışmalar ından kareler i görüyoruz.
Peki bu süreç nasıl işliyor? Öncelikle aile tespit ve ziyaret ekibim izce her
pazartesi ve cuma günler i yardıma muhtaç ailelerim izin başvur ular ı alınar ak
dinleniyor. Yine , aynı zamanda eğit im ekibim iz taraf ından okullar ım ızın idareleri
üzerinden gelen ihbarlar ı da değer lendirm eye alıyoruz.
Sosyal Yardım laşma ve Dayanışma Vakf ı veri tabanı üzer inden başvuran
aileler imizin bilgileri taranarak maddi dur umlar ı net olarak tespit ediliyor. Bu süreçten
geçen 300 ailem iz projemiz kapsam ına alın m ışt ır. Ardından, tespit edilen yet im
aileler imiz
aileyi
ziyaret
ekibimizce
ve
bizzat
koordinatörümüz
Sevim
Hanımef endi’nin de iştirakiyle evler inde ziyaret edilerek ekonomik, sosyal, sağlık ve
eğitim iht iyaçlar ı belirlenmekte ve bu doğrultuda ilgili ekipl er imizce ve kuruluşlar la
çalışmalar ım ızı başlatmaktayız. Projemiz kapsam ındaki yet im ailelerim ize düzenli
olar ak gıda, giyim, sağlık ve eğit im desteği ver ilmektedir. Sağ alt köşede gördüğünüz
Gönül Elçileri logosu giydir ilmiş aracım ız Karsan f irması tar af ı ndan Valiliğim ize hibe
edilmiş ve Sayın Valimizin tasarruf uyla yetimlere yönelik çalışmalarda kullanılmaya
başlam ışt ır. Projem izdeki 300 yet im ailemize başladığ ım ız 2004 yılından it ibaren 9
bin küsur adet g ıda kolisi ile 17, 5 tona yak ın et i teslim etmiş bu lunuyoruz. Bir de
Büyükşehir Belediyemizden aldığ ım ız destekle aileler imize aylık düzenli olarak
ekmek ve yumurta f işi ver iyoruz.
Aileler imizin giyim ihtiyaçlar ını da hayırsever gönül elçilerim izin destekler iyle
oluşturduğumuz giyim mağazam ız ar acılığıyla gideriyoruz.
Yetim aileler imizdeki öğrenciler imizin eğit im süreçler inin aksamaması için 180
öğrencimize gönüllülerimiz, hayırseverlerimiz üzer inden burs desteği de vermekteyiz.
Yine yet im ailelerimizin evler indeki mobilya ve beyaz eşya ihtiyaçlar ını
Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle gidermeye çalışıyoruz.
Mevcut ailelerin büt ünlüğünü korumaya yönelik bu çalışmalar ım ızın yanında
yeni aileler in de kurulabilmesi için evlenecek olan gençler imize çeyiz yardım ında
bulunuyoruz. Bu aileler imizin tespitinde hem Sosyal Yardım laşma Dayanışma Vakf ı
ver i tabanı kullanıldığından hem de aile ziyar eti gerçekleştir ilerek yer inde incelem e
yapıldığ ından elde edilen ver ilerim iz son der ece sağlıklı ve güvenilirdir.
Yetim ler imizin hepsi sosyoekonomik dur umlar ından dolayı dev let koruması alt ına
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alınması gereken dezavantaj lı grupta yer almaktadır. Bu proj eyle devlet korumasına
alınar ak aynı zamanda kamuya ciddi bir mali yük getirilmesi yer ine yetimlerim iz SED
yar dım lar ı ve hayır severlerim izin yardım lar ıyla dest eklener ek problem leri yer inde
çözülmeye çalışılm akta.
Ulu Şehir Yet imler ine Sahip Çık ıyor Projesi’ndeki çalışmalar ım ızı sosyal
medyada da anlık olarak paylaşıyor, böylece hem yeni gönüllüler e ulaşmaya hem de
sosyal medya üzerinden gerçekleştir diğimiz kampanyalar da aileler im izin çeşitli
iht iyaçlar ını gidermeye çalışıyoruz. Oyuncak, giysi, kırtasiye gibi , sosyal medya
üzerinden kampanyalar gerçekleşt irdik ve devam ediyoruz.
Yine, örneklerde gördüğünüz gibi , toplumdaki gönüllüler imiz ile yet im
aileler imiz arasında âdeta köprü olarak aileler imizin bir çok ihtiyacının onlar
vasıt asıyla gider ilmesine de vesile olmaya çalışıyor uz.
Çocuklar ım ızın eğitim süreci eğitim ekibimizin takibinde. Öğretmen ve
psikolojik danışmanlardan oluşan eğit im ekibim iz taraf ından çocuklar ım ız psikolojik
durum, okul iç durum, ders başar ılar ı ve bunlar ı etkileyen aile içi f aktörler, çevresel
f aktörler olma k üzere her yönden değer lendir ilerek okul idaresi ve r ehber lik servisiyle
iş birliği içerisinde çalışma başlat ıyoruz. Her geçen gün yeni yetimlerim ize ulaşmakla
bir likte projemiz kapsam ında bir e bir takibini yapt ığ ım ız ilkokul ve ortaokul
seviyesinde topla m 286 öğrencim iz bulunmakta.
Eğitim ekibimiz tar af ından öncelikle okul müdürü ve rehber öğretmene
projemiz ve sorumluluklar ı hakkında bilgi ver ilmekte, öğrencim izin okulda her yönden
desteklenmesi istenmekte ve bu sayede öğrenciler imizin eğit im ortamı olu mlu yönde
aktif edilmektedir. Ardından ekibimizdeki psikoloj ik danışmanlar ım ız yet im
öğrenciler imizle özel olarak görüşüp onlar ın psikoloj ik durumu, varsa ihtiyaçlar ı ve
istekler i, akademik başar ılar ı, devam sızlığ ı, ailevi ve özel durum lar ıyla ilgili
tespit lerde bulunmakta ve elde edilen bu ver iler ışığ ında okul idar esiyle iş birliğiyle
çalışmaktadır lar. Okullardaki bu çalışmalar ım ız net icesinde öğrenciler imizin temel
iht iyaçlar ı olan yem ek, ulaşım, giyim, kırtasiye ve burs gibi iht iyaçlar ı da okullar
taraf ından, okul aile bir likleri taraf ından karşılanıyor. Aynı şekilde öğrencilerim izin
okul içerisindeki sosyal, kültürel f aaliyetlere, sportif faaliyetler e, akadem ik
çalışmalara kat ılmasını, dâhil edilmesini de sağlıyoruz bu çalışmalar la.
Yetim öğrencilerim i zin ailevi ve maddi durumlar ından, dolayısıyla içinde
bulunduklar ı risk ortam ından haberdar olamayan birçok okulumuzda bu çalışmayla
bir likte f arkındalık yar at ılm ış, aynı zamanda hem eğit im ekibimizin hem de
okullardaki rehber öğretmenlerim izin yapt ığ ı büt ün çalışmalar dosyalanarak eğitim
süreçleri ciddi şekilde takip alt ına alınm ışt ır.
Bizler her tür lü program ve gelişimler inde aile ve öğrencim iz ile okul idaresi
ve rehber lik ser visi arasında köprü olarak Sayın Valimiz adına çocuklar ım ızın velisi
gibi tak iplerini yapmakta, bire bir bütün problem ler iyle hem okul içinde hem okul
dışında ilgilenmekteyiz.
Memnuniyetle if ade etmeliyim ki yapm ış olduğumuz bu düzenli okul ziyar etler i
ve öğrenci görüşmeleri neticesinde öğrenciler imizin devamsızlık lar ının düştüğünü ,
ders başar ılar ının yükselme eğilimine girdiğini, okul içi problem ler inin azaldığ ını,
motivasyonlar ının ve özgüvenlerinin yükseldiğini görmekteyiz.
Yetim aileler imizin dilinden: “Sizinle çocuklar ım ız çok iyi iletişim kuruyor.
Bana söyleyemediği şeyleri si ze söylediğinde benimle de paylaşır m ısınız?” “Sizinle
görüştükten sonra çocuğuma öz güven geldi, daha dik durmaya başladı.” “Çocuğum
‘Benimle ilgileniyorlar.’ diyor, dersleri yükseldi.” gibi if adelerle yetim annelerim izin
öğrenciler imizdeki değişim lerle i lgili memnuniyetlerini de alıyor uz.
Eğitim Ekibimiz tar af ından, bu proje kapsam ında çocuklar ım ızın, devletin
şefkatli elini hisset meler i, öğrencilerim izin mot ivasyonlar ını ve sorum luluklar ını
artt ırmakta. Aynı zam anda içinde yaşadık lar ı çevrenin şartlar ınd an dolayı
öğrenciler imizin ist ismar edilme riskleri de engellenmeye çalışılmaktadır. Tüm bu
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çalışmalar çocuklar ım ızda ve ailelerde “devletimiz bizim yanım ızda” hissi
oluşturmaktadır.
Öğrenciler imizin
okul
dışındaki
zamanlar ının
da
verimli
olarak
değerlendir ilmesi bizler i için önem li. Bu bilinçle har eket ederek yet im öğrencilerim ize
yönelik eğlenceli ve eğitici etkinlikler de düzenlemekteyiz. Tiyatro gösteriler i, f uar
gezileri, yemek, f utbol müsabakalar ı, paintball, kültür gezileri, bayram ve kutlama
programlar ı, dinleme kamplar ı g ibi birçok eğitici ve öğretici etkinliği bugüne kadar
gerçekleştirdik ve aylık olar ak da özellikle ortaöğretim öğrenciler imize yönelik
düzenli etkinlikler planlı olarak uyguluyor uz her ay.
Yine öğrenciler imizin yaz dönemini ver imli değerlendir ebilmeler i için
belediyeler imiz ve Gençlik Spor İl Müdürlüklerinin iş bir liğiyle çocuklar ım ızı spor ve
sanat kurslar ına ücr etsiz olarak yönlendirmekteyiz. Gördüğünüz kareler de yazın
yüzm e kursunda öğr encilerimiz.
Bu projeye maddi yönden Aile v e Sosyal Polit ikalar İl Müdürlüğünün SED ve
evde bak ım yardım lar ı, sosyal yardım laşma ve dayanışm a vak ıf lar ının maddi
destekler i -kira, yakıt ve benzer i - hayır sever lerim izin maddi destekler iyle, sağlık
noktasında ihtiyacı olan ailelerim izin yönlendirilme v e takipler iyle ve yine Bursa
Büyükşehir Belediyesi, Kaym akamlık, sosyal yardım laşma ve dayanışma vak ıf lar ı,
hayır sever vatandaşlar ım ızın dest eğiyle gıda, giysi, yakacak, eşya ve kira gibi
yar dım lar la aileler imizin yaşadık lar ı mağ duriyetleri en aza indir iyo ruz.
Ulu Şehir Yet imlerine Sahip Çık ıyor Projesi’yle yar dım laşmanın güzelliğini
tanıt ıyor uz. Aile eğitimler iyle aile bağ ını güçlendir iyor uz. Yardıma muhtaç kişiler e
rehber lik ediyoruz. Çocuklar ım ızın eğitim hayat ında hep yanlar ında oluyoruz. Bu
projeyle a ilelerim izin yoksulluk ve eğit imsizliği ortadan kaldır ılarak suç, ceza ve
parçalanm ış aileler in önüne geçilecek, toplum kalk ınmasında önleyici tedbirler
alınar ak ailelerim izi ve geleceğim izin teminat ı olan çocuklar ım ızı yar ınlar a
hazır layacağ ız inşallah.
Ar z eder im.
BAŞKAN – Teşekkürler.
BURSA AİLE DOST U EĞİTİM MERKEZİ ŞUBE MÜDÜRÜ ORHAN BAYRAK –
Bizler de Fat ih Bey'e sunumlar ı için teşek kürlerimizi sunuyoruz.
BAŞKAN – Bir şey sorayım ben.
Gönül Elçiler i toplam üye sayınız ne kadar Bursa’da?
BURSA GÖNÜL ELÇ İLERİ İL KOORDİNATÖRÜ SEVİ M KARALOĞLU – 5 bin
küsur.
BAŞKAN – Bunlar la zam an zaman bir araya gelme şansınız oluyor mu?
BURSA GÖNÜL ELÇİLERİ İL KOORDİNATÖRÜ SEVİ M KARALOĞLU – Büyük
bir kısm ı aktif değil gönül elçiler imizin, o ilk tanıt ım dan sonra bir hevesl e kayıt lar ını
yapt ırm ış…
BAŞKAN – Ama aktif olanlar var, bu etkinlikleri beraber yapıyorsunuz.
BURSA GÖNÜL ELÇİLERİ İL KOORDİNATÖRÜ SEVİ M KARALOĞLU – Tabii,
özellikle İnegöl’de aktif gönül elçilerim iz var. Bursa’da, Bursa içer isinde aktif gönül
elçilerim iz var, onlar la çalışmalar ım ız devam ediyor.
BAŞKAN – Onlar katılıyorlar yani çalışmalara.
BURSA GÖNÜL ELÇİLERİ İL KOORDİNATÖRÜ SEVİ M KARALOĞLU – Tabii
tabii, kat ılıyor lar.
BURSA AİLE DOST U EĞİTİM MERKEZİ ŞUBE MÜDÜRÜ ORHAN BAYRAK –
Osmangazi Belediyesi Aile ve Rehber lik Merkezi adına sunumlar ını gerçekleşt ir mek
üzere Sayın Melike Oruç’u kürsüye davet ediyor um.
Buyurun.
OSMANGAZİ BELEDİYESİ AİLE VE REHBERLİ K MERKEZİ PSİKOLOĞU
MELİ KE ORUÇ – Öncelikle hoş geldiniz.
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Aile Rehberlik Merkezim iz 2014 yılının Mart a yında hizmet vermeye başladı.
“Sağlıklı toplum içinde sağlık lı bir eylerin yet işt iği ailelerle mümkün olur.” anlayışıyla
hizmete açt ık merkezimizi.
Osmangazi oldukça büyük bir ilçe hem nüf usuyla hem coğraf i açıdan.
Öncelikle Emek bölg esinde açmayı tercih et tik bu merkezi. Çünkü Emek bölgesinin
şöyle bir özelliği var dır: Türkiye'nin birçok yerinden yoğun bir göç alan bir bölgedir;
Karadeniz Bölgesi’nden, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden ve son
zam anda da Suriye’den oldukça yoğun göç alan bir bölge . Ve göçle gelen sorunlar,
işsizlik problem i, ekonomik sık ınt ılar, adaptasyon, uyum pr oblemler i biliyoruz ki
öncelikle aile içinde tezahür ediyor. O yüzden Emek bölgesinde, bu merkezler in
başlang ıcını böyle bir bölgede açmak istedik.
Kim ler var peki bu merkezde? 1 kadın, 1 erkek; 2 psikolog, 1 aile
danışmanım ız, 1 eşit lik bir im görevlimiz ve 1 de hizmet limizle hizmet vermeye devam
ediyoruz.
Ne gibi hizmetler veriyoruz? Bir eysel psikoloj ik danışmanlık hizmet i veriyoruz
çocuklar ve yeti şkinler için. Çocuklar la ön görüşme yapıyor uz ve yetişkinlere
psikolojik danışmanlık hizmeti ver iyor uz. Aklınıza gelebilecek her türlü konularda
bize danışabiliyor lar her türlü psikoloj ik ya da sosyoloj ik problemle birlikte. Aile
danışmanlığ ı hizmeti çif tl ere ve ailelere yönelik devam ediyor. Hak temelli
bilgilendirme yapıyor uz. Kurum içi ya da kurum dışı yönlendirmeler de bulunuyoruz ve
eğitim çalışmalar ım ız var.
Şimdi k ısaca f otoğraf larla çalışmalar ım ızı biraz daha detaylandırmak
istiyorum.
Öncelikle danış anlar ım ız telef onla ya da merkezim ize direkt geler ek randevu
alıyor lar ve en uygun tarihe, en yak ın tarihe randevu ver erek onlara psikolojik
danışmanlık hizmet i veriyoruz. Şu an için çocuklar la çalışan özel bir çocuk
uzm anım ız olmadığ ı için çocuklar la ön g örüşme yapıyoruz. Çocuktan edindiğimiz
bilgiye göre, gözlemimize göre ilgili kuruma yönlendirme yapıyoruz. Bir görüşme
odam ız var ön görüşmenin yapıldığ ı yer dışında, görüşme odam ız bekleme salonu ve
girişin en uzağ ında kalan bir oda, gizlilik anlam ında or ayı tercih ettik görüşme odası
olar ak. Gayet sade, az eşyayla döşenmiş bir oda. Çocuk oyun ve gözlem odam ız var
bekleme salonumuzun hemen yanında, orada bekleyen danışanlar çocuklar ını or ada
gözlemleyebiliyor lar. Çocuklar ın ortam ında kesinlikle cinsiyetçi hiçbir oyuncak, eşya
bulunmamakta. Çocuklar için güvenli bir alan yaratt ık.
Toplant ı ve eğitim salonumuz var, bur ada çeşitli bilgilendirme toplant ılar ı
yapıyoruz, seminerler yapıyoruz.
Eğitim çalışmalar ı aynı zamanda okullar da devam ediyor aile içi ilet iş imle
ilgili, şiddetle ilgili. Lise düzeyindeki okullara gidip oralarda bu konuda bilgilendirme,
bilinçlendirme çalışmalar ı yapıyor uz.
Aynı zamanda yazılı bilgilendirme çalışmalar ım ız da devam ediyor.
Belediyem izin Gülpembe dergisi var; üç ayda bir düzenli olarak çıkan, vatandaşlara
ücretsiz dağ ıt ılan bir dergi bu. Burada yine aile büt ünlüğüyle ilgili, şiddetle ilgili,
kadının güçlenmesiyle ilgili bilgilendirici yazılar yazıyoruz.
Peki, rakamlarla Aile ve Rehber lik Merkezine bakacak olursak bugüne kadar
neler yapm ışız?
Bakt ığ ım ızda toplam başvuru sayısı 725. Tabii ki başvuranlar ın çoğunluğu
kadınlardan oluşuyor . 459 tane kadın danışanım ız başvurmuş, 67 erkek. 199 çocuk
ergen başvurmuş bugüne kadar, 18 yaş alt ı. Şimdi, erkek sayısı başta daha azdı ama
merkezim iz tanındık ça, biraz daha sanır ım güven tazelendikçe bak ış açısı değişti
Aile ve Rehberlik Merkezine karşı. Ve erkekler de “Benim öf ke kontrolü problem im
var.” ya da işte başka psikolojik problem lerle ilgili bize danışmaya başladılar. 67’nin
içinde şöyle dur umlar da olabiliyor: Bizim eş olarak değil ama babalık problem iyle
merkezim ize davet ettiğimiz kişiler de oluyor erkeklerin içinde. Ama 2014’ten bugüne
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kadar, mart ayı rakamlar ı har iç, toplam da 848 kez psikoloj ik danışmanlık hizm eti
ver dik ve 30 kişiye de yani 15 çif timize de 45 kez aile danışmanlığ ı hizm eti ver miş
bulunuyoruz.
Yönlendirme: Aslında yapt ığ ım ız işin önemli bir ayağ ı olduğunu düşünüyorum
ben yönlendirmenin. Çünkü dediğim gibi her türlü konuyla ilgili, her tür lü sor unla ilgili
bize başvur uda bulunuyor lar. Eşya yardım ı, kira desteği, kreş yardım ı, giysi yardım ı,
her türlü konuda geliyor lar ve biz o kişiler i hangi kurumdan destek alacaklarsa, hangi
kuruma başvurması gerekiyorsa o kuruma yönlendiriyoruz. Ve bu yönlendirmenin
takibini yapıyoruz. O kişi gerçekten bu yardım a ulaşabilmiş mi , bunun takibini
yapıyoruz. Şu ana kadar en çok yönlendirme yapt ığ ım ız psikiyatr i oldu açıkçası.
Çocuk ve ergen psikiyatr isine yönlendirm eler imiz de oluyor. Aile danışmanım ız 2015
yılın ın Nisan ayından itibaren gö reve başladığ ı için o zamana kadarki süreçte 26
kişiyi aile danışmanlığı hizmet ine yönlendirdik. ŞÖNİ M’e yönlendir diğim iz 3 kişi oldu
ve 41 kişiyi de adli hukuki yar dım yönlendirmesi için adli yardım bürolar ına
yönlendirdik.
Evet, f aaliyet lerim iz devam ed iyor, hizmetlerim iz yoğun bir şekilde devam
ediyor f akat geliştirilmesi gereken bir çok kanal da mevcut tabii ki. Bak ım
merkezlerim izin sayı ve kapasitesinin art ır ılması gerektiğini düşünüyoruz biz.
Başkanım ızın vizyon projesi kapsam ında bu merkezler in bütü n Osmangazi ilçesinde
sayısının 5’e yükselt ilmesi planlanıyor, böylece daha bütüncül ve daha koordineli bir
hizmet sunabileceğiz. Çocuklar la daha kapsamlı çalışabilecek çocuk gelişim
uzm anlar ının ist ihdam edilmesi gerekiyor . Çünkü takdir edersiniz ki sadec e Bursa’da
değil, diğer illerde de çocuk psikiyatr isti ve çocuk psikologlar ına ulaşmak devlet
hastanelerinden oldukça zor oluyor ve kur umlar arası iletişim güçlendirilmeli diyor uz.
“Aile toplumun t emelidir.” anlayışıyla sağlıklı bireyler ve sağlıklı nesill er
oluşturmak amacıyla f aaliyet ler imiz devam etmekte.
Sizin sormak istediğiniz bir şey varsa sor ular ınızı alabilirim.
BAŞKAN – Ne kadar zam andır bu çalışma yapılıyor ?
OSMANGAZİ BELEDİYESİ AİLE VE REHBERLİ K MERKEZİ PSİKOLOĞU
MELİ KE ORUÇ – 2014 yılının Mar t ayından it ibaren merkezim iz f aaliyette.
BAŞKAN – Aslında şeyi önemsiyorum ben, bütün kurumlara genel olarak
sormak istiyorum bunu, gerçi Yıldır ım ’ı da dinleyelim ondan sonra sorayım ist edim
ama doğru bir veri tabanı tutmak çok önemli bu işte yani hem ai leler in takibi açısından
hem de Bakanlık la irtibat hâlindesiniz, yeri geliyor kolluk güçler iyle irtibat
hâlindesiniz, Sağlık Bakanlığ ıyla, f arklı kurumlarla da irtibat hâlindesiniz. Hem o
eşgüdümü sağlamak açısından hem de veri tabanını sağlıklı tutmak, ya r ın işte
yapacağ ınız bir envanter çalışmasında nerede aksadı, ner ede eksiklik var ya da
hangi hizmet i daha iyi yapalım noktasında veri tabanını önemsiyorum, böyle bir
bilişim alt yapınız var mı?
OSMANGAZİ BELEDİYESİ AİLE VE REHBERLİ K MERKEZİ PSİKOLOĞU
MELİ KE ORUÇ – Böyle bir bilişim alt yapım ız yok ama bunun olması için Eşitlik Bir imi
toplant ılar ında bu konuyu en son gündeme getirmiştik.
BAŞKAN – Benim kişisel öner im, ya Aile Bakanlığ ını ya da Büyükşehir in ortak
yazıl ım hazır layıp bunu her birinizin k endi k ullanım ınıza açması, yani herkesin
kendisiyle ilgili bölümü açıp kullanm ası ki ortak bir envanter kullanalım. Biz Bur sa
için bilelim ki işte şu kadar kadın şiddet için müracaat etmiş ya da şu kadar yet im
şunun için müracaat etmiş; bütün bir envanteri çık ar ma şansım ız olsun. Aslında, bu
konuda hanımef endi ortak bir bilişim tabanını tek bir yazıl ımla… Herkes kendiyle ilgili
açılan bölümünü görecek yani kişisel ver iler açısından Yıldır ım Osmangazi’yi görmez,
Osmangazi Yıldır ım ’ı görmez ama ortak bir ver i taban ına iht iyaç var, bu da çok uzun
süreli bir iş olmasa gerek yani birkaç ayda böyle bir şeyi bilişimciler hazır layabilir.
Tüm Bursa’yı koordine etmek açısından doğru bir çalışma olacağ ını düşünüyor um
bunun.
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HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) – ŞÖNİ M’e yönlendirdiğiniz 3 vaka vardı orada.
Yönlendirme nedeniniz nedir acaba?
OSMANGAZİ BELEDİYESİ AİLE VE REHBERLİ K MERKEZİ PSİKOLOĞU
MELİ KE ORUÇ – Şiddete maruz kalan kadınlar ı yönlendirdik.
Şimdi hak temelli bilgilendirmeden bahsettim az önce k ısaca. Neden buna
iht iyaç duyuyoruz? Çünkü birçok kadın sığ ınmaevinin var lığ ını bilmiyor, böyle bir
hizmet olduğunu bilmiyor. Kadınlar zannediyor lar ki tek seçeneğimiz, t ek şansım ız
bu şiddete maruz kalmak, yani mücadele etmek için uğraşm ıyor lar. Ama böyle bir
kurumdan bahsett iğimizde ve bu işleyişin gayet güzel gittiğini anlatt ığ ınızda onlar da
güven duyuyor. Belki ailelerinden alamadıklar ı bu desteği devletten alabilmek onlar a
da güç veriyor.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) – Peki, o 6284’e göre onlar koruyucu karar
aldılar m ı acaba, o 3 va ka biliyor musunuz sonuçta?
OSMANGAZİ BELEDİYESİ AİLE VE REHBERLİ K MERKEZİ PSİKOLOĞU
MELİ KE ORUÇ – Biz ŞÖNİ M’e ulaşt ık lar ından sonraki süreci bilmiyoruz.
BAŞKAN – Bahsett iğim bu, sonuca ulaşana aslında bilebilsek vakalar ı.
BURSA AİLE DOST U EĞİTİM MERKEZİ ŞUBE MÜDÜRÜ ORHAN BAYRAK –
ŞÖNİ M’e de ulaşt ıkt an sonra…
Berna Hanım…
BURSA KOZA ŞİDDET ÖNLEME VE İZLEME MERKEZİ SOSYOLOĞU BERNA
OLCA – Az önce ortak bir iletişim ağ ından söz etmiştiniz ya, bununla ilgili zaten bir
çalışmaya başladık. İ lk kabul bir im ve bel ediyelerin de bağlı olduğu kadın konukevleri
arasında ortak bir ağ ve ortak bir veri dökümü yani kadının ikincide bur aya geldiğinde
ben sistemden detaylı bak ıp da ya da ne gibi çalışmalar yapılm ış, ne gibi destekler
ver ilmiş, bu sistemden bakabileceğim. Bu başladı zaten, hani belediyelerin buna
entegre olması durumunda şu anda. Bakanlığ ım ızın da bir sistemi vardı, onun da hani
eğitimlerini başlatmaya karar ver diler ancak biz kendi içim izde böyle bir ağ kurmaya
başlam ışt ık.
BAŞKAN – Sosyal yardım lar ın veri takip sistem i diye bir sist em hazır şu an.
Aslında sosyal yar dımlar kullanılmaya başlamak üzere, benzer bir sisteme aslında
iht iyaç var, belki de aynısını alıp modellemek gerekebilir.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) – Aslında bunu şunun için sordum: Siz 6284’le
ilgili öner ileriniz olabileceğini söylediniz ya, hani yönlendir ilenlerle ilgili acaba hep
eşit kararlar m ı verildi şiddet in der ecesi gözetilmeden diye. Aslında ben onu
sorgulamak istiyor um, sorumdaki esas amaç o ama sonucunu takip edemediğimiz için
aynı vakalar ne oldu, sonucu bilem iyoruz tabii.
OSMANGAZİ BELEDİYESİ AİLE VE REHBERLİ K MERKEZİ PSİKOLOĞU
MELİ KE ORUÇ – Teşekkürler.
BAŞKAN – Biz teşekkür ediyoruz, sağ olun.
BURSA AİLE DOST U EĞİTİM MERKEZİ ŞUBE MÜDÜRÜ ORHAN BAYRAK –
Biz de Melike Hanım ’a sunumlar ı için teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Yıldır ım Belediyesi Kadın ve Aile Hizm etler i, Evlilik ve Aile Ortamı adına
sunum lar ını yapması için Cihat Kaya’yı kürsüye davet ediyoruz.
Buyurun.
YILDIRI M BELEDİ YESİ KADI N VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KLİNİ K
PSİKOLOĞU Cİ HAT KAYA - Herkese mer habalar, Bursa’m ıza hoş geldiniz.
Sayın Kom isyon Başkanım, sayın millet vekiller im; f aaliyetlerimiz hakkında
bilgi ve naçizane sistemde yaşadığ ım ız bazı sor un lar la alakalı brif ing vermek
istiyorum açıkçası ben.
2014 senesinde ilçe belediyeler i içer isinde bir ilk olma özelliğiyle Kadın ve
Aile Hizmetleri Müdürlüğünü kurduk biz. Öncelikli olarak kadına, dolaylı yoldan
ailenin diğer bireylerine ve aile büt ünlüğün e katkı sağlamak misyonuyla, amacıyla
sağlık, sosyal hizm etler, eğit im, organizasyon ve ağ ır lık la psikososyal hizmet ler
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başlıklar ında çalışm alar ım ız var. Bu çalışmalar ım ızın başlık lar ı şöyle: Yıldır ım
meslek edindirme kurslar ım ız var. Ö zellikle, ağ ır lık la kadınlar ım ıza meslek edindirme
anlam ında eğit imler ver iliyor, kurslar veriliyor. Kadın Gir işim, Üretim ve İşletme
Kooperatif imiz var, meslek edinen ve bir şeyler ür etmeye başlayan kadınlar ım ızın el
emeği ürünler ini katma değere çevir ebilecekleri bir platf o rm.
Diğer taraf tan ulaşamadığ ım ız, yapt ığ ım ız eğit im ve programlara katılamayan
insanlar için Hanım eli Dost luk Eli Proj esi’yle evlerde bizzat ziyaret ve evler de
gerekirse psikoloj ik destek sağlamaya çalışıyoruz. Zor durum da olan ailelerim iz için
aile prog ram ım ız, şiddete uğram ış ya da ŞÖNİ M’den bize yönlendirilmiş kadınlar ım ız
için kadın konukevi, toplumsal cinsiyet eşit liği, kadın -erkek eşitliği, kadının
güçlendir ilmesi ön amacıyla Eşitlik Bir im imiz, evliliğin dinamikleriyle alakalı detaylı
bilgi verdiğim iz Evlilik Aile Okulumuz -bir azdan daha ayr ınt ılı anlatacağ ım - Psikolojik
Danışmanlık ve Eğit im Merkezimiz ve eğit im merkezimize müracaat eden adli vakalar ı
ya da danışmanlık isteyen özel kadınlar la alakalı konularda Kadın Danışma
Merkezim iz var. Eylül 201 5 tar ihi it ibar ıyl a psikolojik danışmanlık ve eğitim merkezini
kurduk biz.
Türkiye’de son yıllarda aspirinden daha f azla sat ılm aya ve kullanılmaya
başladı ant idepresanlar. Devlet hastaneler ine müracaat lar ın yoğunluğu, uzman
personelin azlığ ı gibi sebepler l e gelen vatandaşlarla , mür acaatçılarla ilgilenilme
süresi ve kalitesi düşmeye başladı. Her hangi bir sık ınt ıda, herhangi standart bir baş
ağrısından ya da mide rahatsızl ık lar ından ötürü psikiyatri servislerine gittiğinizde
antidepresan takviyesi yapılm aya b aşlandı. Doğru zamanda ve doğru tespitle yapılan
antidepresan takviyesi ciddi sağlayabiliyor ama yanlış zamanda ya da gereksiz bir
şekilde bu takviye verildiyse eğer tabir i caizse t ırnağ ı kesmek yerine parmağ ı kesmek
anlam ına geliyor. Vatandaşlar özel bir muayenehaneye, psikolojik danışmanlık
merkezine gittiği zaman şu an Bursa içerisinde yaklaşık olar ak f iyat lar seans ücr eti
olar ak 200 TL civar ında. Ortalama bir aileyi baz aldığ ınızda ve ayda 4 kere gitmesi
gerektiğini düşündüğünüzde bunu karşılaması mümkü n değil. Buradan yola çıkar ak,
belki de bir psikolog , bir çocuk psikoloğ u arkadaşım aile danışmanlar ıyla özel bir
muayenehane tar zında hizm et veren, ter apötik hizm et veren t erapi merkezi açt ık biz.
İlk etapta karşılık lı imzaladığ ım ız sözleşmeler le gizliliğ imizi sağlıyoruz hem onlar ı
hem bizi bağlayan. Yetişkin anlam ında danışmanlık , aile danışmanlığ ı, çocuk
danışmanlığ ı, kariyer danışmanlığ ı hizmet ler i veriyoruz. Yıldır ım ilçesinde ki Yıldır ım
Bursa’nın, ülkenin birçok yerinden göç alan, özellikle Suriyeli mültecilerin de ağ ır lıklı
olar ak bulunduğu bölgelerden bir isi. Şöyle bir sloganım ız var: “Yıldır ım ’da yalnız
değilsin.” af işleriyle billboardlara çıkt ık. 1 Eylül itibar ıyla 29 Şubata kadar geçen
zam anda toplamda 156 kişiye biz ulaşt ık. 156 kişinin 120’si k adın. İstatist ik olarak
kadınlar ağ ır lıklı olar ak görünüyor ama bu kadınlar ın psikiyatr ik hastalıklara daha sık
yakalandığ ı anlam ına gelmiyor. Biz erkek prof ile ulaşmakta güçlük çekiyor uz. Mesai
saatleri içer isinde çalışıyor olmam ız bunun dezavantajlar ında n bir isi. İkincisi:
Özellikle erkeklerde eşini ya da çocuğunu danışmaya gönder me anlam ında bir ist ek
mevcut ama kendisi bu içgörüye çoğu zaman sahip olam ıyor. Bizim de buradan yola
çıkarak onlara ulaşmaya çalışt ığ ım ız bazı f aaliyet ler imiz var.
Toplamda 480 seans danışma gerçekleşt irdik. Bu gelen vakalar ın birçoğunda
aileyle alakalı özellikle çalışırken ve yakın zamanda Aile ve Sosyal Polit ikalar
Bakanlığ ının yaklaşık 12 bin haneyle yapt ığ ı bir ankette de çıkan sonuca göre ilişki
sorunlar ının ya da boşanma problemler inin temeli ya da sebep olan f aktör şiddet,
istismardan ziyade iletişimsizlik, sevgisizlik ve irt ibat yetersizliği olarak yapılan
envant er çalışmalar ı da var. Bireysel olar ak benim gözlemlerim de bu yönde.
Boşanma danışmanlığ ı verdiğimiz ilişkile rde biz sorduğumuz zaman bugüne kadar
çocuklar ı vesilesiyle bu ilişkiyi devam ettirdikler ini, ergenlik ve yet işkin olduktan
sonra art ık bu evliliği devam ett irme gibi bir niyetinin olmadığını söylüyor insanlar.
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Bir anlamda bir anlam arayışı, evliliğine bir kalite katma arayışlar ı ya da bir irtibat
arayışlar ı gibi beklentilerde bulunuyor insanlar açıkçası.
Verdiğimiz eğit imler de P sikolojik Danışmanlık Merkezi kapsam ında bazı
görseller. Aile kurumunu güçlendirme maksadıyla açt ığ ım ız Evlilik ve Aile Okulu
Proje’m iz var. Burası Bursa’nın dağ köylerinden birisi, Zeyniler Köyü. Özellikle bu
f otoğraf ı seçtim. Yıldır ım ’ın merkez mahalleler inden Kaplık aya Mahallesi’nde bir
kültür merkezimiz var, Bar ış Manço Kültür Merkezi. Gayet şık , prezantabl bir ortam
olmasına rağmen biz insanlar ın tamam ına orada ulaşamadık. Ulaşamadığ ım ız için
biz de köy köy gezmeye başladık. Büt ün vat andaşlarla, evliliğin her anlam ında,
biyolojik açıdan, sosyolojik acıdan, psikolojik açıdan ve Müf tülüğümüzün yardım ıyla
manevi açıdan dest eklemeye ve yol göstermeye başladık insanlara. Uf ak tef ek
kır ınt ılardan dolayı…
BAŞKAN – Gezici bir ekip mi bu?
YILDIRI M BELEDİ YESİ KADI N VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KLİNİ K
PSİKOLOĞU CİHAT KAYA – Gezici bir ekip. Yıldır ım ’ın her yerindeyiz. Haf tanın bir
günü özellikle dışar ıda, haf ta sonlar ı kendi merkezimizde eğit imler imiz var. Ailelere,
yani şöyle söyleyeyim daha spesif ik olar ak, kayınvalideler e ve kayınpeder lere işte
hangi gün gidileceğine kadar, ev ekonomisinin nasıl yönetileceğine kadar, çocuk
planlamasının n asıl yapılacağ ına kadar her konuda destek vermeye çalışıyoruz.
Bizden duyduklar ı şeylerle ailelerin zihninde şöyle bir şey oluyor, “Ya, ben yalnız
değilm işim bu konuda.” diyer ek en azından empati duygusu hissediyor lar ve yardım cı
oluyoruz bu konularda.
Aile sağlığ ı konusunda uzman sağlık personelimiz var. İletişim, çat ışma
yönet imi konusunda ben ve aile danışmanı arkadaşlar ım yar dım ediyor. Ekonomist
arkadaşlar ım ız, çocuk gelişimi, evlilik ve din konular ında da alanın uzm anlar ı
taraf ından her açıdan biz eğ it im ver iyoruz.
Burası bizim mer kezim iz, Bar ış Manço Kültür Merkezinde, kat ılan
vat andaşlarla burada beraber iz. Eğer katılmadılarsa mahalle muhtar lar ım ızla
koordinasyon hâlinde sol üst taraf ta bir düğün salonundayız, yine sağ üst f otoğraf ta
bir kır aathaned e, sol alt taraf ta mahallelerden bir inde kreşte, sağ alt taraf ta da yine
bir muhtarlık binam ızda , tabiri caizse kıraat hane k ıraathane gezerek insanların
koluna gir ip eğit im almalar ına zorluyoruz. 2014 Eylül it ibar ıyla hizmete başladık.
11’inci dönem eğitim lerim iz tamam landı, 667 kursiyer eğitim aldı bizden şimdiye
kadar.
Sertif ika törenlerim iz, pekiştirme açısından sertif ikalar, belgeler ve hediyeler
sunduk kendiler ine. Aile bütünlüğünün korunması adına bu tar z çalışmalar ım ız var.
Ben naçizane meslek içer isinde yaşadığ ım ız ve kurum hizm etler i içer isinde
yaşadığ ım ız bir iki sorunu sizlere ar z etmek istiyorum. Çeşit li kamu kurumlar ı ya da
arkadaşlar ım ız, bir imlerim iz çok ciddi çalışmalar, çok ciddi yat ır ım lar yapıyor lar bu
anlamda. Ancak bizim kurumlar ın içe r isine m esleki standarda uygun olmayan
personeller i eğer istihdam ettiğiniz zaman burada sık ınt ı yaşamaya başlıyoruz. Bize
gelen danışan prof ilimizde duyduğumuz çok f azla örnek var. Kötü muameleye mar uz
kalan uzmanlar taraf ından, hatta ist ismar edilen uzma nlar taraf ından. İşin ehli
olmayan insanlar ı aile gibi kutsal ve hassas bir konuyu emanet ettiğiniz zaman çok
daha büyük bir r isk alm ış oluyoruz açıkçası. Bu anlamda özellikle kendi
meslektaşlar ım için, psikolog arkadaşlar için mesleki yet erliliğ in, meslek i standardın
oluşturulması ve belli bir alanda uzm anlaşmalar ının teşvik edilmesi gerektiğini
düşünüyorum. Çünkü sadece psikoloji bölümünden mezun olan insanlar olar ak
piyasaya çık ıyoruz. Birçoğumuz belli eğitimleri almadan, belli alanlarda iht isas
yapmadan, hatta kendi içgörümüze bile sahip olmadan insanlar ın çok hassas
konular ıyla ilgilenmeye çalışıyor uz ve hâliyle çok büyük oranda da hatalar yapıyor uz
bu konuda. Maliyet ler, projeler, ür ettiğimiz şeyler çok güzel ama nitelik anlam ında
desteklemediğim iz zam an, ki bu kadar f aaliyete rağmen hâlen daha bu kadar şiddet
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olayı, hâlen daha çözülemeyen bu kadar sorunlar ın varlığı mesleki standar dın
yükseltilmesi ve tabiri caizse dayat ılması gerektiğini bize gösteriyor.
Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.
Soru varsa soru alabilir im.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Şimdi, siz “gezici” dediniz, ben diğer sunum yapan arkadaşlar ı acaba kaçırdım
m ı, sizler in de var mıydı gezici çalışmanız, gezici ekibiniz?
BURSA AİLE DOST U EĞİTİM MERKEZİ ŞUBE MÜDÜRÜ ORHAN BAYRAK –
Osmangazi Belediyesi.
BAŞKAN – Osmangazi’nin var m ıydı?
BURSA AİLE DOST U EĞİTİM MERKEZİ ŞUBE MÜDÜRÜ ORHAN BAYRAK –
Yok.
BAŞKAN – Şimdi, bunu çok önemsiyorum açık söyleyeyim. Bu yani bizim de
önereceklerim izin arasında yani vatandaş gelmiyorsa onun ayağ ına gitmek
yönteminde. Yani Komisyon çalışmalar ı içinde bunu rapora dercedelim ist iyorum.
Bir şey daha gördüm orada, kıraat haneler. Daha önce özellikle sadece kadına
yönelik şiddetle mücadelede erkeklere ulaşmanın bir yolu olarak biz k ıraathaneleri
kullanıyorduk. Bazı pilot çalışmalarda, ben Bakanlıkta bulunduğum süre içinde,
danışman olarak görev yapt ığ ım süre içinde böyle bir çalışmanın içinde olmuştuk ama
aile eğ itiminde erkekleri kullanma konusu çok önemsediğim bir konu. Yani aynı
program ı siz k ıraathanede erkeklere anlat ıyorsunuz değil m i?
YILDIRI M BELEDİ YESİ KADI N VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KLİNİ K
PSİKOLOĞU CİHAT KAYA – Tabii, tabii. Herhangi bir k ıraathaneye giriyoruz,
insanlara anlatmaya başlıyoruz.
BAŞKAN – Genelde erkekler yapıyor ama değil mi bunu, çünkü erkekler
erkekleri dinliyor; kadınla değil, erkekle kurabiliyor empat iyi. Genelde erkekler
yapıyor.
YILDIRI M BELEDİ YESİ KADI N VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KLİNİ K
PSİKOLOĞU Cİ HAT KAYA – Erkekler ol arak yani onlar ın yoğun olduğu yerlere biz
giriyoruz.
BAŞKAN – Erkek eğitmenler giriyorsunuz.
YILDIRI M BELEDİ YESİ KADI N VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KLİNİ K
PSİKOLOĞU Cİ HAT KAYA – Erkek eğitmenler giriyor.
Her girdiğim iz kıraat haneden de yaklaşık 4 -5 kişi biz danışan alıyoruz sonra.
İlk etapta haf if e alıyorlar belki ama…
BAŞKAN – Toplam kaç kır aathane oldu aşağ ı yukar ı? Böyle 50 -100 girebildiniz
mi?
YILDIRI M BELEDİ YESİ KADI N VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KLİNİ K
PSİKOLOĞU Cİ HAT KAYA – 50 olmasa da yani 25 -30 civar ında bir k ıraathane
gezmişizdir. İstatistik çalışmalar ım ız var , henüz yeni birim olduğumuz için yeterli
ver iyi oluştur amadık.
BAŞKAN – Ne kadar oldu?
YILDIRI M BELEDİ YESİ KADI N VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KLİNİ K
PSİKOLOĞU CİHAT KAYA – Psikolojik danış manlık olar ak dört aydır hizm et
ver iyoruz.
Evlilik ve Aile Okulunda şu an 11’inci dönem, iki sene oldu. Ama bir envanter
çalışması için yeter li niceliğe ulaşamadık henüz.
BAŞKAN – Kır aathane ver ilerinizi önem siyor um. Bunu aslında sadece Bursa
için söylemiy orum, bunun çok yayg ınlaşması gerekiyor hem kadına yönelik şiddetle
mücadele hem aile içi iletişim noktasında. Erkekler o kapıyı kendi başlar ına
açm ıyor lar siz ayağ ına gitmezseniz.
BURSA AİLE DOST U EĞİTİM MERKEZİ ŞUBE MÜDÜRÜ ORHAN BAYRAK –
Sayın Başkan ım, Aile Dostu Eğitim Merkezi ( A DEM) olar ak, merkezim iz burası
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olmakla beraber biz bu projeyi köylerde, aynı anda bir köy konağında
hanım ef endilere, bir erkek eğitici de köy kahvesinde… Tabii, bunu daha önce köy
muhtar ıyla iletişime geçerek ve başlangıcını r es im lerde göstermiş olduğumuz
Gemlik’in Kat ır lı Köyü gibi köylerinde köy kahvesi ve köy konağ ı; kadınlar ım ızı köy
konağında, erkeklerimizi de köy kahvesinde, daha öncesinden bilgilendirerek, bir
hazır kitleye, bu konuda hazır lanm ış kişilere bu anlamda eğitim ler verdik. Bursa
ilçelerinde yaklaşık 20 civar ı, daha f azla şeye ulaşıldı. Ama t abii ki esas merkezimiz
burası ama ADEM’in özünde şu var; bizim uygulam am ız: ADEM her yer de, eğitim
almak isteyen veya biz bir pr ojede nereye gitmek istiyorsak or aya ulaşıyoru z. Bir yıl,
2015 yıl ında bu anlamda; 2016’da aynı şekilde köy eğit imler imiz devam edecek.
BAŞKAN – Peki, şeye ihtiyaç var mı? Mesela biz mater yaller i hazır larken
genel hazır lıyoruz kadın -erkek, çocuk için. Mesela erkeklere özel bir materyal
hazır lam aya ihtiyaç var m ı?
YILDIRI M BELEDİ YESİ KADI N VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KLİNİ K
PSİKOLOĞU CİHAT KAYA - Ben şöyle söyleyeyim, özellikle benim üzer inde
durduğum nokta nitelikli personel. Çünkü tek atımlık kurşunumuz var tabir i caizse
bizim. Bu insanlar zaten…
BAŞKAN – Kat ılıyorum ona zaten.
Dört yıllık lisans –benim kızım da psikolog - mezunuyla yet miyor bu iş; ya
yüksek lisans, mümkünse doktora düzeyinde iyi bir uzmanlaşmaya iht iyaç var.
YILDIRI M BELEDİ YESİ KADI N VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KLİNİ K
PSİKOLOĞU Cİ HAT KAYA - Yani burada ticar i meta tabir i caizse personelin kendisi.
İnsanlar ın karşısına sadece bir sef er çıkabiliyoruz, yani kahvehaneye girdiğimiz
zam an oradaki insanlar ın gönüller ine g iremezsek eğer pekişmiş oluyor f ikirler i.
Benim çok daha temel kayg ı lar ım var. Psikoloji, psikolog vesair e uğraşamam
mant ığ ıyla yaklaşt ıklar ı için onlar ı ikna edecek gerçekten nitelikli personele
iht iyacım ız var.
BAŞKAN – Peki, şöyle bir şey yapabilir miyiz, bunu ist işare etmek için
soruyorum: Burada epey uzman var sahada çalışan. Şimdi, bizim iki f arklı tür hizmet e
iht iyacım ız var. Bir, ilk kabulü yapacak, vatandaşı alacak, karşılayacak, dinleyecek,
ön görüşme yapacak ve ona aklı başında… Bir dinleyici aslında bu, terapi
yapmayacak, sürdürülebilir bir ilişkiye girmeyecek, ilk karşılayacak ve vakayı bir
tanıyacak. Biz aile danışmanlar ına hemen pek çok branşı açt ık, işte sınıf öğretmeni
mezunu dahi gir iyor ona, hemşirelik mezunu dahi giriyor. Biz bu yelpazeyi -ilk
danışanlar için söylüyor um - biraz geniş tutsak, daha f arklı so syal bir imler, ilahiyat da
olabilir bunun içinde , başkası da olabilir, bunlar B tipi aile danışmanı desek alt grupta
ama psikoloji, işt e sosyal hizm et uzmanı ve yüksek lisans pr ogramlar ı alıyor, terapi
yapacaklara da A tipi danışmanlık desek, böyle bir sın ırlama getirsek, bir inci gruptaki
hizmet i yayg ınlaşt ır mam ızı kolaylaşt ır ır bu bizim. Böyle bir şey yapsak sahada bunun
karşılığ ı olur mu?
YILDIRI M BELEDİ YESİ KADI N VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KLİNİ K
PSİKOLOĞU CİHAT KAYA – Sahada karşılığ ı olur, özellikle o A t ipi dediğiniz grup,
dediğim gibi, eğer doğru seçimlerle yapıl ırsa çok daha f aydası olur bunun.
BAŞKAN – Yani bizim ilk karşılamada psikoloğa ihtiyacım ız olmayabilir.
Sosyoloj iyi bit irmiş, sınıf öğretmenliği, hemşireliği bit irmiş, bizim belli saat
müf redatım ızı alm ış, aklı başında, iletişim kurma becerisi olan, hatta iletişim f akültesi
mezunu…
YILDIRI M BELEDİ YESİ KADI N VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KLİNİ K
PSİKOLOĞU CİHAT KAYA – Ona benzer bir çalışma var aslında, sosyal incelem e
gruplar ım ız var bizim, so syolog arkadaşlar…
BAŞKAN – Hayır, bunu Türkiye, biz bunu mevzuat olarak komisyon raporuna
sokalım ve böyle bir mekanizma kuralım Türkiye'de, çünkü biz yasama f aaliyeti
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yapıyoruz Kom isyon olar ak. Biz bunu Komisyon r aporuna yazdığ ım ızda bunun art ık
bir yasa maddesine dönüşmesi gerekecek, onun için uğraşacağız.
YILDIRI M BELEDİ YESİ KADI N VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KLİNİ K
PSİKOLOĞU CİHAT KAYA – Kendi açım dan ben çok f aydalı olacağ ını düşünüyorum.
DENİZ DEPBOYLU ( Aydın) – Sayın Başkan, yalnız orada bir sorun ç ık acakt ır
muhtemelen. Ben başından ber i söylüyorum, ben psikolojik danışmanım, AB
danışmanlığ ı eğitim leri de aldım. A tipi, B tipi aile danışmanlığ ı dediğiniz zaman bu
görevler in sunuluşunda mutlaka ist ismar …
BAŞKAN – Kesin sınırlar ı belli olup bir m üeyyid esi olması lazım.
DENİZ DEPBO YLU ( Aydın) – İsmi f arklı olması lazım.
Şimdi, aile danışmanlığ ını zaten baştan beri ben söylüyorum, yüksek lisans
program ı lazım.
BAŞKAN – En az.
DENİZ DEPBOYLU ( Aydın) – Ve onun sertif ika programını da ben de alm ış
olmama rağmen diğer arkadaşlara verilm esi büyük bir haksızlıkt ır.
BAŞKAN – Ona kat ılıyorum.
DENİZ DEPBOYLU ( Aydın) – Şimdi, A tipi danışmanlık, B tipi danışmanlık
dediğiniz zaman zaten şu anda alan ist ismar ı çok f azla, bu yüksek lisans dışında olan
arkadaşlar ın s ertif ikası aile rehber liği olur.
BAŞKAN – Bunu tart ışır ız kendi içimizde ama şunu yapalım yani bir grup ilk
karşılamayı yapacak, bunlar sürdürülebilir bir ilişkiye girmeyecekler zaten vakayla.
İletişim f akültesi dâhil söylüyor um.
DENİZ DEPBOYLU (Aydın) – Onda da çok dikkatli olmamız lazım çünkü
arkadaşlar ım ız bu işi aldığ ında, görevi aldığ ında f ilan danışmanlık terapi ver me
hizmet ler ine kaydığ ını görüyoruz. Orada bir kere çok çok dikkatli olmam ız lazım.
Zaten ruh sağlığ ı yasası da çıkarmam ız g erekiyor, alan meslek yasası da çıkart ılm ası
gerekiyor. O konuda çok dikkatli olmam ız lazım. Her alandan arkadaşım ızı bu göreve
alırsak daha f arklı sorunlar yaşar ız. Çünkü ilk kabul çok önemlidir. Hani aslında…
BAŞKAN – Hayır, şunu söylüyor um ama benim söylemeye çalışt ı ğ ım şu:
İletişim f akültesi mezununu alacağ ız, biz bunu ner edeyse alt ı ay lık bir programa t abi
tutacağ ız. Hatta o kişinin yeter liliğiyle ilg ili de elinde bir belg esi olması gerekiyor ilk
kabulü yapacak. Kahveye gidip anlatacak mesela , eğitim verecek erkekle re, onu öyle
yapmayın, bunu böyle yapmayın. Bunun psikolog olması gerekmiyor bence.
DENİZ DEPBOYLU (Aydın) – Yine de alana yak ın eğit imler alm ış olması
gerekiyor çünkü vereceği konular psikolojiyle ilgili konular. Ona dikkat etmemiz
gerekiyor. Girecek ora da, mesela çocuk eğitimiyle ilgili bilgi ver diği gibi çocukların
gelişim sorunlar ıyla ilgili de bilgi verecek. Yani bu alanda eğit im almam ış birinin alt ı
aylık bir eğitim le bunu vermesi çok da doğru olmaz diye düşünüyorum.
BAŞKAN – Bunu bir az tart ışalım b iz. Yani şurada endişemiz var: Psikoloji
mezunlar ının yüksek lisans yapm ışlar ı yeterli sayıda olmadığı için çok karışıyor .
Dediğiniz gibi, ben biliyorum, açık öğretim sosyolojiyi bitir iyor adam, gidiyor 400
küsur saat mi bizim eğitimlerim iz, onlar ı da alıy or, haydi açıyor bir of is terapi
ver iyorum diye. Bu son derece sağlıksız bir durum. Terapi vereceklerin psikoloji ya
da sosyal hizmet mezunu olup ve yüksek lisans pr ogram ını da, o onunla ilgili klinik
psikoloji dalında yüksek lisansının olması gerekiyor.
DENİZ DEPBOYLU (Aydın) – Terapi verecek arkadaşlar ım ız var, bir de
psikoloji mezunu. Psikoloj i ve psikolojik danışmanlık mezunu olması gerekiyor,
psikoloji temelde eğitim alm ış olması ger ekiyor, terapi çok hassast ır.
BAŞKAN – Ya klinik psikoloji yüksek lis ansı…
DENİZ DEPBO YLU ( Aydın) – Art ı, yüksek lisans eğit imi alması gerekiyor.
YILDIRI M BELEDİ YESİ KADI N VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KLİNİ K
PSİKOLOĞU Cİ HAT KAYA – Ö zel bir alan, evet, terapistlik eğitimi alması gerekiyor.
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YILDIRI M BELEDİYESİ KADIN VE Aİ LE HİZMETLERİ MÜDÜRÜ FİLİZ
ÇİLİNGİR – Başkanım, ben bir şey diyebilir miyim?
BAŞKAN – Evet, dinliyorum.
YILDIRI M BELEDİYESİ KADIN VE Aİ LE HİZMETLERİ MÜDÜRÜ FİLİZ
ÇİLİNGİR – Cihat Bey’le bir likte çalışıyoruz biz. Aslında Cihat Bey'in özellikle
dokunduğu nokta piyasanın da bu konuda çok şey olması.
BAŞKAN – Çok istismar, var evet.
YILDIRI M BELEDİYESİ KADIN VE Aİ LE HİZMETLERİ MÜDÜRÜ FİLİZ
ÇİLİNGİR – Yani piyasada ser best çalışan, bu unvanlar ı kullanan o kadar çok insan
var ki ve bizim merkezim ize geldikler inde ya “Biz yanlış kişilere gitmişiz.” diye itiraf
eden vatandaşlar oluyor bu anlamda.
BAŞKAN – Görev tanım ı olmadığ ı için, m evzuat ı olmadığ ı için.
YILDIRI M BELEDİYESİ KADIN VE Aİ LE HİZMETLERİ MÜDÜRÜ FİLİZ
ÇİLİNGİR – Böyle bir mevzuat yok. Biz müdürlükten arkad aşlar la da bazen
konuşuyoruz.
BAŞKAN – Kat ılıyorum ona ben.
YILDIRI M BELEDİYESİ KADIN VE Aİ LE HİZMETLERİ MÜDÜRÜ FİLİZ
ÇİLİNGİR – Yani o kadar çok suist imale açık bir ortam ki bu biz kendi aram ızda bile
unvanlar ı tart ışıyor oluyoruz bazen. Kamuda bunu sağla mak belki daha kolay, daha
kontrollü. Ama piyasayı kontrol etmek…
BAŞKAN – Hatta şöyle bir handikap var: Aile Bakanlığ ı kamu hizmet i ver iyor,
belediyeler çok iyi niyet li, kendi bölgeler inde hizmet ler ver iyor ama onlar ın ikisinin
arasında bile bazen, sizin bur ada olduğu gibi… Şimdi burada hep ber aber iz ve ciddi
bir entegrasyon gördüm, çok mutlu oldum. Bazen o entegrasyon da olmuyor. Aile
Bakanlığ ının verdiği eğitim program ın dışında ya da onun ver diği hizmet ler in çok da
dışında belediye bir of is açmış, bir h izm et veriyorum diyor ama hiçbir standardı yok
bazen.
YILDIRI M BELEDİYESİ KADIN VE Aİ LE HİZMETLERİ MÜDÜRÜ FİLİZ
ÇİLİNGİR – Kendimiz hazır ladık bu standartlar ı.
BAŞKAN – Hayır, sizin için söylemiyorum. Burada ciddi bir entegrasyon var,
Aile Bakanlığ ı burad a, belediyeler burada ve ber abersiniz. Bunu görmediğimiz yerler
de oluyor. O anlamda bir st andardın gelmesi, belediye de açacaksa, ef endim, özel
bir yer de bu hizmeti verecekse aynı standartta vermesine ciddi bir ihtiyaç var.
YILDIRI M BELEDİYESİ KADIN VE Aİ LE HİZMETLERİ MÜDÜRÜ FİLİZ
ÇİLİNGİR – Paralel hizmet etme anlayışı…
BAŞKAN – Görev tanım ı belli olmalı, bu işte böyle bir mekanizma kurulacaksa
sistem, şu hizmetten şu görev tanım ından şu kadar personel, bu görev tanım ından
bu kadar personel olmalı ki bö yle bir hizmet ver ilsin diye çok doğru bir…
YILDIRI M BELEDİYESİ KADIN VE Aİ LE HİZMETLERİ MÜDÜRÜ FİLİZ
ÇİLİNGİR – Yani f iziki mekân dâhil buna Başkanım.
BAŞKAN – Tabii tabii.
YILDIRI M BELEDİ YESİ KADI N VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KLİNİ K
PSİKOLOĞU CİHAT KAYA – Dezavantajlı gruplarla çalışıyor uz. Psikolojik
danışmanlık merkezi ve kadın konukevleri daha çok kendi iht iyacı görülen insanlar
ama bir de bunun geriatri ser visler i var.
BAŞKAN – Tabii.
YILDIRI M BELEDİ YESİ KADI N VE AİLE HİZM ETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KLİNİ K
PSİKOLOĞU Cİ HAT KAYA – Herhangi bir yerden mezun olm uş bir psikoloğu ya da
danışmanı ya da sosyal hizmet uzmanını o kadar yaşlının içer isine bırakt ığ ınız zaman
dengeleri sağlayam ıyor. Tecrübesizlikle sadece açıklayabileceğimiz şeyler değil
çünkü burası risk gr ubu alt ında olan insanlar.
BAŞKAN – Ben daha ileri bir şey söyleyeyim. Sosyal hizmet uzmanlar ı, -bunu
yapıyoruz, ben de Bakanlıkta dört yıl görev yapt ım bür okraside - alıyor uz üç yıl çocuk
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hizmet ler inde çalışt ır ıyoruz, tayini çık ıyor, evleniyor, başka bir ş ehre gidiyor,
götürüyor uz
yaşlı
bak ımevine
ver iyor uz,
yaşlıyla
ilgili
hiç
çalışmam ış.
Uzmanlaşmalar ı ve kendi uzmanlık alanına tayin yapılacaksa da o gittiğ i ilde de kendi
çalışt ığ ı alan... Yaşlı m ı çalışıyor, yaşlı çalışsın, uzmanlaşsın. Çocuk mu çalışıyo r,
çocuk çalışsın. Engelli m i çalışıyor, engelli çalışsın. Sosyal hizmet uzmanlar ının da
uzm anlaşması gerekiyor.
Yani on yıllık sosyal hizmet uzmanı, on yıl çocuk çalışm ış ama götürüyoruz,
yaşlı bak ımevine veriyor uz. Hani yeniden başlıyor yaşlı.. . Biliyoru m, personel
geçmişim var benim diyor. Hem öz güveni var ama bir şey bilmiyor.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) – Deniz Hanım ’ın söylediği konuda, sizin
önerdiğiniz konuda aslında şunu eklem ek istiyorum: Gerçekten, Deniz Hanım’ın
dediği gibi, psikoloj i ya da insan üzerine çalışm ış, yani insan üzerine derken sağlığı
ve psikoloj isiyle alakalı temeli olan birimlerin olması gerektiğini düşünüyor um. Çünkü
yani t ıp f akültesine mesela biyologlar, kimyacılar gir iyor ve prof esörlüğe kadar
yükseliyor. Baktığ ınız zaman, kariye r olarak tıp f akültesi pr of esörü ama temelinde
kimya okumuş. Ya, bu, buna benziyor. Böyle bir şey olmayacak şekilde hareket
etmemiz lazım. Arkadaşlara kat ılıyorum yani temeli olan bir şey üzer inden yürümemiz
gerekiyor.
YILDIRI M BELEDİ YESİ KADI N VE AİLE HİZ METLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KLİNİ K
PSİKOLOĞU CİHAT KAYA – Bunu ben özellikle şu yüzden söyledim: Şimdiye kadar
lüks bir f aaliyetti tabiri caizse.
BAŞKAN – Topar layalım arkadaşlar.
YILDIRI M BELEDİ YESİ KADI N VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KLİNİ K
PSİKOLOĞU Cİ HAT KAYA – Ruh sağlığı hizmet i lüks bir hizmet değildir aslında,
herkesin temel ihtiyacı. Belediyeler ve kamu ücretsiz olarak buna girmeye başlayınca
şimdi biz dört ay içerisinde 260 kişiyle görüştük. 260 çok ciddi rakam. Hakeza,
arkadaşlar ım yıllardan beri çok ciddi insanlar la görüşüyor. Yani devam eden zamanda
başka sorunlar ı doğurma ihtimali çok yük sek.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum, çok sağ olun.
YILDIRI M BELEDİ YESİ KADI N VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KLİNİ K
PSİKOLOĞU Cİ HAT KAYA – Ben teşekkür ederim.
BAŞKAN – Başkanım, sorusu yoksa arkadaşlar ın kalkalım , programım ızı
sarkıtmayalım.
Kapanma Saati: 13. 28
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( Merinos Kültür Merkezi)
ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma Saat i: 14.00
BAŞKAN: Ayşe KEŞİ R (Düzce)
BAŞKAN VEKİLİ: Bayram ÖZÇELİK ( Burdur)
SÖZCÜ: Ali ÖZKAYA (Af yonkarahisar)
KÂTİP: Emine YAVUZ GÖZGEÇ (Bursa)
-----0----BAŞKAN – Değerli katılımcılar -değer li misaf irler diyeyim, Bursa’dayız ama
biz ev sahibiyiz, sizler i davet ettik - öncelikle davet imize kat ılım gösterdiğiniz için
teşekkür ediyorum.
Ben Ayşe Keşir, Düzce Millet vekiliyim , aynı zamanda Aile Bütünlüğünü
Araşt ırma Komisyonu Başkanıyım. Komisyon üyesi arkadaşlar ım ızdan Deniz
Depboylu Aydın Millet vekili, Hüsnüye Erdoğan Konya Milletvekili, Emine Yavuz
Gözgeç’i tanıyorsunuz, şehrim izin milletvekili, Ergün Taşcı Ordu Millet vekil i bugün
aram ızdalar.
Komisyonum uz 14 Ocakta çalışmaya başladı, “Aile Bütünlüğünü ve Boşanma
Olaylar ını Araşt ırm a Kom isyonu”, daha da uzun adı var da ben size bir az
kısalt ıyorum. Tabii, araşt ırma komisyonlar ı, biliyorsunuz Parlamentoda süreli bir
komisyon. 14 Mayıs itibar ıyla bizim rapor umuzu teslim etmiş olmam ız gerekiyor. Bu
anlamda, ilk bir ay, Parlamentoya ilgili kurumlar ı çağ ırar ak, kamu kurumlarını,
üniversiteleri, mevcut araşt ırmalar ı dinleyerek geçirdik ki bir çerçeve çizebilelim diye.
Aslında biz b u konuyu, boşanmanın neden ve sonuçlar ını ar aşt ır ıp, k ısaca
yapıp geçebilirdik. Ama, ben de alandan gelen biriyim, daha önce hem sivil toplum
tecrübem var bu alanda , bu sene yaklaşık otuzuncu yılım hem de yüksek lisansım
sosyal politika. Sosyal Polit ikalar Bakanlığ ında bir dönem Bakan Müşavir i olar ak
görev yapt ım, kuruluş aşamasında bulundum ilgili Bakanlığ ın. O anlamda
önemsediğim bir alan.
Biz konuyu bir az daha geniş tuttuk, aile bütünlüğünü ilgilendiren hemen her
konuyu Komisyon çalışmasının içine almak istedik. Bunun içinde engelliler var,
kadına yönelik şiddet var, o ailede yaşlı varsa o da bizim konumuz. Neredeyse temel
tüm sosyal polit ikalar konular ını çalışıyor uz.
Tabii, burada biz Parlamentonun bir çalışma organıyız araşt ırma komisyonu
olar ak. Burada birinci amacım ız, ilgili mevzuatta nelere iht iyaç var, ne tür değişiklik
ve düzenlemelere ihtiyaç var, öncelikle onu çık aracağ ız, raporun bir inci amacı bu;
ilgili kanunlar olabilir, yönetmelikler olabilir; bir incil, ikincil mevzuat lar olabilir,
bunlar la ilgili bir çalışma yapacağ ız ve ilgili kamu kuruluşlar ına uygulamaya yönelik
öner ilerim iz olacak.
Bu bizim 4’üncü şehir dışı seyahatim iz. Doğal olar ak, ben yerel yönet imler i
çok önemseyen bir iyim, kendim de bir dönem yerel yöneticilik yapt ım, Büyükşehir
Meclis üyeliğ i yapt ım Ankara’da; yerel yönetimleri, yerinden yönet imi çok
önemsiyorum. Çünkü hem demograf ik çeşitlilik hem coğraf i çeşitlilik bazen sorunlar ın
biçimini de değişt irebiliyor, çözüm önerilerini de değiştir ebiliyor. Urf a’ya gittik daha
önce, demograf ik çeşitliliğini biliyorsunuz, o bölgede özellikle gitmemiz gereken bir
şehirdi. Kilis’e gittik, kendi nüf usundan daha f azla Suriyeli m isaf ir bar ındır an bir şehir
olduğu için. Bundan önceki seyahatimiz de Antalya’ydı. Ant alya, Türkiye
ortalamasının ü zer inde boşanma dosyasıyla karşılaşt ığ ım ız bir şehir. Tabii, şunu da
söylemem lazım, genelde yanlış bir kanaat var, onun da alt ını çizmek ist iyor um basın
mensuplar ı da bur adayken, genelde şöyle bir yanlışlık yapıl ıyor: Yıl içinde
evlenenler i o yıl içinde b oşananlara bölüyor uz rakam olarak, diyoruz ki işte 500 -600
bin kişi evlendi, 130 bin çif t boşandı bu sene, yüzde 20 boşanan var, eyvah! Bu doğru
bir ölçekleme sistemi değil çünkü 130 bin boşanan geçmiş yıllarda evlenenler; üç
yıllık, beş yıllık, sekiz yıll ık, on sekiz yıllık evliler var. Bunun için kaba evlenme ve
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kaba boşanma hızı dediğim iz bir ölçeklem e var dünya ölçeğinde, yani hem evlenenleri
nüf usa böldüğümüz hem de boşananlar ı nüf usa böldüğümüz bir oran. Türkiye bu
anlamda binde 1,7’lik bir orana sahi p. Bu da şu demek: OECD ülkeler i, Avrupa
ülkeleri, Kuzey Amer ika ülkeleri, pek çok ülke içinde Türkiye ilk 5 ülkeden bir i dem ek
yani iyi ülkelerden bir i, aile kurumunu hâlâ… Ki bizim bugün pek çok şikâyet
etmemize rağmen, bu konuya giren iyi ülkelerden bir i demek. Ama, tabii, bunu tehdit
eden unsurlar yok mu? Başta kadına yönelik şiddet bunlardan bir i, çocuk ist ismar ı
bunlardan bir i, eğer engelli bir birey varsa ve o engelli bireyle ilgili sür dürülebilir bir
yaşam şartlar ı oluşam ıyorsa bu sorunlardan biri, ailede bir yaşlı varsa bu o
sorunlardan biri. Bütün bunlar la ilgili büt üncül bir rapor çıkar ma amacındayız.
Tabii, bir diğer konumuz da şu, bunun özellikle alt ını çizmek istiyorum:
Genellikle aileyi konuştuğumuzda kadın ve erkek ilişkisi üzer inden, karı -koca ilişkisi
üzerinden aileyi tanımlıyoruz. Gerçi bugün çağ ırdığ ım ız muhataplar ım ızla özellikle
bu eksenli konuşacağız. Ama, şuna inanıyor um: Aileyle olan ilişkimiz, bireyin aileyle
olan ilişkisi medeni hâliyle başlamaz, doğumuyla başlar . Yani, medeni hâli
değişmemişse ya da evlenip hiç çocuk sahibi olmam ışsa bile “Bir ailesi yok.” mu
diyeceğiz o insanlar a? Yani, bu çok acımasız bir yaklaşım olur , kar ı koca ilişkisi
üzerinden aileyi tanımlıyor olmak. Onun için doğduğumuz ailelere, o ailedeki ilişkilere
karşı da hem haklarım ız hem görevlerimiz var, o anlamda bütüncül bir yaklaşım ı
tercih ett iğimizi if ade etmek için bütün bunlar ı söyledim.
Tekrar, Komisyon üyeler imize teşekkür ediyorum seyahat imize eşlik ettikleri
için, Ankara’dan gelen uzmanlar ım ıza teşekkür ediyorum ve bugün davet imizi
kırmayıp gelen Bursalı misaf ir lerim ize teşekkür ediyorum. Bugün burada hem kolluk
güçleri var aram ızda; Emniyet ve Jandarma temsilciler i, aile m ahkemesi hâkim ler imiz
var, sivil toplum kuruluşlar ım ız var.
Şimdi, tabii, tek tek sizler i dinleyeceğiz ama bundan önce yalnız ne yapt ık
öğlene kadar? Öğlene kadar ilgili kurumlar ı dinledik Bursa’da, Büyükşehir Belediyesi,
Osmangazi ve Yıldır ım Belediyelerinin bu alandaki çalışm alar ını dinledik, aynı
zam anda Aile Bakanlığ ı Şiddet Önleme ve İ zleme Merkeziyle, ADEM Aile Dest ek
Merkezinin uygulamalar ı da dinledik, oradan bazı veriler elde ettik.
Bugün bu toplant ım ızda Nilüf er Belediyesi temsilcim iz de burada, hoş geldiniz.
NİLÜFER BELEDİYESİ TEMSİ LCİSİ GÜLBİZ ALKAN – Merhabalar, siz de hoş
geldiniz.
BAŞKAN – Şimdi, toplant ının yerel yönet imden sonraki kısm ı daha bütüncül
bir yaklaşım ı if ade ettiği için önce sizi dinleyelim.
Siz kadına yönelik şiddetle ilgili bir sunum yapacaksınız bize, kadın çocuk
bir imiyle ilgili bir sunum yapacaksınız.
NİLÜFER BELEDİYESİ TEMSİLCİSİ GÜLBİZ ALKAN – Çok teşekkür ederim.
Öncelikle hepinize selamlar ım ı ve sevgiler imi iletiyorum, sizler de hoş
geldiniz.
Bir iletişimsizlik söz konusu olmuş.
BAŞKAN – Sabah dinleyecektik aslında biz sizi, evet.
NİLÜFER BELEDİYESİ TEMSİ LCİSİ G ÜLBİZ ALKAN – Öğlen saat ler inde
ancak ulaşabildiler bana. Ben yanımda bir sunum getirdim am a bunu…
BAŞKAN – Onu dosya olarak alalım sizden, sizden şif ahi olarak dinleyelim,
onu sizden yazıl ı olarak alır ız.
NİLÜFER BELEDİ YESİ TEMSİLCİ Sİ GÜLBİZ ALKAN – Lütf en, çok teşekkür
eder im çünkü içinde ayr ınt ıl ı graf ikler var , zamanınızı çok alacak.
Nilüf er Belediyesi olar ak biz kadına yönelik şiddetle ilgili çalışıyoruz;
kadınlar la, çocuklar la çalışıyoruz ve aynı zamanda tabii ki yaşlılarla da çalışıyor uz ,
engelliler le bir likte.
Kısaca, çok genel olar ak if ade etmem gerekirse, sizin söylediğiniz “Aile
bütünlüğü söz konusu olduğunda aileyi nasıl düşüneceğiz?” temellendirmesi aslında
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çok çok önemli. Çünkü projekte ettiğimiz şey boşanmalar m ı, aile büt ünlüğü m ü, ikisi
birden mi? Çünkü o zaman incelememiz gereken ayr ınt ılar ve analiz etmemiz gereken
şeyler f arklılaşıyor. Bizim düşüncemize göre “aile” dediğimiz k avr am ve konu, eşittir,
hane halk ıdır. Bu, neyi içer iyor? İçinde yaşadığ ı bireyler in önce ekonom ik, so nra
kültürel ve ruhsal, psikoloj ik paylaşımlar ını ve dayanışmasını ortaya koyan bir birim
aslında “aile” dediğ imiz, mutlaka evlilik olması gerekmiyor, vekilimizin de söylediği
gibi. Onun için, aile bütünlüğünü korumak adına çok kısaca söylemek gerekirse
Nilüf er’e bakt ığ ım ızda, öyle söyleyeyim, genel olarak Türkiye’ye bakt ığ ım ızda, bizce
başat konular dan ilki şu anda kadına yönelik şiddettir, diğeri de alzheimerdır. O kadar
büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız ki gelecek yıllar için, onun için aile büt ünlüğ ünü
korumak da boşanm alar ı engellemek de özellikle bu iki ana etmende çok ciddi bir
araşt ırma ve kaynak gerektirir diye düşünüyoruz. Engellilerle ilgili zaten büyük çapta
birtak ım şeyler yapıl ıyor ama kadına yönelik şiddetle ilgili hiçbirim ize tekrarlam ak
gerekmiyor burada, görünen köy kılavuz istemiyor. Açıkçası, alanda çalışan bir i
olar ak, bu konuda bir arpa boyu yol alabildiğimizi anca söyleyebilirim, çok üzgünüm
bu konuda. Ama madem Ankara’dan bur aya kadar geldiniz, zahmet ettiniz ve işin
aslını çalışan lardan ve alanda çalışanlar dan öğrenmek istiyorsunuz, duymak
istiyorsunuz, bizim istatistikler imiz ve bizim çalışmalar ım ızdan edindiğimiz bilg iler ve
tespit ler bu yönde.
Aynı zam anda, alzheimer da çok çok önemli bir risk f aktörü olar ak duruyor.
Yaşlı bir eyler bir tar af a, alzheirmerlar bir taraf a. Yani yaşlı bireyler le bir likte olmak
aile büt ünlüğünü belki bu ekonomik şartlarda ve bu ekonom ik düzende bir nebze
aslında bakarsanız aileye katkıda bulunmak demektir ya da bulundurmak demektir.
Ama alzheirmer söz konusu olduğunda bu çok ciddi bir sorunla karşı karşıya
olduğumuzun göster gesidir.
Burada çok belki ütopik ve marjinal karşılanacak ama bunu da söylemek
durumundayım. Aile bütünlüğü dediğimizde mutlaka evlilik gerekmiyor dedik. Yani
hani muhtemelen kaf ala rda bu konuyla ilgili söylediğimde ciddi bir şeyle
karşılaşacağ ım ı düşünüyor um, dile getir ilmese bile ama bunu gene de söyleyeceğim:
Aile büt ünlüğü dediğimizde evlilik söz konusu değilse acaba Türkiye'de ne kadar eş
cinsel var ve ne kadar ı aile olar ak yaşı yorlar? Bunlar ın da bütünlüğünü koruyacak
m ıyız?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Şimdi, Gülbiz Hanım, sanır ım benim söylediğim, sizde f arklı
anlaşıldı. Ben şöyle bir şey söyledim, tekrar söylüyorum: Aileye ait sorunlar sadece
karı kocaya ait sorunlar değil, bunu söylemek için söyledim bunu. Hiç
evlenmeyenlerin ya da evlenip hiç çocuk sahibi olmayanlar ın kendi doğduklar ı aileleri
var, içine doğduklar ı aileleri, yani çocuk olarak bulunduklar ı, ergen olar ak
bulunduklar ı, genç olarak bulunduklar ı ve onlar ın kardeşler iyle olan hukuku, bu da
bir ailedir. Benim söylemeye çalışt ığ ım buydu, onun özellikle alt ını çizmek ist iyor um.
Hani hiç evlenmem iş bir insan doğduğu ailesiyle beraber bazı sorunlar yaşayabilir,
işte ergenlik bunlardan bir. Ya da onun yaşlıl ığ ı ne olacak, h iç evlenmemiş birinin
yaşlıl ığ ı da bir sorun. Hepinizin ailesinde var dır hiç evlenmemiş bir halanız, teyzeniz,
bizde de var, 85 yaşında hiç evlenmemiş bir halam ız var. Onun ailesi biz değil miyiz
anne babası ölünce? Kastettiğim buydu, özellikle bunun alt ın ı çizmek istiyorum.
Evet, ben teşekkür ediyorum sizler e. Yazılı olarak da eğer ver mek isterseniz,
onu da yazılı olarak alalım.
Teşekkürler, sağ olunuz.
Yalnız şunu da söylemem lazım, kadına yönelik şiddetten konu açıldı,
birazdan konuşacağız. Ben 6284 sayı l ı Yasa’nın yapım sürecinde olan birisiyim.
Yaklaşık bir yıl civar ında yasa yapım sürecinde çalışt ım. İstanbul Sözleşmesi’ni
çekincesiz ilk imzalayan ülke Türkiye’dir ve Parlamentosundan ilk geçiren ülke
Türkiye’dir. Hatta pek çok Avrupa ülkesi 6284 muadil i bir yasa çıkartamam ışt ır,
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ülkesindeki sosyal krizleri, ekonom ik krizleri gerekçe göstererek çünkü her
çıkardığ ınız yasanın bir ekonom ik karşılığı vardır. Mesela “şiddeti önleme merkezi”
diyoruz, bizim yasam ızda var. Bir merkez oluşturmanız, or ada person el istihdam
etmeniz ve bir şey ür etmeniz gerekir, bunun bir mali karşılığ ı var dır. Pek çok Avrupa
ülkesi bu mali karşılığ ı karşılamayacağ ını söyleyerek uyum yasasını çıkartmam ıştır
İstanbul Sözleşmesi’nin. Bu anlamda Türkiye iyi bir durumdadır . 4 maddelik 4320’den
23 maddelik 6284 sayılı bir Yasa’ya geldi.
Şimdi burada uygulayıcılar ı var, onlar uygulamada neler le karşılaşt ık lar ını
konuşacaklar. Biz yasayı yaparken de hem Adalet Bakanlığ ı hem İçişler i Bakanlığı
hem ceza kürsüsü hocalar ı ve ilgili sivil topl um kuruluşlar ı, 250’e yak ın sivil toplum
kuruluşunun görüşü alınar ak hazır landı o yasa. Tabii, bazen, uygulayıcılar da bilir,
mevzuat ı hazır larsınız, ne kadar tit izlikle hazırlarsanız hazırlayın, uygulamada bazı
aksaklıklar ortaya çıkar. Şimdi onlar ı konuş acağ ız zaten. Ö zellikle aile mahkemesi
hâkimler imiz ve sivil toplumdan temsilcilerim iz var burada, avukatlar ım ız var
boşanma süreçler ini takip eden avukatlar ım ız var, onlar sahayı biliyorlar.
Özellikle benim üzer inde durmak istediğim 2 konu var burada. Bir incisi, veriler
şunu söylüyor bize: 100 boşanan çif tin 80’i ikinci evlilik yapıyor, doğal. Yani Türkiye
evlenme eğilimde olan bir toplum, Türk toplum sosyolojisi. Yüzde 80’i ikinci evliliğini
yapıyor ama bunlar ın yüzde 17’si boşandığ ı eşiyle evleniyor . Yüz de 17 için şunu
söyleyebiliriz: Hızl ı boşanıyor lar, bu, bir vakıa. Ama diğer taraf ta, elimizde başka bir
ver i var, avukatlar ım ız özellikle ve hâkimlerim iz biliyor, çekişmeli boşanmalar da
dosya süreler i çok uzuyor, art ı, ciddi bir velayet sorunu. Yani çocu k çok üzerinden
ilişkiyi çekişmeli götürme ve velayet sorunu karşım ıza çıkıyor. Komisyonun ilk
toplant ısında da söylemiştim bunu: Hiçbir çocuk, velayet i alan taraf la alamayan t araf
arasındaki çekişmeden dolayı icra marif etiyle ebeveyniyle görüşmeyi hak etm iyor,
hiçbir çocuk. Bu, önemli bir sorun genel anlamda, onun için sizdeki hikâyeler de bizim
için önem li, yani sizin burada karşılaşt ığ ınız hikâyeler, bunlar ı özellikle dinlemek için
buradayız.
Şimdi, evet öncelikle hâkimler imizden başlayalım. Sayın Serap Peker
buradasınız, Hâkime Hanım hoş geldiniz, 2. Aile Mahkemesi Hâkimi. Arkasından
Nursel Gümüşoğlu Hanım, 3. Aile Mahkemesi Hâkimi siz de buradasınız. Ser ap Bilgin
Özer, 4. Aile Mahkemesi Hâkimi.
Evet, sizlerle başlayalım lütf en. Genel durumu, g enel çer çeveyi,
karşılaşt ığ ınız sorunlar ı sadece 6284 değil, yani diğer Medeni Kanun’dan da
kaynaklanan velayet ve naf aka konular ıyla ilgili görüşlerinizi alalım sizin.
Buyurunuz.
4. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ SERAP BİLGİN ÖZER – Şimdi, ben üç yıldır aile
hâkimliği yap ıyor um, daha önce de ağır ceza mahkemesinde görevliydim. Aile
mahkemelerinde t abii ki gün geçtikçe boşanmalar ın sayısı çok f azla art ıyor. Dediğiniz
gibi, velayetle ilgili sürtüşmeler de buna bağlı olarak çoğalıyor. 6284 sayılı Yasa
uygulamasında da kadınla r, bu yasayı kötüye kullanıyor lar benim gördüğüm
kadar ıyla. Çünkü biz yeter li araşt ırma, soruşturma yapmadan, sadece beyana bağlı
olar ak koruma tedbiri uygulamak durumunda kalıyoruz. O zaman da kadın, mesela
kaf ası bir şeyden bozuldu, kocasına kızdı, hemen gidip “Beni dövdü, sövdü.” diyor,
ona bağlı olarak biz de tedbir veriyoruz. Bu da tabii ki erkekler için kötü bir şey
oluşturuyor, haksızlık oluyor. Ama bizim de şu anda yapabileceğimiz bir şey yok.
Bunun için…
BAŞKAN – Karşı davalar açılm ıyor mu Hâkime H anım ?
BURSA 4. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ SERAP BİLGİN ÖZER – Hayır, karşı
dava açılm ıyor, erkek geliyor mesela it iraz ediyor. İtiraz üzer ine gene biz dosya
üzerinde karar verdiğimiz için genellikle retle sonuçlanıyor. Ama aslında aile
mahkemelerinin sayılar ı ç oğalt ıl ıp da bu tip t edbir uygulamalar ında da taraf lar ı
dinleyerek, değerlendirme yapılarak, işte delil toplanar ak daha sağlık lı kararlar
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ver ilebilir. Bu şekilde haksızlık lar olduğu zaman, erkek bu sef er kadına karşı daha
çok kin duyuyor, int ikam duygusuyl a, yani aile korunacak yer de daha çok zar ar
görmüş oluyor. Onun için bunlar ın göz önünde tutulması iyi olur tabii ki.
BAŞKAN – Sizin öneriniz ne?
BURSA 4. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ SERAP Bİ LGİN ÖZER – Yani benim
öner im, işte aile mahkemelerin…
BAŞKAN – Delil aranmaksızın yerine ne öneriyorsunuz?
BURSA 4. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ SERAP BİLGİN ÖZER – İşte, taraf lar
dinlenerek, soruştur ma yapılarak bu t ip kararlar ver ilirse daha sağlık lı olur. Sadece
bir bayanın yani kadının korunmasına yönelik olduğu için, aslında erkekler de bazen
korunmaya muhtaç oluyor. Bazen kadın mesela kocasını aldat ıyor, diyor ki:
“Uzaklaşt ır ılsın evden.” Hem adam haksızlığ a uğram ış oluyor hem de evden
uzaklaşıyor, “Kalacak yerim yok.” diyor. Bu da çok büyük bir sorun oluyor.
BAŞKAN – Ama şu var, biz yasayı… Yasa koyucu ir adenin de bir parçası
olar ak da söylüyorum bunu. Terliğiyle sokakta kalan ve can korkusu olan kadın için
çıkardık biz bu yasayı.
BURSA 4. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ SERAP Bİ LGİN ÖZER – Öyleler i de var
tabii ki.
BAŞKAN – İstismar hâlinde yani bunu kadın da istismar edebilir, erkek de.
“İstismar etmesi hâlinde şöyle bir uygulama yapalım.” ı bekliyorum açıkçası sizden
biraz.
BURSA 4. AİLE MA HKEMESİ HÂKİ Mİ SERAP BİLGİN ÖZER – Yani istismar
etmesi…
BAŞKAN – Çünkü orada bir tek can dahi k ıymet li, yani terliğiyle sokağa çıkmış
kadın ve gidecek hiçbir yer yok, 2 -3 tane çocuğu var. Yasa hazır lanırken bu irade
çok bask ın bir irade ve ben bunu çok önemsiyorum, burada bir can dahi çok kıymet li.
BURSA 4. AİLE MA HKEMESİ HÂKİ Mİ SERAP BİLGİN ÖZER – Evet ama işte
bunlar ın korunmasının yanında, hiç korunmaya muhtaç olmadığı hâlde korunanlar da
oluyor.
BAŞKAN – Peki, nasıl bir şey öner iyor sunuz? Öner iniz ne?
BURSA 4. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ SERAP BİLGİN ÖZER – Yani, onun için
işte ben diyorum ki: Aile mah kemeler i sayısı çok f azlalaşt ır ılır sa bu tip şeyler de
incelenip ona göre tedbir uygulanır, o zaman haksızlıklar daha azalır.
BAŞKAN – Tamam.
Teşekkür ediyorum, sağ olunuz.
Buyurunuz Serap Hanım.
BURSA 2. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ SERAP PEKER – Ben 6284’le ilg ili
olar ak, öncelikle kolluk güçler inin daha ayr ınt ılı, daha tef erruatlı bir sor uşturm a
yapması gerektiğini düşünüyorum. Yani sadece kadını değil, onun yanında evdeki
diğer bir eylerin şahitliğini, alınacak doktor raporunu, evde yapılacak olay yeri
incelemesini yet erli bulmuyorum. Daha yeterli olsa, biz daha inanarak, daha sağlık lı;
süresi bak ım ından, içer iği bak ım ından da daha kadını koruyacak şekilde kararlar
ver ebilir iz. O zaman onlara it iraz yolu da her ne kadar açık da olsa sonrasında bak an
mahkemede de it iraz daha sağlıklı değer lendir ilir diye düşünüyorum. Kollukta bu konu
biraz yüzeysel geçiyor. Kolluk da şundan korkuyor, yani o ilk yasanın başında
yaşanan ölümlerden sonra uygulayıcılara çok yüklenildi -basın aracıl ığ ıyla, yasa
koyucular taraf ından - herkeste bir korku oluştu, dolayısıyla da sağlıklı koruma
tedbir ler i alınamadı. Onun yer ine kolluk daha çok eğitilip kadınlarla ilgili koruma
tedbir i verilirken onlar ın ikinci aşamada korunacaklar ı yetersiz sığ ınmaevleri,
öncelikle o çok önem li, erkeklerin i t irazında…
BAŞKAN – Bursa’daki sığ ınmaevler inin yetmediğini düşünüyor musunuz
mesela siz? Yani gönderdiğinizde yer bulunamama dur umu oldu mu?
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BURSA 2. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ SERAP PEKER – Hayır, hayır, o açıdan
değil, gönder ip göndermemekle ilgili değil. Ya ni, nerede kalacağ ım, ne yapacağ ım,
nasıl bir aşamadan… Bize gelip “Sığ ınmaevinden çıkt ım, iş ar ıyorum.” deyip iş arayan
kadınlar ı da biliyor um. Kapım ıza gelip “İş bulabilir miyim, çocuklar ımla nasıl
yaşayacağ ım, bundan sonra ne yapabilir im?” Çoğunluğu uzu n süre de boşanmayı
düşünmüyor. Mesela ikinci uzatmaya geliyor, alt ı ay, tedbir vermişiz, “Tekrar uzat ın,
benim tehlikem devam ediyor.” diyor. Bakıyorsunuz, hâkim de ikilemde kalıyor. Bir
evlilik boyunca bir er kek bir evden ne kadar süreyle uzaklaşt ır ılabi lir; alt ı ay, bir yıl,
bir buçuk oldu, iki yıl oldu; her alt ı ayda uzatmada bu kopukluk gittikçe artıyor, ara
açılıyor ve neyse o t emelindeki düşmanlık ya da yaşanan sor un katlanarak art ıyor.
Sonra boşanma davalar ına bak ıyoruz “Beni evden uzaklaşt ır dı, ben art ık bu kadını
istemiyorum.” diyor. Yani, temeline inemiyoruz, yüzeysel bakıyoruz. Adam neden
şiddet uyguladı, ben asıl orasındayım. Bize o noktada geldiği için oradan başlıyoruz
ama konuşmaya. Bu adam işsiz, evine ekmek götüremiyor, işinde sorun yaşıyor ,
sokakta sorun yaşıyor, eve geliyor “Hani ekmek parası?” diyen karısını dövüyor. Yani
önce ekonom ik sorunlar ını şiddet uygulayan erkeklerden çözer ek, onun ekonom ik
sorununu, işindeki güvencesini…
Bursa’ya yönelik de ben bir sorun söyleyeyim, ben on yıldır , on iki yıldır
Bursa’da çalışıyorum. Bursa’da çok ciddi anlamda göçmen aileler in yapısıyla ilgili
gördüğüm bir şey var. Aileler kat kat ev yapıyor, ekonom ik sık ınt ı yüzünden bütün
çocuklar, anneler, babalar hepsi alt lı üstü bir aile apartmanında oturuyor. “Benim
evimde oturuyorsun. ” diyen annelerin, babalar ın, evli çocuklar ına ciddi bir hem
ekonomik hem psikolojik baskılar ı var, bu da bir şiddet ve bu bask ı alt ında kadınlar
bir sene, iki sene sonra dayanam ıyor, sorunlar yaşanmaya başlıyor. Halbuki ben hep
onu söylüyorum, o eşler, bir başka yerde… Ben, mahalle değiştirin, semt değişt irin,
bir daha deneyin, size sür e ver iyorum, gidin aileden uzakta bir ev tutun, biraz daha
bak ın ne olacak dediğimde, çoğunda düzelme olasıl ığ ı görüyor um. O psikolojik ve
ekonomik bask ıdan uzaklaşsalar, eşler birçok sorunlar ını yenebiliyorlar. Aileler in
böyle bir “Ben senin paranı veriyorum, evini de verdim, her şey…” Bursa’da bu şekilde
oturan eşlerin yüzde 90’ı “Anahtar ım ızın dış kapıda durması gerekiyor, aileler böyle
istiyor.” dediklerini biliyor musunuz? Yani kadınlar ın birinci boşanma sebebi bu.
“Benim kayınpederim, kayınvalidem ‘Anahtar dış kapıdan duracak, ben ist ediğim
zam an senin evine gireceğim.’ diyor.” Bu apartmanlara keşif için gittiğimizde, dış
kapıdan giriyoruz, dir ekt halılarla başlayan yani müstakil değil hiçbir kat, her bir kat
tek bir kişinin, sadece bir kapıyla açıp o eşler oraya gidebiliyor ama bağ ım sız
değiller. Dolayısıyla, kendiler ine ait yaşant ılar ı olmayınca başka sorunlar katlanarak
o evliliği bozuyor. Şi ddetse, şiddette de erkeğin ailesinden daha dayanak alıp
psikolojik olarak kendini güçlü hissettiği, kadının da bir başına aile apartmanında
anneyle… Mesela, çok büyük bir sorun var burada, kadınlar aileyle görüştürülmüyor.
Bir sokak, bir mahalle ötedeki a ileyle görüştürmüyor lar, bir de böyle bir bask ı yaşıyor.
Yani çok basit çözülebilecek sorunlar, artarak, katlanarak şiddete doğru gidiyor. Eğer
erkeklerin ekonomik gücü, bağımsızl ığ ı, problem ler i çözülse ben şiddetin de
azalacağ ını düşünüyorum. Bağımsız ev leri olsa onun da azalacağ ını düşünüyorum.
Ama 6284’ün uygulama sorununa gelirsek, ben öncelikle kollukta daha sağlıklı, daha
ayr ınt ıl ı, tef erruatlı bir inceleme yapılması gerektiğini düşünüyorum.
İkincisi: Yasanın özünde, ben ilk başlar da da söylem işt im, yani Anayasa’ya bir
ayk ır ıl ık var. Herkesin savunmasını almalıyız, herkesi dinlemeliyiz, hâkim öyle karar
vermeli. Hâkim bir şeyi böyle okuyup üstüne… Çok büyük, ağır bir tedbir uyguluyoruz,
alt ı ay evden uzaklaşt ırdık; ihlal ett in, üç gün hapis…
BAŞKAN – Ama alt ı ay üst sınır, daha alt sınırda verdiğiniz olmuyor mu hiç?
BURSA 2. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ SERAP PEKER – Tabii ki bir haf talık da
var, on günlük de var, bir aylık da var; raporuna göre, olayın içeriğ ine, ağ ırlığ ına
göre, bu kurtulabilir. Kış geldiği zaman süreler azalıyor. Bu karda k ışta bu insanlar
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alt ı ay nereye gidecek diyorsunuz, o zaman da süreyi çekiyoruz. “ Arabamda
yat ıyor um, iş yer im in ambar ında yat ıyorum.” diyor, erkek geliyor itiraz ediyor,
bununla ilgili de sorunlar var. Ama bu uzaklaşt ırm anın temelinde yatan sorunu
çözersek uzaklaşt ırdıktan sonraki sorunu da azaltm ış olacağ ız biz. Bence kesinlikle
aile mahkemelerinin işleri de çok, buna yasa da zaten izin vermiyor. Bunlar ın
hepsinin t ıpk ı ceza davlar ındaki suçüstü gibi, direkt kolundan tut up kolluk getirse
hâkimin önüne, o gün olan olayla ilgili sen ne yapt ın, sen ne yapt ın, bu nasıl oldu?
Çünkü ben zor lama hapis talepler inde duruşma açıyor um. Savunmasız bir insana
hapis cezası vermenin doğru olmadığ ını düşünüyorum. Hepsine duruşma açıyorum ,
kollukla getirttir iyor um. “Neden yapt ın, sen neden şikâyet çisin, ihlal nasıl oldu
diyorum?” Onlarla soru -cevap şeklinde o duruşmayı yaparken taraf lar bar ışıyor,
taraf lar anlaşıyor, kadın, adam ı af f ediyor; adam, özür diliyor . Mesela, “Zapta geçin
bu özür dilemesini, bir daha yapmayacağına söz versin.” diyor, o zapt a geçme bile
psikolojik olarak insanlar ı f arklı yönlendir iyor. “Söz veriyorum.” diyor, im zasını
alıyorum -kadın istediği için - im za at ıyor ve sorun çözülüyor. Yani orada onlar onu
f arklı bir şeki lde çözebiliyor. Ben onu ilk tedbir geldiğinde de duruşmada yapabilirim,
onlara anlatabilirim, sonuçlar ını anlatabilir im. Kâğ ıdı alıp adam kararı anlam ıyor,
ihlal ettiğinde sonunda ne olacak, başıma ne gelecek ama onu güzel bir şekilde
duruşmada anlatsak d aha f arklı ilerleyecek ya da daha f arklı çabuk çözülecek,
bunlar ı yapam ıyoruz. Hiç hâkimi görmeden, hiç haber i yok, aylarca evinden
uzaklaşt ır ılm ış. “Bana hiç sormadınız ki ben ne yapt ım?” diyor. Onu ilk geldiğinde
dinlemeliyiz, sebeplerini de bulmalıyız, o arada kadını da ona göre bir şekilde
yönlendirmeliyiz. Evet, hakikaten ciddi bir sorun varsa, sen şu kadar süre bir evden
uzaklaş… O arada da bence 6284’ün içine psikologlar, aile terapist ler i, sosyal
danışma merkezler i de girmeli art ık.
BAŞKAN – Aslında yasada k ısmen var o.
BURSA 2. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ SERAP PEKER – Var ama f iilen
uygulayam ıyoruz yani yeter li değil. “Par a m ı vereceğim? Nereye gideceğim? Benim
param yok.” diyor.
BAŞKAN – İnf azda sık ınt ı var diyorsunuz.
BURSA 2. AİLE MAHKEMESİ HÂK İ Mİ SERAP PEKER – İnf azda müthiş…
6284’ün en büyük handikabı budur bak ın. Ciddi madde bağ ımlılar ı var. E, ne var?
“Sağlık kuruluna gönder ir hâkim.” diyor. Ama biz sadece kararla gönderiyoruz, o
kadar, bitti, başka hiçbir şey yapam ıyor uz, uygulaması yok.
BAŞKAN – Denet imli serbestlik işe yarar m ı burada?
BURSA 2. AİLE MA HKEMESİ HÂKİ Mİ SERAP PEKER – Or ası inf az k ısm ı
bilemiyorum. O denetimli serbest likte de onun bir bar ınacak yer i olması lazım, düzenli
olar ak o hastaneye gitmesi lazım, ir adesi dışında zor la g önderemiyorsunuz ki.
Emniyetten bize geri geliyor, alt ı ay, üç ay, bir ay, on beş gün, süresi bitti diyor. Hani
tedavi? Yok. Hastaneye gitti m i? “ Yok, istemedi, kabul etmedi.” diyor, şimdi bir de
böyle bir sık ınt ı var . Yani iradesi dışında tutup kolundan z orla bu adam ı madde
bağ ımlısını tedaviye gönderemiyorsunuz ama o adam hep o sorunu yaşat ıyor ailesine
ve madde bağ ım lılarının koruma isteyen aile yak ınlar ı eş değil; anne, baba. Para
istiyor, vermiyor; anneyi, babayı dövüyor, en büyük sorun da bu. Üç gün s onr a
geliyor, yazık, anne, acıyor: “Ben ne yapayım, bu çocuk sokaklarda kaldı; geri gelsin,
kaldır ın t edbir i.” diyor. Şimdi, kaldır ın m ı, kaldırmayın m ı, ne yapacaksınız?
Kaldır ıyorsunuz üç gün sonra yine gidiyor anneyi dövüyor. Önce o adam ı tedavi
etmeniz lazım ama öyle bir uygulama yok, inf azını yapam adığ ım ız bir yasa var
elimizde.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
BURSA 2. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ SERAP PEKER – Yani Bursa’daki
göçmen aileler inin lütf en anneler i, babalar ı çocuklar ına bask ı yapmamalı. Ben on iki
senedir bunu yaşadım. Boşanma davalar ı yar ı yar ıya inecek, ben eminim. Aile
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apartmanı kavram ını çıkart ın sosyal yaşant ıdan, bağ ımsız bir evi olsun, düzenli bir
maaşı olsun, güzel g üzel evini geçindirsin.
BAŞKAN – Şimdi şu var, uzmanlar ı dinledik biz konuda, ho calar ım ızı. Aslında,
mesele aynı apartmanda oturup oturmama da değil, bir sokak ötede de otursa bu
ilişki böyleyse devam eder.
BURSA 2. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ SERAP PEKER – İşte, o kaf alar ı da
yavaş yavaş ailelerde…
BAŞKAN – Mesela, daha önce başka bir sivi l toplum kuruluşunun İstanbul’da
yapt ığ ı bir araşt ırmada, eşten sonraki en büyük şiddet i görümceden görüyor oradaki
kadınlar. Ama bu, şu demek değil yani, ailede kadın kadının düşmanı, her şeyi mi
kötü? Değil. Aslında, bazen geniş aile, aile apartmanı, eğe r ilişki sağlık lıysa bazı
avantaj da olabiliyor.
BURSA 2. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ SERAP PEKER – Am a bizim önümüze
sorunlular ı geldiği için diyorum ben.
BAŞKAN – Hayır, şunun için söylüyorum bunu. Buradaki sorun , hak ve görev
dengesinin sağ lıklı kurulamayışı. Yoksa binada ot urup oturmamak da değil, iki sokak
ötede de otursa kar ışan kar ışıyor. Burada onlar ın art ık ayr ı bir aile olduğunu…
BURSA 2. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ SERAP PEKER – O zam an biraz da
erkeklerin aile kurduklar ı zaman o bilinçle eğitilerek evlilik kurumuna hazır lanması
gerekiyor.
BAŞKAN – Erkeğin özellikle, annesiyle karısı arasındaki dengeyi kurması
gerektiğini, art ık bir mahremiyet çizg isi olduğunu, aslında biraz zihinsel bir durum
bu. Yoksa hani f iziki şartlar ı çok değiştirseniz de zihin değişmey ince…
BURSA 2. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ SERAP PEKER – Ama yine sonuç
kadında bit iyor, o erkeği yetişt iren kadının, annenin o erkeği daha kişilikli, daha
karakterli, bağ ımsız, başkasının sözünün alt ında kalmadan ailesine değer verecek
nitelikte yetiştirmesi ge rekiyor. Yine kadının eğitilmesi gerekiyor, yine kadının
eğitilmesi gerekiyor.
EMİ NE YAVUZ GÖZGEÇ (Bursa) – Aslında yerel yönetim ler in evlilik aile okulu
projeleri var şu an gündemde.
BURSA 2. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ SERAP PEKER – O, kesinlikle olmalı.
EMİ NE YAVUZ GÖZGEÇ (Bursa) – Aslında çok da f aydası olur diye
düşünüyorum, onlar ın uygulamaya geçtiği için. Şu an Yıldır ım Belediyesi yapıyor bu
çalışmalar ı.
BURSA 2. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ SERAP PEKER – O da yapılmalı evet.
EMİ NE YAVUZ GÖZGEÇ (Bursa) – Daha tek nik kadroyla, daha eğit imli
personelle, psikologlarla olursa…
BURSA 2. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ SERAP PEKER – Oradan tabii, evliliğe
hazır lık kurumuna geldiğiniz zaman da öncelikle bu evlilik programlar ının ben çok
zar arlı olduğunu özellikle söylemek istiyoru m.
EMİ NE YAVUZ GÖZGEÇ (Bursa) – Yani o evlilik okullar ının da f aydalı
olacağ ını düşünüyor um.
BURSA 2. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ SERAP PEKER – Yani 40 yaş alt ındaki
gençler in programlarda eş aramasının bence, toplumu çok yanlış yönlendirdiğini,
gençler i evliliğ e yanlış bakmaya ittiğini düşünüyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
DENİZ DEPBOYLU (Aydın) – Aslında hak ve görevlerden öte sınır lar ın
çizilmesi var. Ailede sınırlar ı çizmeyle ilgili yapılan psikoter apide öğretiler vardır.
Psikolog, danışman arkadaşlar ım bi lir , aileye sınır lar ın çizmesini öğretir iz.
Bahsettiğiniz apartm an evler de, apartman sahibi aileler de o sınır lar ı çizmek bir az
daha zor oluyor olabilir ama uzm an yardım ıyla bu terapi sırasında sınır lar ı çizme de
öğretilebilir.
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Yalnız bir konu var, biz saba ht an ber i izliyoruz arkadaşlar ım ızı, sağ olsunlar
sunum yapıyor lar. Yapılan bir çalışmayı izlediğimde bu ailelere t erapi ya da
danışmanlık veren kurumu ziyar etim izde, özellikle sordum, aile mahkemeleri size ne
kadar gönderiyor boşanacak çif tleri. Evet, hiç göndermediğinizi öğrendim ve ücretsiz
yapıldığ ını da biliyor uz, bilmiyorum siz f arkında m ısınız?
BURSA 2. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ SERAP PEKER – Bir de bunlar ı
sorduğumuz zaman taraf lar bize geldiğinde o noktada değiller yani yar dım
istemiyorlar. Yardım iste meden önce, bize gelmeden önce gitmeleri gereken bir
aşama orası. Davalar sırasında çünkü…
DENİZ DEPBO YLU ( Aydın) – Aslında…
BURSA 2. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ SERAP PEKER – Yok , gidebiliriz ama,
yani bin dosyadan 5 tane çıkmaz öyle.
DENİZ DEPBOYLU ( Aydın) – Bu, sizin şar t koşmanız da olabilir. Mesela, belir li
bir süre evden uzaklaşt ır ıyorsunuz ya.
BURSA 2. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ SERAP PEKER – Ama onun yasal
düzenlemeye girmesi lazım. Biz ondan sonra yarg ılama uzadı sürecine gir iyoruz.
DENİZ DEPBO YLU ( Aydın) – Anlıyorum, haklısınız.
BURSA 2. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ S ERAP PEKER – Bizde öyle bir sık ınt ı
var.
DENİZ DEPBOYLU (Aydın) – Ama bu hizmet lerden yarar lanır larsa
muhtemelen sorunların çoğu çözülür.
BURSA 2. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ SERAP PEKER – Bakın, ben o aile
apartmanı sor ununa şuradan ulaşt ım. Aileden şahit dinlediğimiz zaman hiçbir tanesi
eşler arasındaki sor unlar la ilgili şahitlik yapm ıyor. “Gelinim bana böyle söyledi, bizim
gelin bana böyle…” Yani kendi sorununu anlat ıyor, eşler arasında bir sorun yok
anlat ılabilecek. O kendiyle arasındaki sor unu anlat arak, o sorunu bak ıyorsunuz ki o
yar atm ış, onu demek istiyorum.
BAŞKAN – Anladım.
Teşekkür ederim.
Nursen Hanım, buyurunuz.
BURSA 3. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ NURSEN GÜMÜŞOĞLU – 2. Aile
Hâkimim iz aslında sorunlar ı çok güzel dile getir di. Ben tekrarından kaçınm ak
istiyorum ama 6284 sayılı Yasa ailenin korunmasına yönelik bir yasa olmasına
rağmen uygulamada maalesef aileyi korumaktan uzakta. Daha önce de 2 tane erkek
aile hâkim i arkadaşım ız sırf bu yüzden yetki değiş ikliği istediler çünkü erkeklerin
mağdur edildiğini düşünüyorlar uygulamada. Yani ben kolluk aşamasında daha yeterli
araşt ırma yapılmadığını düşünüyorum, birazcık daha kapsamlı ve ilgililerle bire bir
görüşerek evraklar ın bize gelmesini istiyorum çünkü ail e mahkemesi sayısı az ve
Bursa gibi nüf usu yoğun olan bir yerde dosyayı inceleme imkânım ız mut laka oluyor
ama yeterince inceleyemiyoruz. Yani o nedenle sonrasında zor lama hapis talepleri
geliyor, onlarda da bire bir ilgililerle görüşerek karar vermek durum undayız. Yani
bence öncelikle bu sorunun giderilmesi gerekir, uzmanlardan daha çok yar dım
alınması gerekir diye düşünüyorum. Yani bu şekilde.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ederim Nursel Hanım.
AV. SİBEL Ö zbudak, hoş geldiniz, buyurunuz.
BURSA BAROSU KADIN HAKLAR I KO Mİ SYON ÜYESİ AV. Sİ BEL ÖZBUDAK –
Teşekkür ediyorum.
Aynı zamanda 6284 sayılı Yasa hazırlanırken o dönemde içinde 18 tane vak ıf
kulüp derneğinin yer aldığ ı Bursa Kadın Kuruluşlar ı Bir liğ i dönem koordinatörlüğü
yür üttüm.
Açıkçası ben kendi adıma sahada ç alışan bir insan olar ak 6284 sayılı
Yasa’dan çok da memnunum. Tabii ki bur ada hâkime hanımlarla ayr ışt ığ ım ız noktalar
var. 6284 sayıl ı Yasa hazır landıktan sonra uygulamaya girerken en az alt ı aylık bir
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dönem bence yürürlüğe girmemesi gerekiyor du çünkü saha da biz bunun sık ınt ılar ını
yaşadık. Sahada çalışan insanlar yet erince bilgili değildi, yönetmelik çok geç
hazır landı. Yönetmelikle ilgili olarak mesela zorlama hapsi getirilmişti ama biz bu
konuda deva da açt ık, yasayla düzenlenmeyen bir şey yönetmelikle d üzenlenemez,
olamaz diye. Bu konuda hâkime hanımlar da yaşanan sık ınt ılar ı anlatt ılar zaten.
Şimdi sahada çalışanlar ın eğitimi çok önemli. Sahada çalışanlar derken kolluk
kuvvet ler i çok önem li. Biz bu konuda Bursa Barosu Kadın Kom isyonu olarak güvenlik
kuvvet ler ine, kolluk kuvvet ler ine eğitim e de gidiyoruz f akat orada o kadar hızlı
rotasyon oluyor ki bizim eğittiğimiz kişi bir sonraki olayda yerinde olmayabiliyor.
Mesela, tedbir karar ı alınm ış ama akşam saat sekiz karakola götürüyoruz, diyor ki
“Tedbir mem uru yok.” Ama bizim yasa böyle bir şey dem iyor. Ya da işte sabah dokuz
oldu, haydi şiddet başlasın; akşam beş oldu, haydi şiddeti bit irelim, yok böyle bir şey.
O yüzden, sahada çalışanlar ın bilinçli olması çok önemli, eğitimi çok önemli. Bu
konuya yeter inc e önem verilmediğini düşünüyorum. Kurum ve kuruluşlar ar ası
koordinasyon çok önemli. Bursa Barosu Kadın Kom isyonu Başkanlığ ı da yapt ım, o
dönemde il koordinasyon kurulunda da yer alıyordum ve gerçekten ŞÖNİ M, Valilik,
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür lüğ ü, Baro ya da diğer işte belediyelerden
arkadaşlar ın kat ılım ıyla biz çok hızlı çözümlere gittiğimizi, çünkü bir inci elden
sorunlar ı birbirim ize ilet iyorduk ve çözüm yollar ı buluyor duk, hiç değilse yerelde bunu
yapmaya çalışıyor duk. ŞÖNİM’lerin her ilde olm aması da ayr ı bir sık ınt ıydı.
6284’le ilgili ben de bir kadın dahi kurtulsa çok önemli diyorum ya da bir çocuk
kurtulsa dahi çok önemli diyor um. Neden? 2 tane örnek verm ek istiyorum. Bir isinde
kadın ve erkek eğitimli, 2 tane kız çocuklar ı var ve babasının tecavüz ve taciz ett iğini
doktorlar tespit ediyorlar, büyük k ız hastanede tedavi görürken. Büyük 10 yaşında,
küçük 4 yaşında. Bu anlatt ığ ım olay, 4320 sayıl ı Yasa dönemindeydi. Müdahale
edemiyorsunuz. Biz, avukat olar ak atandık o dönemde, kadına sor uyoruz, hâkime
hanım da soruyor, kadının verdiği cevap, “kadın” derken annenin ver diği cevap,
maalesef ki: “Kocam, öyle şeylere düşkündür.” Sonunda, biz, anneanne ve dedeyle
konuştuk, anneanne, kızını reddetti ve ikisi de, işte bir i mim ar, biri mühendist i bu
bahsett iğim eşler in. Anneanne, çocuklar ı aldı f akat o kadın ve adam evlilerdi ve
gençlerdi, o insanların çocuklar ı olacakt ı, yine olabilirdi.
Şimdi, 6284 sayılı Yasa döneminde düşündüğümde ben bunu bambaşka
yor umluyorum. Ya da işte “uygulayıcılar” derken son dönemde alınan bir kararım da
tedbir karar ı aldığ ım ız kişi polis, eşi şiddet görüyordu, kendi şiddetine katlanm ış f akat
lise çağ ındaki k ızına ve oğluna uygulamaya başlayınca bana geldi. Tedbir karar ı
alamazsınız diye, kendisi de polis olduğu için… Tedbir ka rarı alındı, hani herhangi
bir inceleme vesaire olmadığ ına kendisi de inanamadı o Em niyet gücünün. Fakat,
şeyi öğrendik o esnada, 17 tane kadın ona bağlıydı ŞÖ Nİ M’de, o kadınlar ı kurtarmak
üzere görevliydi. Biz yeniden bir yazı yazdık silahının alınması ko nusunda. İşte silahı
elinden alınınca orada kontrolden çıkt ı. Şimdi, kadın mağdur la görüştüğümde dedi ki:
“Avukat Hanım, gerçekten silahını verelim ama bir anlaşma yapalım, bana
bulaşmasın.” İşte tayinini ist edik başka bir yere, tayini verildi. Bunlar da h içbir delil
aranmaksın yapıldığ ı için ben çok hızlı dosyam ı iler lettim. Ama sonra biz dilekçe
ver dik, silahını verdik, çünkü kadın diyor du ki: “Ben şiddet görmeyeyim, çocuklarım
görmesin, benden boşansın ya da boşanmasın bu , önemli değil.” Şu anda hâlâ evl iler
ama hâlâ ayr ılar. Bu anlamda sahada çalışanlar ın, özellikle teslim edilen kadınlar ın
olduğu personelin bilinçli olması gerekiyor, eğitimler şart.
Bir de medya çok önemli. Televizyon, gazet e, görsel, yazılı her neyse ya da
yayınlanan diziler, bunlarla ilgili acil tedbirlerin alınması gerektiğini düşünüyorum.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim, sağ olunuz.
BURSA BAROSU KADIN HAKLARI KO Mİ SYON ÜYESİ AV. Sİ BEL ÖZBUDAK –
Çözüm öneriler i olar ak ben aslında şeyi de düşünüyorum, aile savcılar ı. Mesela, biz
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daha önceki görüşmeler imizde bu naf akalar ın işte devlet taraf ından ver ilmesi, icraya
konulmaması, çünkü mağdur kadınlar bu konuda hâlâ çok sık ınt ı çekiyor lar ama
savcılar, aile savcılar ı, özel birim ler ya da işte hâkime hanımlar ın bahsett iği gibi, ail e
mahkemesi hâkimler inin sayısı art ır ılar ak burada biraz daha hızlı yol alınabilir diye
düşünüyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
BURSA 2. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ SERAP PEKER – Bir de yasal olarak bir
şey daha öner ebilir miyim?
BAŞKAN – Buyurun.
BURSA 2. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ SERAP PEKER – Ö zellikle bu boşanma
ve sonrasında, çocuk tesliminde ve şahsi ilişkilerde bir yasal düzenleme şart.
Örneğin, 2 kez icra yoluyla , çocuğunu karşı taraf la görüştürmek durumunda olan
eşten velayet alınır. Net, ben bunu yasa dışı olar ak duruşmada şöyle yapıyor um:
Eğer icra yoluyla şahsi ilişki kurdurursan, daha dur uşma devam ediyor, bak 2 kez
soracağ ım diyor um anne ya da babaya, 2 kez bu şekilde tutanağı görürsem çocuk 1
yaşında da olsa senden alıp babaya ver irim diyorum anneye ya da babaya
söylüyorum, bak sen… Bir zorlama istiyorum yani para harcamasın, polisleri
görmesin, çocuk o şekilde gitmesin, kavga gürültü olmasın ama bunu hep yasada
olmayan bir şey ama ben kendimce zor lamayla çocuğu koruma alt ına almaya
çalışıyor um. Bunun ke sinlikle yasal düzenlemesi şart. O şahsi ilişkiler, çocuklar ın o
yaşadık lar ı sor unlar onlarda ciddi travmaya yol açıyor ve bunu yaşatt ık lar ı için de
eşler birbir lerine bunu silah olarak kullanıyor, en küçük bir şeyde… Zaten iş tamam en
bizde şuna döndü: “ Na f aka ödemiyor çocuğu göstermem, çocuğu göstermiyor naf aka
ödemem.” Böyle bir alışver işe döndü bundan kurtarmak için anneleri, babalar ı her
ikisini de çünkü öğretemiyorsunuz anneliği babalığ ı, onlar tamamen iki kinli insan
oluyor ve çocuk arada harcanıyor. En güzeli, yasal düzenleme ki biz haricen bunu
yapmak zorunda kalmayalım.
HÜSNÜYE
ERDOĞAN
(Konya)
–
Yoksulluk
naf akasıyla
ilgili
ne
düşünüyorsunuz?
EMİ NE YAVUZ GÖZGEÇ (Bursa) – Süresiz olmasıyla alakalı.
BURSA 2. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ SERAP PEKER – Ya, bence o, evlilik
süresine bağlı olmalı. Yani çok kısa süren bir evlilikte gerçekten hem erkek açısından
bu, çok mağdur edici hem de ben şahsen bir kadın olarak kadınlar ın bu şekilde üç
beş ay evli kaldığ ı bir adam ın par asıyla uzun süre geçinme f ikrine alış malar ını, böyle
bir geçim şekliyle, böyle bir kişilik geliştirmelerini de kabul edem iyorum yani. Bir
kadın böyle yaşamamalı. Yani kendini böyle bir durumda bır akmamalı. “İstemiyor um
senin paranı, senin paranla da geçinmeyeceğim.” diyebilmeli ama bunu yarat manın
alt ında hem yasal düzenleme yat ıyor hem ona bak ış açısı yat ıyor.
BAŞKAN – Burada şu var ama iki şey var .
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) – Bir hukukçu gözlüğüyle ne öner irsiniz yani
bu noktada, bir kadın olar ak değil de?
BURSA 2. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ SERAP PEKER – Şim di, hayır, yasada
bir düzenleme var, toplu naf aka diye bir şey var. Biz onu mant ıklı olarak diyoruz ki
bir yıl sürmüş, iki yıll ık toplam naf akası nedir ? Şu kadar dır, öyle toplu naf aka olar ak
karar veriyoruz, ömür boyu sürecek gibi vermiyoruz, on un zaten yasada düzenlemesi
var.
BAŞKAN – Ama burada iki şeye bakmam ız lazım. Şimdi, biz daha önce
konuştuğumuzda bu konuyu hatta bazen f iilî evlilik gerçekleşmeden bile boşanma
oluyor ve yoksulluk naf akası takdir edebiliyor hâkim. Ama iki şey var. Bir, bu
toplumda birkaç aylık da evli olsa - yani bu, her yerde geçerli olmayabilir ama bazı
yer ler de öyle- o kadın tekrar yeni bir hayat kuramıyor, hiç kuram ıyor yani kuramama
hâli de var. Yani o kadın , bir evlilik yapamayabiliyor, yeni bir hayat kuramayabiliyor.
Yani bunun vakaya özel olması gerekiyor.
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BURSA 2. Aİ LE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ SERAP PEKER – Tabii ki olaya da özel
olmalı.
BAŞKAN – Burada bir standart getiremeyebiliriz. Yani bunun içinde bekâret
var, evlilik dul olma ve bir daha hayat kuram ıyor, “ne kusuru v ar dı da bir ayda geri
geldi” oluyor adı. Bunun çok sık ınt ısı var kadın açısından am a şu da var, özellikle
eşit kusurda.
BURSA 2. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ SERAP PEKER – Eşit kusurda bence
yoksulluk kaldır ılm alı.
BAŞKAN – Eşit kusur konusu önemli bir konu.
BURSA 2. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ SERAP PEKER – Art ık o yasal
düzenleme, o maddedeki o şey kaldır ıl malı, eşit kusurda değil. Eşit kusur nasıl
tazm inata “hayır” diyor sa yoksulluk naf akasına da “hayır” demeli. Bak ın, iki tane
sadakatsizlik, ikisi de birbir ini aldat m ış eşit kusur diyorsunuz. Hadi şimdi bunun
sonunda vicdani olar ak yoksulluk naf akası verin. Yani bu, buna gidiyor çünkü. Eşit
kusurda yoksulluk naf akası kalkmalı bence ama kadının da sonradan mağdur
olduğunu bu şekilde gündeme getirip böyle düzenlemelere gir diğimiz zaman, inanın,
otomatikman, kadının hep korunmaya muhtaç, hep bir şeyler elinden alınm ış,
aşağ ıda, hep böyle yazık, hep böyle şey, o görüntüde ve o korunmaya muhtaç hâlde
olmasını ben kabul edemiyorum. O yüzden de olmamalı yani. Madem eşitse yan i bu
pozitif ayr ımcılık da burada yanlış bence. Olmaz, böyle bir şey yok yani. Eşitse,
olmamalı art ık.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
EMİ NE YAVUZ GÖZGEÇ (Bursa) – Bir konuyu soracağ ım da elinizde var mı
bilmiyorum gerçi istatistiki bir bilgi ama. Açılan dava sa yısıyl a ilgili Bursa’ya özel.
BURSA 2. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ SERAP PEKER – İnan bende 2003’ten
bu yana ben burada aile mahkemesini kurdum, geldim başladım 2015’e kadar açılm ış
boşanma davalar ı…
EMİ NE YAVUZ GÖZGEÇ (Bursa) – Art ış f azla m ı, sizce nasıl ?
BURSA 2. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ SERAP PEKER – Yok. Bir tane ben sizin
için getirdim, vereyim.
EMİ NE YAVUZ GÖZGEÇ (Bursa) – Sizin gözlemlediğiniz nedir?
BURSA 2. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ SERAP PEKER – Şöyle, onlar ın içinde
de sebepler var bur ada da eğer ister seniz.
BAŞKAN – Yazılı ver ebileceğiniz dokümanlar ı alalım.
BURSA 2. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ SERAP PEKER – Şöyle sebepler ini
ayırdım f akat Emine Hanım şeyi yasal olarak bilir, sadece temelinden sarsıl ma
sebebi…
EMİ NE YAVUZ GÖZGEÇ (Bursa) – Tabii ki içinde çok f arkl ı şeyler. Şiddet li
geçimsizlik deniyor ama alt ında f arklı f arklı şeyler olabiliyor.
BURSA 2. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ SERAP PEKER – Mesela en basit
istatistiki bir şey şöyleyeyim, hiç sayısını tutmadım ama çok net biliyorum 100
davadan -kadınlar için söylüyor um- kadınlar 100 tane açt ıysa 99’unu kabul ediyor uz.
Erkeklerin açt ığ ı 100 davadan yani 20 - 25’ni kabul ediyoruz. Bu, ne kadar kimin
kusurlu olduğunu, kimin hangi noktada dava açt ığ ını ve haklı olduğunu gösteriyor.
Yani davası r eddedilen kadın o kadar az ki . Çünkü en son noktada açıyor kadın
davayı ama erkek öyle değil, çok keyf i açabiliyor kadının it irazında hep dava
reddediliyor, bir de o da kusurlar ı gösteriyor.
BAŞKAN – Teşekkürler.
BURSA BAROSU KADIN HAKLARI KO Mİ SYON ÜYESİ AV. Sİ BEL ÖZBUDAK –
Benim atla dığ ım bir şey vardı. Ben bu arada Aile ve Sosyal Politikalar İl
Müdürlüğünde eğitici olarak da çalışıyor um, evlilik öncesi eğitimlerde. Medeni Kanun,
İş Kanunu ve 6284 sayıl ı Yasa’yla ilgili bilgilendir iyoruz evlenecekler i, gençler i f akat
olaya bak ışlar ı h iç olum lu olmuyor. Yani “ Biz, daha bism illah başlamadık neyi
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anlat ıyorsunuz.” diye. Hani görevler iniz var, öyle olursa böyle olur vesaire ben
sadece hukuki yönünü anlat ıyorum ama çok olumlu bakm ıyor yeni evlenecek gençler.
BAŞKAN – Hukuki olarak bakmazlar zaten, sosyolojik olarak, psikolojik olarak
anlatmam ız lazım.
BURSA BAROSU KADIN HAKLARI KO Mİ SYON ÜYESİ AV. Sİ BEL ÖZBUDAK –
Beraber anlat ıyor uz t ek ben anlatm ıyorum ama ben benim le ilgili k ısm ını söylüyorum.
Şunun için söyledim bunu, acaba bunu evlendikte n sonra böyle zorunlu evlenmeden
önce değil de evlendikten sonra m ı zorunlu olarak olabilse.
BAŞKAN – Urf a Harran Belediyesi evlilik müracaat ı yapan t üm çif tlere şart
koşmuş, evlilik öncesi eğitim program ını alan çif tlerin nikâhını k ıyıyor. Urf a Harran’da
yapm ış bunu.
BURSA BAROSU KADIN HAKLARI KO Mİ SYON ÜYESİ AV. Sİ BEL ÖZBUDAK –
Bence güzel bir uygulama, bir yıldır belki verm iyoruz ama ondan önce iki yıl boyunca
ver dik. Bir de bir şey daha eklemek istiyor um. Gizlilik kararı aldığ ım ız dosyalar da
kadın bütün geçmişini kay bediyor bir def a. Okuduğu okulu, ehliyet ini vesaire ve dahi
doktora gittiğinde bile yer i belli olabilecek, adı belli olabilecek gibi vesaire gibi
sorunlar yaşanıyor. Buna ilişkin çözüm lerin getirilmesi gerekiyor.
Bir de butonla ilgili işte sinyal çekti…
BAŞKAN – Gizlilik karar ındaki sorunu anlamadım yalnız.
BURSA BAROSU KADIN HAKLARI KO Mİ SYON ÜYESİ AV. Sİ BEL ÖZBUDAK –
Gizlilik kararı aldığ ım ız zaman kadın -ben çünkü kadınlar, bir tane de erkek var, bu
arada aldığ ım bir tedbir konusunda - büt ün geçmişini kay bediyor. Okuduğu okullar,
diplomalar ı, ehliyet i hiçbir isini kullanamaz hâle geliyor.
BAŞKAN – Ama yeniden düzenleniyor onlar. Kim lik değişikliğiyle mahkeme
kararıyla düzenleniyor art ık kolaylaşt ı o.
BURSA BAROSU KADIN HAKLARI KO Mİ SYON ÜYESİ AV. Sİ BEL ÖZBUD AK –
Şimdi, kolaylaşıyor ama hâlâ ehliyetini alam ıyor ya da bir doktora gitmekte…
BAŞKAN – Yok alıyorlar.
BURSA BAROSU KADIN HAKLARI KO Mİ SYON ÜYESİ AV. Sİ BEL ÖZBUDAK –
Yıldır ım Belediyesi g alibe destek veriyordu. Hani kaydını girm eden yapabiliyordu.
BAŞKAN – Yani bunu ilk def a duyuyorum, gizlilik kararı, kimlik değişiklik kararı
var sa hemen her şeyi bir iki ay içinde…
BURSA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ASAYİ Ş ŞUBE MÜDÜRÜ RECEP GÜNDÜZ
– Çok basit.
BURSA BAROSU KADIN HAKLARI KO Mİ SYON ÜYESİ AV. Sİ BEL ÖZBUDAK –
Gizlilik karar ını alıyoruz, sonrası.
BAŞKAN – Kimlik değişiklikler i, isim değişikliği, diploma değişikliği, sigorta
sicil numarası değişikliği hepsini birkaç ay içinde yapıyoruz biliyorum ben. Yani ben
ilk def a duydum.
BURSA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ASAYİ Ş ŞUBE MÜDÜR Ü RECEP GÜNDÜZ
– Tamamını, tüm belgeleri...
BURSA BAROSU KADIN HAKLARI KO Mİ SYON ÜYESİ AV. Sİ BEL ÖZBUDAK –
Benim son aldığ ım dosyada da aynı şeyi yaşadık…
BURSA 2. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ SERAP PEKER – Am a avukat hanım ın
dediği, kimlik değişikliği değil, sade ce gizlilik.
NİLÜFER BELEDİ YESİ TEMSİLCİ Sİ GÜLBİZ ALKAN – Hayır, gizlilikte hiçbir
şey kaybolmuyor ki. Sadece karartma ver iliyor.
BAŞKAN – Karartma var sadece.
BURSA BAROSU KADIN HAKLARI KO Mİ SYON ÜYESİ AV. Sİ BEL ÖZBUDAK –
Yok, ben kimliği söyledim.
BAŞKAN – Siz kimliği söylediniz, tamam.
BURSA BAROSU KADIN HAKLARI KO Mİ SYON ÜYESİ AV. Sİ BEL ÖZBUDAK –
Ben kimliği söyledim .
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NİLÜFER BELEDİ YESİ TEMSİLCİSİ GÜLBİZ ALKAN – Hızlıca değiştir iliyor
art ık.
BURSA BAROSU KADIN HAKLARI KO Mİ SYON ÜYESİ AV. Sİ BEL ÖZBUDAK –
Bir de bir şey daha.
BAŞKAN – Birkaç içinde bütün evraklar … Şu oluyor bazen, at ıyor um iht iyaç
duymam ış, hiç bilmem bir sertif ikasını değiştirmeyi unutmuş oluyorsa kadın o belg e
sonradan önüne çıkt ığında, değişikliği biraz gecikmiş oluyor.
BURSA BAROSU KADI N HAKLARI KO Mİ SYON ÜYESİ AV. Sİ BEL ÖZBUDAK –
Yok yok, o kadar basit değil. Ben ciddi kimlikten bahsediyor um.
NİLÜFER BELEDİYESİ TEMSİLCİSİ GÜLBİZ ALKAN – Ben şöyle bir hikâye
üzerinden belki som utlaşt ırmak gerekiyor.
BAŞKAN – Bit irsin Avukat Hanım sonra s ize söz vereyim. Avukat Hanım siz
bit irin.
BURSA BAROSU KADIN HAKLARI KO Mİ SYON ÜYESİ AV. Sİ BEL ÖZBUDAK –
Son bir şey bir de sinyalle ilgili, işte, but on.
BAŞKAN – Bu uygulama kaldır ıldı.
BURSA BAROSU KADIN HAKLARI KO Mİ SYON ÜYESİ AV. Sİ BEL ÖZBUDAK –
Ama onun geri döneceğini ümit ediyor um diye.
BAŞKAN - Şimdi, denet imli serbestliği çalışıyor bildiğim kadarıyla Aile
Bakanlığ ı herhâlde, o buton uygulamasının etki analizlerinden memnun
kalmam ışlardı. Pilot çalışmaydı zaten, Bursa’da ben buradaydım başlat ıldığ ı gün.
BURSA BAROSU KADIN HAKLARI KO Mİ SYON ÜYESİ AV. Sİ BEL ÖZBUDAK –
Hâkime hanım lar la da beraber yaşam ışt ık .
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
BURSA BAROSU KADIN HAKLARI KO Mİ SYON ÜYESİ AV. Sİ BEL ÖZBUDAK –
Ben teşekkür ediyor um.
BAŞKAN – Siz ilave edecek miydin iz bir şey?
NİLÜFER BELEDİYESİ TEMSİLCİSİ GÜLBİZ ALKAN – Şöyle bir örnek…
BAŞKAN – Yani öyle bir usulümüz yok, konuklar ın birbir iyle konuştuğu bir
usulümüz yok ama katkı ver ecekseniz, çok kısa alayım. Yani öyle bir usulümüz yok.
NİLÜFER BELEDİ YESİ TEMSİLCİ Sİ GÜLBİZ ALKAN – Şunu söylemek
istiyorum: Eğer kimliği adı, soyadı, TC’si vesairesi değiştir ildiyse ve kendisine karşı,
şiddet uygulayana karşı devam eden bir davası varsa ondan vazgeçmek zorunda
kalıyor çünkü deşif re olmamak için. Yani belki hak kaybı de rken bunu demek
istiyordur diye düşündüm, anlat abildim mi? Yani Gülbiz Alkan olar ak ben şiddet
uygulayana bir dava açt ıysam ve kimliğim i değişt irdiysem art ık o davadan vazgeçm ek
zor unda kalıyorum.
BAŞKAN – Yeni kimliğiniz var çünkü yeni bir hayat kuruluyor size.
NİLÜFER BELEDİ YESİ TEMSİLCİ Sİ GÜLBİZ ALKAN – Evet, onu da deşif re
etmemek istiyorum hâliyle.
BAŞKAN – Tabii, aksi hâlde kimlik değiştirmenin anlam ı kalmıyor.
NİLÜFER BELEDİYESİ TEMSİLCİSİ GÜLBİZ ALKAN – Evet.
BAŞKAN – Ama işin doğası gereği bir duru m, bunun mevzuatla ilgisi konusu
yok. İşin doğası gereği bir durum bu.
NİLÜFER BELEDİYESİ TEMSİLCİSİ GÜLBİZ ALKAN – Hani belki kastettiği şey
budur diye düşündüm.
BAŞKAN – Yoksa bunun mevzuatla ya da hukuki bir zaf iyetle ilgisi olduğunu
düşünmüyorum. İşin doğası gereği yeni bir kimlik ediniyorsunuz ve yeni bir hayat
kuruyorsunuz.
Teşekkür ederim.
Avukat Bilge Ar ıcıoğlu, buyurun.
BURSA BAROSU ÇOCUK HAKLARI KO MİSYONU BAŞKANI AV. BİLGE
ARICIOĞLU – Merhaba tekrar.
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Tabii, hukukçular ın sonuna denk geldiğim için 6 284 sayılı Yasa’yı art ık
değerlendirmek ve kadınlar açısından değerlendirmem f azla konuşma olur. Çocuklar
üzerinden bakarsam da yani şiddet gören ya da şiddete tanık olan çocuklar boşanm a
süreci de dâhil olmak üzere elbette ciddi psikoloj ik sık ınt ılar yaşı yor lar. Yani bunlar ın
suça sürüklenme or anı ya da madde bağım lısı olma oranlar ı çok yüksek. Hani bu
nedenle ben boşanm a sürecinde ya da işt e 6284 sayıl ı Yasa’dan yarar lanan aileler in
çocuklar ının zor unlu olar ak bir rehabilite edilmesi taraf tarıyım . Aksi hâ lde hem ileride
kendi evliliklerini hem de toplumsal sorunlar da bu kişiler başrol oynayacaktır diye
düşünüyorum.
BAŞKAN – Boşanma sürecindeki aileler in çocuklar ını?
BURSA BAROSU ÇOCUK HAKLARI KO MİSYONU BAŞKANI AV. BİLGE
ARICIOĞLU – Hem onlar hem de dediğim gibi şiddete tanık lık eden. Evet, bire bir
kendisi şiddet görmese de şiddete tanık olan çocuklar ın zorunlu olar ak rehabilit e
edilmesi gerektiğini düşünüyorum.
BAŞKAN – Tamam.
Teşekkür ederim Avukat Hanım, sağ olun.
Şimdi, Aslı Çak ır Par maksızoğlu 2. Aile Mahkemesi Psikoloğu.
Buyurunuz.
BURSA 2. AİLE MAHKEMESİ PSİKOLO ĞU ASLI ÇAKI R PARMAKSIZOĞLU –
Evet, on bir yıldan beri 2. Aile Mahkemesinde psikolog olarak çalışmaktayım.
Kısaca
görevimizden
bahsedeyim.
Mahkeme
hâkimler imiz
burada,
hâkimler imizce ver ilen, ara kararda geçilen konularda şahsı ilişki, velayet , evlat
edinme gibi konularda aile bir eyleriyle görüşüp rapor hazır lamak suretiyle görev
yapmaktayız. Aile bütünlüğünün korunması denildiği zaman aslında davanın esasına
girilmeden önce yapılması gereken müdahaleler olduğunu düşünüyor um ancak biz bu
konuda çalışm ıyoruz. Maalesef ki yani gerek iş yükünün f azla olması gerekse f iziksel
koşullar ım ızın uygun olamaması sebebiyle biz davanın esasına girmeden önce
ailelere müdahalede bulunam ıyoruz. Bir iki haf ta k adar önce BADEM’den haberim
oldu, dernek aracılığ ıyla, Büyükşehir Belediyesinin Aile Danışma Merkezinden, Bize
daha önce sor duklar ı zaman aile danışm anlığ ı almak istiyoruz dışar ıdan ama maddi
durumumuz yeter li değil dediklerinde yönlendirebileceğimiz Bursa içer isinde - bir
dönem kaymakamlık yapıyordu sanır ım ama - kimse yoktu. Şimdi BADEM’den
haberdar olduk, onlarla iletişime geçt ik ama biz bunu şif ahen yapt ık, hani yasal
dayanağ ı yok.
BAŞKAN – Aile Bakanlığ ının da var am a Aile Dest ek Merkezi aynı şekilde
ADEM’ler.
BURSA 2. AİLE MAHKEMESİ PSİKOLO ĞU ASLI ÇAKI R PARMAKSIZOĞLU –
Bilgimiz yok. Yani bilgi edinemedik. Türk Psikologlar Derneği aracılığ ıyla BADEM ve
Yıldır ım Belediyesinin Evlilik Okulu’ndan haber dar olduk, oradaki kişiler le ilet işime
geçtik, onlarda n bilgi istedik.
EMİ NE YAVUZ GÖZGEÇ (Bursa) – Osmangazi’nin de var aslında Aile
Danışmanlık Merkezi.
BURSA 2. AİLE MAHKEMESİ PSİKOLO ĞU ASLI ÇAKI R PARMAKSIZOĞLU –
Öğrenemediğimiz için bu bizden kaynaklı belki.
BAŞKAN – Şimdi, kurumlar arası koordinasyon ön emli bir sor un.
BURSA 2. AİLE MAHKEMESİ PSİKOLO ĞU ASLI ÇAKI R PARMAKSIZOĞLU –
Evet, maalesef .
Onlar la ilet işime geçmek üzere onlar dan bilgi aldık. Bundan sonra hani
bilmiyorum ne kadar yasal dayanağ ı var ama bize sorduklar ında en azından
yönlendirebilelim maddi yetersizliği olan lar ı çünkü maddi olarak yeterli olan kişiler
gidebiliyorlar dışar ıdan harici ama yetersiz olanlar ı kişiler gidemiyorlar ve kurtarmak
istedikler inde bile yardım alamadıklar ından boşanma davasına yönlenebiliyorlar.
Bundan sonra yönlend ir eceğimizi düşünüyorum en azından geldikler inde.
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6284’le ilgili çalışm a yapm ıyoruz maalesef , biz yapm ıyoruz. Ben haddim
olmayarak yasanın gerekli olduğunu ama yeter liği olmadığını düşünüyorum. Şu
açıdan yani evet, kadını, çocuğu ya da erkeği -çünkü evden uzaklaşt ır ılan bazen
kadın da olabiliyor - korumak gerçekten önemli ancak evden uzaklaşt ır ılan kişiyi de
rehabilite edebilmek önemli bence. Gidebileceği bir yer olmalı, öf ke kontrolünü
sağlamanın öğretilebileceği bir yer olmalı diye düşünüyorum ancak böyle bir merkez
ya da birim in olmadığını da biliyor um.
Benim düşünceler im ve görüşler im bu şekilde.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Çok teşekkür ederim.
Üyeler imizden soru sorumak isteyen var m ı? O zaman devam edelim çünkü
bugün kalabalık bir heyetim iz var, hepsini dinlemek ist iyoruz t ek tek.
Simge Furkan Hanım burada m ı, sizi dinleyelim, lütf en.
PDR uzmanısınız değil mi?
ASP İL MÜDÜRLÜĞ Ü PDR UZMANI Sİ MGE FURKAN – Evet.
BAŞKAN – Buyurun.
ASP İL MÜDÜRLÜĞ Ü PDR UZMANI Sİ MG E FURKAN – Merhaba öncelikle,
bizler okullarda çalışıyoruz biliyorsunuz ki psikolojik danışman olarak, rehber
öğretmen olarak ve bu boşanma sür ecinde ebeveynler ilk olar ak bize geliyor lar ,
çocuklar da yine aynı şekilde.
BAŞKAN – Pardon, siz Millî Eğitim Bakanlığ ına bağlı çalışıyorsunuz, rehber
öğretmen.
ASP İ L MÜDÜRLÜĞ Ü PDR UZMANI Sİ MGE FURKAN – Evet rehber öğretmen
olar ak okul psikolojik danışmanı olarak okulda çalışıyorum. Boşanma sür ecinde t abii
ki çocuklara en yakın kişiler bizler de oluyoruz okullarda olduğumuz için. Anne
babalar bazen kendi sorunl ar ıyla ilgilendikler i için çocukları ihmal edebiliyor lar .
Çocuk için aile ort am ı en güvendiği ortam ve bu güvendiği kişilerden dest eği
göremeyen çocuklar direkt bize geliyor lar sınıf rehber öğretmenler ine geliyor lar ve
güvendikleri ikinci ortam olan okulda bir arayış içine giriyorlar, destek için. Eğer
okulda da bu desteği bulam azlarsa dışar ıda maalesef , riskli ortamlar da
arayabiliyorlar. Bu noktada rehber öğretmenler in özellikle okullarda bulunması çok
çok önemli psikolojik danışmanlar ın çünkü bizler ailel ere de eğitimler düzenliyoruz.
Aile içi ilişkiler i düzenleyecek, onlar a iletişim seminer ler i, öğretmenlerim ize bu t ür
çocuklar ı, risk alt ındaki çocuklar ı f ark edebilecekler i eğitimler ver iyoruz. Bu anlam da
görevimizin önemli olduğunu düşünüyorum.
BAŞKAN – Pardon bir şey soracağ ım.
ASP İL MÜDÜRLÜĞ Ü PDR UZMANI Sİ MGE FURKAN – Buyur un.
BAŞKAN – Mesela, siz bir rehber öğretmen olar ak az önce bahsedilen
kurumlardan haberdar mısınız, belediyelerin hizmet lerinden? Yani oraya mesela, aile
yönlendirebiliyor musunu z? Bilginiz var m ı?
ASP İL MÜDÜRLÜĞÜ PDR UZMANI Sİ MG E FURKAN – Ben şu an Gönül
Elçiler i Projesi’nde çalışıyorum rehber öğretmen olarak, psikolojik danışman olar ak
ondan dolayı bilgim var.
BAŞKAN – Biliyorsunuz.
ASP İL MÜDÜRLÜĞÜ PDR UZMANI Sİ MGE FURKAN – Ama okulda çalışırken
bilgim yoktu, keşke olsaydı, ben de bu vesileyle veliler imi yönlendirebilirdim.
BAŞKAN – Gönül elçilerinde gönüllü müsünüz?
ASP İL MÜDÜRLÜĞ Ü PDR UZMANI Sİ MGE FURKAN – Yok hayır, şu an Millî
Eğitimden görevlendirmeyle oradan görev yapıyo rum. Ama, keşke bu kurumlardan
haber im olsaydı, aileler imizi yönlendirmem çok daha kolay olacakt ı.
Bursa’yla ilgili benim söylemek istediğim şu var: Rehber öğretmenler okullarda
bu denli önemliyken bu konularda, Yıldır ım ilçesinde özellikle risk alt ında b ulunan
çok f azla çocuk varken yani 200 okul var sa Yıldır ım’da, yar ısının neredeyse rehber
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öğretmeni yok. Yani, bu, çok önemli bir nokta. Şöyle, çoğu rehber öğretmenler bu
rotasyon durumu var dı, ondan dolayı Nilüf er’e tayin istediler ve şu an Nilüf er’de 3 - 4
rehber öğretmeni bulunan okul bulunurken Yıldır ım’da hiç rehber öğretmeni olmayan
birçok okulumuz var.
BAŞKAN – Sayın Valim, bu, önem li bir konu idari açıdan.
BURSA VALİ YARDI MCISI YUNUS FATİH KADİROĞLU – Tamam Sayın
Vekilim.
BAŞKAN - Yani, nor m f azlası m ı var öbür taraf larda?
ASP İL MÜDÜRLÜĞ Ü PDR UZMANI Sİ MGE FURKAN – Yok, norm f azlası değil,
isteğe bağlı gittiler r ehber öğretmenlerim iz ancak Yıldır ım ’da…
BAŞKAN – En az 1 tane her okulda olması…
ASP İL MÜDÜRLÜĞÜ PDR UZMANI Sİ MG E FURKAN – Evet ama maalesef
Yıldır ım ’da, öyle r iskli bir bölgede rehber öğretmeni olmayan çok f azla okulumuz var.
İlk atamayla da gelen çok f azla olmadı. Zaten atamalar bu sene çok az yapıldı. Ondan
ötürü de bir boşluk…
BAŞKAN – Önem li bir sorun ama yani bunu idar i olarak da çöze bilirsiniz en
azından görevlendir meler le.
BURSA VALİ YARDI MCISI YUNUS FAT İH KADİROĞLU – Sayın Valim ize
ileteceğim.
BAŞKAN – Bu konuyu vali beyle de ben de konuşayım ama lüt f en siz not alın
bunu.
ASP İL MÜDÜRLÜĞ Ü PDR UZMANI Sİ MG E FURKAN – Yani şu da oluyor :
Rehber öğretmenler bir okuldayken diğerine de görevlendir ilince de sık ınt ı oluyor.
Çünkü, bulunduklar ı okulda çalışmalar ını yürütmeler i gerekirken haf tanın iki günü
başka okula gitmek zorunda kalıyor lar. Dolayısıyla, ikiye bölünmüş oluyorlar. Aslında
görevlendirme de çok sağlıklı değil. Deng eli bir atama olursa bizim branşım ızda, çok
daha f aydalı olacaktır. Hani, il içinde çözülmeye çalışılıyor, Millî Eğit im
görevlendirme kanalıyla yapmaya çalışıyor f akat atamalarda bir dengesizlik söz
konusu ilçeler aras ında.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Tamam.
Yani, şeyi önemsiyorum, hanım ef endi de burada bugün bize sağ olsun eşlik
etti, bırakmadı, ber aber sabah hem Gönül Elçiler i Projesi’ni hem diğer belediyeler in
açıklam alar ını dinlediğimizde bu aile destek programlar ınd a ciddi bir gayr et var
orada. Hem evlilik öncesi hem evlilik döneminde veyahut da kahvelere, erkeklere
gidecek kadar… Mesela Yıldır ım belediyesi kahvelere girer ek d ahi bunu yapmaya
çabalıyor. Orada bir gayret var. Biz orada da bahsettik. Özellikle rehber
öğretmenler le bu kurumlar ın mutlaka koordineli çalışması lazım.
ASP İL MÜDÜRLÜĞ Ü PDR UZMANI Sİ MGE FURKAN – Kesinlikle.
BAŞKAN - Yani, siz, rehber öğretmenler sahada mutlaka çocuk istismar ı
olması gerekmiyor, mutlaka ağır şiddet olması gerekmiyor ama anne b aba arasında
bir uyumsuzluk, en uf ak bir şey çocuğa yansıyor. Öyle bir şey görüldüğünde bile aileyi
bu kurumlara yönlendir ebilmesi lazım. Yani, mut laka ist ismar ve ağ ır şiddeti
beklememek gerekiyor. Yani, günübirlik sorun , biraz uzadığında bile o evin t adı
kaçıyor. Yani, bir iki gün içinde çözülmeyen sorun günlerce uzadığ ında o evin tadı
kaçıyor. Belki o dönem bile böyle bir desteğe ihtiyaçlar ı var. Onun için o kurumlarla
iş birliği önemli. Sabah da aynı konuyu konuştuk.
DENİZ DEPBOYLU (Aydın) - Kur umlarda arkadaşlar ım ız gayet öz verili
çalışıyor lar, bak ıyor um, çok gayretli. Yani, hâkime hanım lar ım ıza bak ıyorum çok
gayretliler, psikolojik danışman arkadaşlar ım öyle, psikolog arkadaşlar ım öyle, her
bir i çabalıyor. Ama, benim gördüğüm, kurumlar arası iş birli ğinde koordinasyon
bozukluğu var. Birbirinizden haberdar değilsiniz. Ki elinizi bağlayan, kolunuzu
bağlayan birtak ım yasalar ım ız ya da yasalar ım ızdaki eksikliklerimiz de var. Aslında
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enerji var, malzem e var, her şey var ama evlilikte nasıl sorunlar ilet işi m
bozukluğundan kaynaklanıyorsa kurumlar arasında da bir iletişim bozukluğu var.
BAŞKAN – Sabah da aynı konuyu konuşmuştuk,
DENİZ DEPBO YLU ( Aydın) - Evet.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Simge Hanım, sağ olun.
Şimdi, kolluk güçlerimizi dinleyeceğiz.
İl Emniyet Müdür lüğünden Emniyet Müdürümüz Recep Gündüz Bey.
BURSA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ASAYİ Ş ŞUBE MÜDÜRÜ RECEP GÜNDÜZ
– Değer li heyetinize şehrim ize hoş geldiniz diyorum öncelikle, kıymet li vekiller imize.
Şimdi, tabii, işim iz gereği biz aile bütünlüğünü zedeleyen en temel sorun aile
içi şiddet i değerlendirdik pozisyonumuz gereği. Gülbiz Hanım ’a hemen usulen uygun
değil bekli ama hani bir arpa boyu yol almadık ama çok emin olun kendi kurumum
adına konuşmam gerekirse bak ışım ız tamamen değişti. Yani bu üç yıllık süre çt e
elbette beklenen sonuçlar ı yüzde 100 alam ıyor olabilir iz ama kamunun bakışı,
özellikle kurumun bakışı yüzde 100 değişti. Şöyle ar z edeyim: Özellikle tabii,
hâkimler im de avukat Hanım da eleşt irdiler eğitimle ilgili aile personelinin muhatap
olmamasıyl a ilgili ama bak ın önümde r akamlar. Biz geçen yıl her hangi bir program
olmaksızın kendiliğimizden 200 polisim izi eğitmişiz Bursa’da. Bu mağdur olmuş
kadınlar ın ilk muhatap olma noktasındaki arkadaşlar olmasına özen gösterdik. Tabii
ki biz sürekli sirküle o lan bir teşkilat ız. Ama takdir edersiniz ki gece gündüz, 24 saat
hizmet üreten bir kurumun da personelinde bir dönüşüm olması gerekiyor. Bu nedenle
500 tane, bizden sonra 2013’te başlam ış programla daha yeni bitmiş hizmet içi
eğitimleri, 500 personeli eğit icilerin eğiticisi yapm ışız teşkilat olarak. Aralık ayına
kadar 2016’nın 90 bin personele eğitim in ver ilmiş olması planlanıyor.
En temel if adesiyle kolluğun bak ışı çok net değişt i. Mağdur olmuş kadınlar bu
konuyla ilgili en azın dan k ısa sür e de olsa bir e ğit im alm ış per sonel muhatap kılmaya
çalışıyor uz.
Hâkimler imizin bir eleşt irisi olmuştu, kolluğun detaylı incelemeden hemen
idar i tedbirler uyguladığ ı ya da uzaklaşt ır ma kararı verdiği doğrudur. Biz de şöyle bir
bask ı alt ındayız takdir edersiniz ki, şimdi , mağdur olmuş bir kadın şiddete uğram ış,
gelmiş, siz bu kadının alınabilecek azami seviyede tedbir almazsanız doğabilecek
olumsuz bir net iceden de sorumlu olm aktasınız. Doğal olarak bizim gece polis
merkezim ize müracaat etmiş bir kadınla ilgili eşini heme n uzaklaşt ırmak gibi art ık
kendimizi sor umlu hisseder hâle geldik.
BAŞKAN – Ama kolluğun zaten böyle bir yetkisi var hâkime gelmeden önce.
Yirmi dört saat değil mi bu süre?
BURSA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ASAYİ Ş ŞUBE MÜDÜRÜ RECEP GÜNDÜZ
– Hâkimler im bizi süre bakım ından eleştiriyor lar. Hemen üç ay, iki ay uzun süreler.
Daha sonra aile mahkemeleri k ısalt ıyor bu süreleri.
BAŞKAN – Yok, onlar başka bir şey söyledi, f arklı bir şey konuşuyoruz şu an.
BURSA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ASAYİ Ş ŞUBE MÜDÜRÜ RECEP GÜNDÜZ
– Koruma ref leksiyle hareket ettiğimizden…
BAŞKAN – Siz saten yirm i dört saat onu almak zor undasınız her durumda.
Belki kadın istismar etse bile yirmi dört saat almanın kimseye bir zarar ı yok aslında.
BURSA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ASAYİ Ş ŞUBE MÜDÜRÜ RECEP GÜNDÜ Z
– Yirmi dört saat değil, süreler bak ım ından. Onaya gönderiyoruz onlar tasarr uf
yetkiler ini kullanıyor lar hâliyle.
Yani şunu demeye çalışıyor um, bir kurul karar vermediği için, arkadaşlar
koruyucu davranmak durumundalar çünkü sorumlu olacaklar.
BAŞKAN – Bir kişi karar veriyor değil mi orada?
BURSA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ASAYİ Ş ŞUBE MÜDÜRÜ RECEP GÜNDÜZ
– Doğrudur. O an çalışan am ir. Yani bu da takdir eder siniz, gece olduğu için daha
aşağ ı rütbeler de oluyor hâliyle.
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Avukat hanım ın kimliklendirmeyle ilgili b ir eleşt irisi olmuştu. Şimdi kayıt lar ı
kontrol ettirdik hemen söyleminden sonra. İki örnek incelendi, en geç bir buçuk ay
sürmüş istediği tüm belgeler in değiştir ilm esi hususu. Yani bu anlamda da…
BAŞKAN – Makul bir süre ama bir buçuk ay bütün evraklar ı değ iştirmek.
BURSA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ASAYİ Ş ŞUBE MÜDÜRÜ RECEP GÜNDÜZ
– Kim lik almayla ilgili biz öyle anladık.
BURSA BAROSU KADIN HAKLARI KO Mİ SYONU ÜYESİ AV. SİBEL ÖZBUDAK
– Değişt irme k ısm ında bir sık ınt ı yok , değiştirmeden sonra kadının yaşadığı
sık ınt ılar ı dedim. Ben başka bir şey söyledim.
BAŞKAN – Ama şimdi Avukat Hanım, tart ışma uzayabilir, buna girmeyelim ama
kimlik değiştirmek, yeniden doğmak demek. Tabii, birtak ım zorluklar ı var bunun yani
yeni bir birey olarak, isminizi bile değiştirseniz, isim t ashihi bile yapsanız, ona bile
alışmanız zor oluyor . Yani bu kolay bir şey değil, onu kabul ediyorum ama vaka da
öyle bir vaka olunca şu an bildiğim iz başka bir yöntemi yok.
Devam edelim lütf en.
BURSA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ASAYİ Ş ŞUBE MÜDÜRÜ RECEP GÜNDÜZ
– Çok f azla ayr ınt ıya girmek istemiyorum.
BAŞKAN – Rakamlar ne durumda, son bir iki yıl ın rakamlar ı var mı elinizde?
BURSA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ASAYİ Ş ŞUBE MÜDÜRÜ RECEP GÜNDÜZ
– Var. Şimdi, ben teknik anlamda bir şey söylemeyeceğim, arkadaşıma vereceğim
sözü.
BAŞKAN – Yani, kasten adam öldürme rakamlar ı var m ı elinizde?
BURSA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ASAYİ Ş ŞUBE MÜDÜRÜ RECEP GÜNDÜZ
– Bursa’yı çok şöyle genel bir çerçevelendirmem gerekirse Bursa’da koruma alt ında
hiçbir kadın öldür ülm edi, üç yıllık bir süreçten b ahsediyorum yani geçmişteki ver ilerin
taranması f ilan söz konusu olmadığ ı için, böyle bir ist atist ik tutmak gibi bir şeyimiz
yok.
BAŞKAN – Üç yılı konuşmam ız kâf i.
BURSA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ASAYİ Ş ŞUBE MÜDÜRÜ RECEP GÜNDÜZ
– Bu üç yıl içinde koruma alt ında hiçbir kadın öldürülmedi. Şiddet e uğradı m ı?
Doğrudur, uğradı ancak en travmatik örneği, kent meydanında bir koruma alt ındaki
kadının hayati tehlike arz edecek şekilde bıçaklanmasıdır. Onda da buton uygulam ası
var dı. Buton devr eye girmedi, gecikti, bir sü rü sebebi var. Bu sebepten
kaynaklandığ ını değerlendiriyoruz. Bu uygulama sona erdi malumunuz. Zaten çok
ver imli bir uygulama olmadığ ını da en başından ber i söylüyoruz yani butonun çok
değişik örnekleri var, çok uzatmayayım. Butonun çok verimli olmayacağ ı en başından
belliydi. Başka yine o kelepçe modeli f ilan daha sağlık lı olacağını değer lendir iyor um
şahsen.
Teknik ayr ınt ılar için de sözü arkadaşıma vereceğim.
BAŞKAN – Yalnız şöyle de bir şey var, sizler le de paylaşayım .
Urf a ve Kilis, Antalya’da aldık m ı rakamlar ı hat ır lam ıyorum ama Urf a’da
2015’te hiç kadın cinayeti yok. Kilis’te son üç yıldır hiç yok.
Urf a’da hiç yoktu 2015’te, 2014’te var ama 2015’t e yoktu. Kilis’te de son üç
yıldır hiç yoktu.
BURSA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ASAYİ Ş ŞUBE MÜDÜRÜ RECEP GÜNDÜ Z
– Kadın cinayet i yok diyemem, kadın cinayeti var ama polisten, adli mekanizmadan
bir yardım istediği hâlde koruma alt ında olduğu hâlde.
BAŞKAN – Koruma alt ında yok diyorsunuz, Bursa için onu söylüyorsunuz.
Teşekkür ederim.
Devam edelim.
BURSA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ASAYİ Ş ŞUBE MÜDÜRÜ RECEP GÜNDÜZ
– Ben teknik ayr ınt ılar için sorunlar ım ızı da ar z etmek bakım ından arkadaşa
mikrof onu veriyorum.
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BURSA İL EMNİ YET MÜDÜRLÜĞÜ AİLE İÇİ ŞİDDET BÜRO AMİRLİĞİ POLİS
MEMURU ELİF MET E – 6284 sayıl ı Yasa “kadınlar, çocuklar ” diyerek çocuklar ı da
kapsıyor f akat biz uygulamada çocuklar la ilgili çok ciddi sıkınt ılar yaşamaktayız.
Çocuk Koruma Kanunu’na göre mi, 6284’e göre mi iş ve işlemin nasıl yapılacağ ını
henüz biz de bilememekteyiz. Bununla ilgili ciddi sık ınt ılar yaşıyoruz. Biz şu anda
kendi kurumumuzda Çocuk Koruma Kanunu’na göre işlem yapın diyoruz f akat şiddet
mağduru bir kadının çocuklar ı da şiddet görüy orsa bunun ne olacağ ı konusunda
mağdura tedbir karar ı alıyor uz f akat şiddet gören kadın, tekrar, şiddet uygulayanla
bar ışt ığ ı zaman o çocuklar ın durumu ne olacak diyoruz hani şiddet gören çocuklar da
ki böyle mevcut olaylar ım ız da var, sunumumuzda var size vereceğiz. Bir örnek
olayım ızda bir bayanım ız bir likte yaşadığ ı şahsın 4 ve 7 yaşındaki iki kızına sürekli
şiddet uyguladığ ını, kendisinin hiç müracaat etmediğini, kendisine de uygulayınca
müracaat ettiğini beyan ederek polis merkezine geliyor. İşlem yapı l ıyor. Şiddet
mağduruna gecikmesinde sak ınca bulunan kolluğun yetkisiyle tedbir karar ı alınıyor,
önleyici karar. Çocuklarla beraber annesinde kalıyor ve beraber yaşadığ ı şahıs
uzaklaşt ır ılıyor. Biz bu dosyayı gördüğümüz zaman bu, bar ışırsa bu çocuklar ne
olacak dedik. Ve biz bunu Aile ve Sosyal Polit ikalar İl Müdür lüğümüze yazdık, aynen
tahminimiz doğru çıktı, üç gün sonra m ağdur gelip “Biz bar ışt ık, uzlaşt ık, herhangi
bir sorunumuz yok.” dedi. Ve o çocuklar artık Aile Bakanlığ ına, Aile İl Müdür lüğümüze
yazdık, Sosyal Hizmet Merkezi mutlak a takip ediyordur f akat bu kolluğun vicdan
hükümlülüğüne bırakılm amalı. Yani ben bunu gördüm acaba bu çocuklar ne olur, gene
şiddet görür mü , bu kadın bar ışır m ı, tekrar bu adama döner mi olayına bırak ılmamalı,
art ık bunlar kurumlar ın sor umluluğuna bır akılmalı diye düşünüyor um.
Çocuklar hususunda bir diğer konu da şiddet mağduru çocuk, yine bir tedbir
kararı uygulandığ ı zam an sadece mağdursa biliyoruz ki çocuklara çağr ı üzerine
koruma kararı yani geçici koruma kararlar ı ver emeyiz. “Başın sık ışınca 155’i ar a.”
diyemeyiz ama biz bunlar ı yapt ık, yapmadık değil. Yine dediğim gibi yasadaki
boşluktan yapt ık, 6284'ü uygulam a çabasıyla yapt ık. Şu anda yine bazı benzer
uygulamalar yapılıyo r. Mesela 16 alt ı yaşındaki bir çocuğumuza ça ğr ı üzerine koruma
ver ildi, önleyici tedbir kararı ver ildi baba yaklaşmasın diye. Fakat çocuk, babasının
evinde 7’nci kattan kendini atar ak öldü, int ihar ett i. Mesela bu da bir olayım ızd ır.
Burada kesinlikle çocuklar için ne yapıl ması gerektiğinin, çocuk ş iddet görüyor sa
anneyle beraber, anne uzlaşırsa çocuk ne olacak? Onun kesinlikle bir şekilde
yazılmasını ve bizler i kurumlara ne iş yapmam ız gerektiğinin belirtilmesini istiyoruz.
Çünkü bu konuda biz çok sık ınt ı yaşıyoruz. Çocuk Koruma Kanunu’na göre…
BAŞKAN – Çocuk Koruma Kanunu’na gör e yapam ıyor muyuz burada?
BURSA İL EMNİ YET MÜDÜRLÜĞÜ AİLE İÇİ ŞİDDET BÜRO AMİRLİĞİ POLİS
MEMURU ELİF MET E – Çocuk Koruma Kanunu’na göre yapt ığ ım ız zaman eğer işin
içinde şiddet mağduru bir anne varsa o çocuk da onunla beraber se ikisini ayr ı
dosyada yapmam ız gerekiyor. Yani çocuklar ın iş ve işlem ini işt e başka bir kısım yapıp
ayr ı bir dosyaya…
BAŞKAN – Bar ışma hâlinde, kadın bar ışt ı. Siz o durumda Çocuk Koruma
Kanunu’nu devreye sokamıyorsunuz.
BURSA İL EMNİ YET MÜDÜRLÜĞÜ AİLE İÇ İ ŞİDDET BÜRO AMİRLİĞİ POLİS
MEMURU ELİF METE – Sokam ıyoruz. Çünkü biz 6284’e göre aslında gerekli her şeyi
yapt ık. Çocuklar ı teslim ettik anneye. Biz çocuklar ı da koruduk 6284’e göre. Biz
burada sadece tahm inimizle yola çıkt ık, yapt ık. Yani tamamen vicdan en yapt ık, ya
bunlar bar ışırsa ne olur diye yapt ık ama bunun “ Hayır, bu işin içinde çocuk varsa Aile
Bakanlığ ına yazılacaktır, sosyal hizmet m erkezlerinden görevli gelecektir, çocuklar ın
takibini o yapacakt ır .” şeklinde bir düzenleme ist iyoruz biz. Henüz y asada böyle bir
düzenleme yok. Çocuğu ayr ı tutun, anneyi ayr ı tutun diye geçmiyor, bütün olarak
ver iyor. Çocuk, şiddet uygulayansa ona dahi önleyici tedbir karar ı alıyoruz ne kadar
yanlış olduğunu bildiğimiz hâlde ki Anayasa’m ızda çocuğa zorlama hapsi de z at en
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ver ilmiyor. Ama biz diyoruz ki “Tehdit, hakarette bulunma. ” diyoruz 17 yaşındaki
çocuğa. Şu anda biz bunlar ı da hani yapmamaya başladık. Ama Çocuk Korum a
Kanunu’na göre ne yapılacak, nasıl bir yol izlenecek onu da bilm iyoruz. Yasada
çocuklar la ilgili ciddi bir sık ınt ı var.
BAŞKAN – Peki, bir şey geliyor mu, bunu hiç konuşmuyoruz, zaman zaman
münf eriden geliyor bize, yaşlıya uygulanan şiddet, o, geliyor mu size, size geliyor,
değil m i?
BURSA 2. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ SERAP PEKER – Madde bağ ım lısı
çocuklar ın anne babalar ına şiddet i geliyor.
BAŞKAN – Ha, o geliyor.
BURSA İL EMNİ YET MÜDÜRLÜĞÜ AİLE İÇİ ŞİDDET BÜRO AMİRLİĞİ POLİS
MEMURU ELİF MET E – Ben de şimdi onu söyleyeceğim.
Alkol, madde kullanım ı ve psikoloj ik rahatsızlık diye yasada hâkimin verdiği
karar şeklinde tedavi oluyor. Kolluğa geliyor, işte tebliğler yapılıyor. Halk sağlığ ına
gönderiliyor. Ondan sonraki aşamada şahıs gitmemişt ir ya da tedaviyi reddetmiştir
şeklinde yine ilgili mahkemeye bu gönderiliyor. Fakat bir yapt ır ım yok, hâkime
hanım ın de diği gibi bize şu ana kadar gelen öyle bir karar hiç görmedik. Hani bu
hususta zor lama verilm iştir ya da zor unlu tedavi gibi bir şey yok. Orada da bir
sık ınt ım ız var. Maddi sık ınt ılar ı bir kenara bırak ırsak aslında şiddetin en çok
psikolojik rahatsızlıklar dan, madde kullanım ından da kaynaklandığ ını görüyor uz.
Halk sağlığ ına giden karar veren birçok kararım ız var hâkimlerimizin ver diği. Fakat
uygulamada henüz ona bir şey yapamadık. Diğer bir konumuz da o.
Bir de son bir konu var, demin vekilim dedi “Kurum la r arası koordinasyon biraz
eksik." diye. Biz gerçekten, ŞÖNİ M’ler kuruldu, ilimizde de ŞÖNİ M var f akat
koordinasyon yönünden zayıf ız. Kar arlar ı alıyoruz, kararlar kendiler ine de geliyor
mahkemelerce. Biz aldığ ım ız kararlar ı kendiler ine götürüyor uz f akat hâ lâ biz
bar ınmaevine yani kuruma yer leşt irdiğimiz mağdur lar ın çık ışlar ında bilgi alam ıyoruz.
Biz bunu hâlâ aşamadık. Yani şahıs çık ıyor, üç ay sonra ya yazı geliyor, ya gelm iyor,
biz sor unca cevap geliyor. Hâlbuki kolluk onu koruma k ya da takibini yapm ak
mecburiyetinde. Şahıs da adresinin değişikliğini bildirmek mecburiyetinde. Fakat biz
hâlâ karar…
BAŞKAN – Sığ ınm aevi size bilgilendirme yapam ıyor mu?
BURSA İL EMNİ YET MÜDÜRLÜĞÜ AİLE İÇİ ŞİDDET BÜRO AMİRLİĞİ POLİS
MEMURU ELİF MET E – Yapm ıyor. Bunu gündem konu lar ına da getirdik, koordinasyon
toplant ılar ında da söyledik. Biz çıkt ığ ı zaman ivedilikle hatta f aks yoluyla bilgi
istiyoruz dedik, konukevi toplant ısına en son katıldık, bu talebimizi dile getirdik f akat
bir ay sonra değerlendir ileceğini söylediler. Biz yani kaç yıldır hâlâ bunu aşamadık.
Bir mağdur orada kalıyorsa koruma karar ı bizce bize çıkar ttır ıl ıyor yani kolluğa
çıkartt ır ılıyor f akat şahıs gittiği zaman bizim hiçbir şekilde bilgimiz olmuyor.
BAŞKAN – Çok zor bir iş değil ki yani bu, denizi geçip de rede boğulmak gibi
bir dur um.
BURSA İL EMNİ YET MÜDÜRLÜĞÜ AİLE İÇİ ŞİDDET BÜRO AMİRLİĞİ POLİS
MEMURU ELİF ME TE – Aşamadık ama Vekilim, biz bunu dahi aşamadık. Hani
koordinasyon diyorsunuz ya, biz o kurum lar arası bilgilendirm eyi dahi aşamadık.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim, sağ olun.
Var m ı üyelerim izden soru sormak isteyen?
Şimdi, Jandarma Komutanlığ ı, Ali Çelik Bey, Jandarma Kıdemli Başçavuş.
Gülşah Ö ztürk, Jandarma Astsubay Çavuş.
Buyurunuz.
BURSA İL JANDARMA KO MUTANLIĞI ÇOCUK VE KADI N KI SI M AMİ Rİ
KIDEMLİ BAŞÇAVUŞ ALİ ÇELİK – Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin

T BM M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
Komisyon : Aile Bütünlüğü Bursa
Tarih : 21/03/2016

Saat : 10.00

Kayıt: Bursa

Stenograf : Şahin-Yusuf Uzman :

Sayfa: 57

önlenmesi konusunda yer el düzeyde Bursa İl Jandarma Komutanlığ ının
değerlendirmesini ar z edeceğim.
Mevcut durum, Bursa İl Jandarma Komut anlığ ının yapt ığ ı f aaliyet ler ve kanun
kapsam ında yaşanan sorunlar ve görüş, öneriler şeklinde özetlemek istiyorum.
Bursa ilinin yüz ölçümünün yüzde 91'i Jandarma sorum luluk bölgesi olup,
yer leşik nüf usun 296 bini, hareketli nüf us ile mevsimsel olar ak Uludağ ve 60
kilometrelik sahil şeridi ile bi r likte yaklaşık 600 bin vat andaşın emniyet ve asayiş
hizmet ini Bursa İl Jandarma Komutanlığ ı sağlam aktadır. Bu durum göz önüne
alındığ ında kadına yönelik aile içi şiddet in önlenmesinde Jandarmanın oynadığ ı rolün
önemi daha çok ortaya çıkmaktadır.
Bursa İ l Jandarma Komutanlığ ı sor umluluk alanında 2012 yılından it ibar en
yani kanunun uygulanmaya başlandığ ından buna yani dört yıllık değerlendirme olar ak
toplam şiddete maruz kalan mağdur kadın sayısı 1.250 koruyucu ve önleyici tedbir
kararı alınarak takip ve kon troller i yapılan 952 kişi, Şiddet Önleme İzleme Merkezine
teslim edilen mağdur kadın sayısı 109 ve 4 kadın kasten öldürme sonucu hayat ını
kaybetm iştir dört yıl içer isinde.
BAŞKAN – Dört yıllık rakam mı bu?
BURSA İL JANDARMA KO MUTANLIĞI ÇOCUK VE KADI N KI SI M AMİ Rİ
KIDEMLİ BAŞÇAVUŞ ALİ ÇELİK – Evet.
Hakkında tedbir karar ı bulunan mağdur kadınlardan kasten öldürme olayı
mağduru kadın yoktur. Dört yılda meydana gelen 4 kasten öldürme olayında eşi
taraf ından öldürülen kadın bulunmamaktadır.
BAŞKAN – Bu 4 kadın başkası tar af ından mı öldürüldü?
BURSA İL JANDARMA KO MUTANLIĞI ÇOCUK VE KADI N KI SI M AMİ Rİ
KIDEMLİ BAŞÇAVUŞ ALİ ÇELİK – 4 kadın; bir tanesinde oğlan, annesini öldürmüş.
BAŞKAN – Çocuğu taraf ından.
BURSA İL JANDARMA KO MUTANLIĞI ÇOCUK VE KADI N KI SI M AMİ Rİ
KIDEMLİ BAŞÇAVUŞ ALİ ÇELİK – Evet.
Diğerleri de bir likte yaşadığ ı kişiler tar af ından öldürülmüş. Eşi taraf ından
öldürülen kadın bulunmamaktadır. Dört yılda 4 kadın.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) – Bu, çok önemli bir ver i ama.
BAŞKAN – Ya, bu aslında şeyi doğruluyo r bizim, yani şiddet her yerde var,
yani sadece karı koca üzerinden konuşuyoruz ama toplum şiddet meyilli olunca çocuk
da annesini öldürüyor. Aslında bu bizim toplumun her yer inde şiddet var dediğimiz
nokta.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) – Çocuktan ziyade öbür 3 şey…
BURSA İL JANDARMA KO MUTANLIĞI ÇOCUK VE KADI N KI SI M AMİ Rİ
KIDEMLİ BAŞÇAVUŞ ALİ ÇELİK – Evet, bir tanesi de içkili bir…
Bursa İ l Jandarma Komutanlığ ı bünyesinde de Çocuk ve Kadın Kısım Am irliği
2011 yılında teşkil edilmiş, çocuk koruma hizmetler i, ail e içi ve kadına yönelik şiddet
konular ında eğitim alm ış personel taraf ından hizmetler ver ilm ektedir.
Konuyla ilgili olar ak eğitim f aaliyetler ine çok önem verilmektedir. Bursa İl
Jandarma Komutanlığ ına bağlı ilçe jandarma ve karakollar da görevli personele,
uzm an eğitici eğit imi alan personel taraf ından 2015 yılında 350 rütbeli personele
eğitim verilmiştir.
Jandarma Genel Komutanlığ ının yapt ığ ı proje kapsam ında hazır lanan kadına
yönelik şiddet in önlenmesi konusundaki mevzuat, uygulam a esaslar ı ve ihtiyaç
duyulabilecek diğer bilgilerin yer aldığ ı el kitabı hazırlanarak asayiş hizmet ler inde
görevli tüm personele dağıt ılm ışt ır. Hazır lanan bu el kitabı özellikle asayiş görevinde
çalışan rütbelilerin kadına yönelik şiddet olaylar ıyla ilgili bir başucu kitabı olmuş tur.
Vatani görevini yapmakta olan tüm erbaş ve erlere ver ilen eğitimlere toplumsal
cinsiyet eşit liği, kadına yönelik şiddetle mücadele ve evlilik öncesi eğit im konular ı
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eklenmişt ir. Er baş ve er ler imize ver ilen eğitim lerin onlar ın askerlik sonr ası
hayat lar ına olum lu katkı sağlaması nedeniyle büyük önem verilmektedir.
17 Ocak 2014 tarihinde Bursa İl Jandarma Komutanlığ ı koordinesinde yerel
düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet in
Önlenmesi Projesi’yle ilgili Bursa il m e rkezi ilçeler indeki kurum ve kuruluşlar ın
temsilciler inden toplam 26 kişinin kat ılm asıyla Odak Grup Toplant ısı icra edilmiştir.
Yine Bursa İl Jandarma Komutanlığ ı koordinesinde 15 Nisan 2015 tar ihinde
basına açık olarak yapılan kurumlar arasında iş birliği nin art ır ılm ası, bilinç oluştur ma
f aaliyet ler iyle desteklenmesi amacıyla Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet in Önlenmesi
Çalıştayı t oplam 304 kişinin kat ılm asıyla icra edilmişt ir.
Bursa İ l Jandarma Komutanlığ ının yapt ığ ı Bursa Valiliği, Aile ve Sosyal
Polit ikalar İ l Müdürlüğü, İl Halk Sağlığ ı Müdürlüğü ve Kent Konseyinin desteğiyle
Evlilik Kurumunu Tanıyorum Projesi kapsam ında Jandarma sorumluluk bölgesinde
bulunan 695 mahalle muhtarım ıza toplum sal cinsiyet eşit liği, kadına yönelik şiddetin
önlenmesi konular ı ve Aile ve Sosyal Polit ikalar İl Müdürlüğünden görevli bir personel
taraf ından ise şiddet önleme izlem e merkezler inin hizmetleri konular ında
bilgilendirme f aaliyetleri devam etmektedir. 4 ilçemiz kaldı, 29 Martta da onlar ı
bit ireceğiz.
Ayr ıca, buna bağlı ol arak Evlilik Kurumunu Tanıyorum Projesi’nin ikinci ayağ ı
olar ak hâlâ asker lik görevini icr a etmekte olan erbaş ve erlere yönelik Evlilik Öncesi
Eğitim Modülünün ver ilerek geleceğin eş ve baba adaylar ına evlilik kurumunu
tanıtar ak kuracaklar ı aileler in daha sağlam temeller üzer inde yükselmesini sağlamak,
Bursa ilinde devam ında da terhis olan erler in yaşadığ ı iller de toplumsal yapının
sağlamlaşmasına katkı sağlamak amacıyla evlilikte iletişim ve yaşam becer ileri, aile
içi ilet işim in temel unsurlar ı, aile huku ku, nişanlılık, aile içi şiddetin önlenmesi ve m al
rejimi gibi konularda Aile ve Sosyal Polit ikalar İ l Müdür lüğü ve evlilik ve sağlık gibi
konularda Halk Sağlığ ından görevli personelin kat ılmasıyla birlikte eğitimler devam
etmektedir. Basitleşt irilmiş şekl iyle hazır lanan şiddet türleri, şiddete maruz kalması
veya tanık olması durumunda nerelere başvurması gerektiği, devletin şiddet e
uğrayan kadınlara ve çocuklar ına sağlayabileceği haklar, mağdurun acil durumlar da
yapması gerekenler gibi konularda bilgilendi rme el broşürler i kadınlara
dağ ıt ılmaktadır.
Ayr ıca, kadın astsubaylar ım ızın asayiş hizmetlerinde görev yapmasından
dolayı t oplumsal cinsiyet eşit liğinin sağlanması ve kadın haklar ının korunması
konular ında her f ır satta kadınlar ım ıza bilgilendirme yapmakta dır.
Bu doğrultuda Bursa İl Jandarma Komutanlığ ı da kadına karşı şiddetin
önlenmesi ve kadın haklar ının korunması konusunda çalışmalar ına devam
etmektedir. Sorumluluk bölgemizde, mağdurlara yönelik sunulan hizmet lerde özellikle
kadın personel tar af ından r i sk analizi ve gerekli bilgilendirmeler yapılarak, işlemler
titizlikle yer ine getirilmektedir. Durumu riskli, süregiden şiddet mağduru, şiddet
sonrası int ihara teşebbüs ve benzer i gibi önem ar z eden dur umlarda mut laka Aile ve
Sosyal Politikalar İl Müdür lüğü ’ne durumun önem li olduğu vurgulanarak
bildirilmektedir.
Kanun kapsam ında uygulamada süregiden şiddet durumlar ında veya durumu
çok yüksek riskli hayat i tehlikesinin varlığ ı hâlinde mağdur kadın, şiddet i önleme
izleme merkezine gitmek istemezse ne gibi işle m yapacağız? Bu durum bir az
belirsizlik…
Süregiden yani 3’üncü, 4’üncü şiddet veya bir tedbir karar ı alınan bir durum
var lığ ında veya durumu çok riskli bir hayati tehlikesinin var lığ ı hâlinde şiddet önleme
ve izleme merkezine de kadın gitmek istemezse veya bir intihara teşebbüs etmiş,
çıkm ış, biz gerekli tedbir karar ını alm ışız, evinde ama tekrar intihar edebilir, int ihara
teşebbüs edebilir, bunun gibi durumda Aile ve Sosyal Polit ikalar İl Müdürlüğünden
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uzm an birisinin müdahale etmesi yani f azla geç kalmada n m üdahale edilirse daha
sağlıklı olur diye düşünüyor uz.
Yine, ikincisi: Kalabalık aile ortam ında meydana gelen kadına yönelik şiddet
olayında evden uzak laşt ırma verildiği durumlarda, şiddet uyg ulayanın anne babası
veya kardeşleriyle birlikte aynı evde kal ması durumunda birbir ler ini istem iyor larsa bu
durumda ne gibi bir işlem yapılabilir? Hâkime hanım ım ız da belirtt i. Bu gibi konular a
çok rastlıyoruz. Kalabalık oturan ailelerde evden uzaklaşt ırm a ver ildiği zaman şiddet
uygulayanın anne, babası veya kardeşle ri kadına tepki gösteriyor lar, ikinci bir şiddet
de burada doğmuş oluyor.
Önleyici tedbir karar ının takibinin yapıl ması konusunda kanunun uygulama
yönetmeliğinin 35'inci maddesine göre önleyici tedbir kararlar ının yer ine getirilip
getirilmediği, karar sür esince korunan kişinin; haf tada bir kez kendisinden,
komşular ından, o yerin muht ar ından, yak ınlar ından sorm ak koşuluyla takip ve
kontrollerini yapıyor uz ve tutanağa bağlıyor uz.
Burada bazen şiddet mağduru kadınlar resm î arabanın veya resm î elbiseli
kişilerin kapısının önüne gelmesini komşular ına veya muhtara sorulmasını
istemiyorlar. “Beni sormayın." diyor. Bunun gibi durum larda mağdur kadının ikinci
mağduriyet in veya gizliliğin ihlal gibi durumlar ortaya çık ıyor. Bu konu da uygulam ada
bazen sık ınt ı yar ata biliyor.
Görüş, öneri olarak: Önleyici tedbirler e öncelik verilmesi, kadına yönelik
şiddetin esas kaynağının toplumsal cinsiyet eşitsizliği olmasından dolayı, özellikle
toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı eğit imler başta olmak üzer e bilinçlendirme ve
f ark ındalık yaratacak f aaliyet lere ağ ır lık verilmesi hem erkeklerin hem de kadınlar ın
eğitimi önem ar z ediyor.
Şiddet le mücadele eden t üm kurum ve kuruluşlar ın kat ıldığ ı eğitim ler in
yapılması
bir likte
çalışmayı
ve
etkin
mücadele
etmeyi
art ır ıl acağ ı
değerlendir ilmektedir. Yani kanun kapsam ında uygulamada hangi kurumlar var sa
sahada özellikle o kurumlar ın aile hâkim ler imiz veya polis, jandarma, aile ve sosyal
polit ikalardan görevli özellikle sahadaki kişilerin müşterek eğitimleri, her kurum kendi
hizmet içi eğitim ler ini yapıyor f akat sahadaki birbirine bağlant ılı olduğu için kanunun
uygulaması çünkü bizim aldığ ım ız t edbir kararı bazen emniyet m ınt ıkasına
gidebiliyor. Onlara bildirim aşaması oluyor. Aile hâkiminden onay durumu olabiliyor.
Müşterek bir eğitim modeli , özellikle sahadaki personelin, bizzat uygulayan kişiler in
bunlar ın da tabii, belir li periyotlar hâlinde bu eğitimler i yapıl ırsa daha sağlıklı olur
diye değerlendiriyor uz.
Ar z eder im.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Üyeler imizden sor u soracak yoksa devam edelim.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) – Hâkime hanım lara bir şey sormak istiyorum
ama.
Yani pratikte kaç kere koruma tedbir i uygulanabiliyor arka arkaya? Uzatma
kaç kere verebiliyorsunuz?
BURSA 2. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ SERAP PEKER – Yani yasada öyle bir
sınır olmadığ ı için olayın özelliğine göre süresiz.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) – Üç ay verdiniz, bir üç ay daha, ya da par aya
çevrilebiliyor mu mesela o.
BURSA 2. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ SERAP PEKER – Parayla ilgili değil o
hayır.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) – Yani çalışm a zorunluluğu gibi bir şey
olabiliyor mu? Yani böyle bir taleple bize hani…
BURSA 2. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ SERAP PEKER – Şimdi, o zaten yasanın
asıl içindeki boşluk, eksiklik tamamlayamamasının sebebi bu. Yani yasa çok güzel
ama alt ı boş. Onun inf azında ya da bizim yapacağ ım ız, alabileceğimiz tedbir ler de,
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önlemler de daha aynen dediğiniz gibi yani erkekle ilgili şurada çalışsın, şunu yapsın
ya da işte şu tedaviyi olsun, öfke kontrolüne gitsin, mesela en ciddisi o. Evden
uzaklaşt ırdım ama ben seni bir ay da ö fke kontrolü için şu merkeze gönder iyorum
ama onun bir yasal mecburiyeti olması lazım. Kolluk onu tut up, götürüp o tedaviyi
yapt ır abilme yetkisine sahip olması lazım. Olmadı, ihlal ettiğinde onun da bir
yapt ır ım ının olması lazım. Bunlar ın da ama düzenlemey i gerektiriyor çünkü bunu hiç
kimse kendi…
BAŞKAN – Yönetmelik yetmiyor.
BURSA 2. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ SERAP PEKER – Yönet melik yetmiyor,
çok eksik. Biz kendimiz yönetmeliğin boşluğunu tamam ladık. Duruşma açıp savunma
alıyoruz, disiplin hapsi vermek için. Savunmasız hapis cezası vermeyelim diye am a
biz bunu kendiliğim izden yapıyoruz. Bunun yasada olması lazım.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) – Hapis cezası şeye çevr ilebiliyor mu?
BURSA 2. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ SERAP PEKER – Hayır.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) – Çevr ile miyor.
BAŞKAN – Zor lama hapis çevr ilem iyor. Zorlama hapsi çok tart ışm ışt ık yasayı
çıkart ırken aslında. On beş gün değil m i maksimum?
BURSA 2. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ SERAP PEKER – Üç günden başlıyor,
tekrarında on beş, tekrarında bir ay diyor uz ama yani bunl ar çok ciddi şeyler yani bir
insanın özgürlüğünü kısıtlamak…
BAŞKAN – Anayasal olarak on beşten üstü çok sık ınt ı tabii.
BURSA 2. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ SERAP PEKER – Çok yani sık ınt ılı bir
yasa ve tamamen bu topu hâkime at ıyorsunuz.
Bence bunlar ın Türk to plumu televizyonu çok sever, bunun k amu spot lar ıyla
sabah, öğlen, akşam, gece kuşağında, mütemadiyen şiddetin neden, ne olduğunu,
nasıl olmaması gerektiğini bence televizyonla çok f azla anlat ılması lazım. Her yar ım
saatte bir iki dakika çok sıkmadan, kısa kısa, kamu spotu gibi ama ciddi…
BAŞKAN – Ama yayınlam ıyorlar, yok yok. Şimdi, şöyle, biz de
televizyoncuyuz, Burcu Hanım da şu an RTÜK Müşavir i, bakın şöyle bir şey,
televizyonda saniyeler milyonlar demek, saniyenin f iyat ı, ederi milyon. Hiçbir
bakanlığ ın yayınladığı kamu spotunu par ayla yayınlatma bütçesi yok özel kanallar da,
böyle bir bütçesi yok .
BURSA 2. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ SERAP PEKER – Ama az önce şöyle
başladık “Bir kadını bile kurtarsak kârdır. " dedik ya.
BAŞKAN – Hayır, hayır. Böyle bir bütçesi yok ama. Yani at ıyor um, kırk
saniyelik bir kamu spotunu otuz tekrar yayınlatt ığ ımda 1,5 milyon dolar lık bir büt çe
çık ıyor. Hiçbir bakanlığ ın bunu yayınlatma bütçesi yok. Hiçbir özel kanal da özellikle
izleme saat ler inde yani “pr ime time” dediğimiz saatte p ara kazanmayacağ ı bir şeyi
yayınlamak istemiyor . Bunun biraz oto kontrolle gitmesi lazım.
BURSA 2. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ SERAP PEKER – O zam an RTÜK’e
söyleyeceksiniz şiddet içeren diziler i denetleyecek, silahlar ı…
BAŞKAN – Yani kısmen onlar yapıl ıyor.
BURSA 2. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ SERAP PEKER – Yapacaklar. Başka
türlü bizim burada bu çabam ızın hiçbir sonucu olmaz.
BAŞKAN – Ama şu var. Mesela yur t dışında f arklı ör nekler var bu
söyledikleriniz için. Şimdi, yani bu başka bir tart ışma konusu ama girildiği i çin
mecburen açıklama yapmak istiyorum.
Ben medya meslek mensubuyum, yasakçı değilim, ondan yana olamam yani
Burcu Hanım da öyle değil, medya meslek mensuplar ının hiçbir inin yasakçı olacağ ını
zannetm iyorum. Ama şöyle bir ilişki var , reyting ve reklam ilişk isi çok belirgin bir
ilişki. Ne kadar çok reyt ing alırsanız o kadar çok reklam alır para kazanır yapım, ne
kadar çok para kazanırsa o reyt ing aldığ ı konuyu o kadar deşer. Şiddetten reyt ing
alıyorsa, para kazanıyor sa o şiddet de devam eder o dizide. Bazı di ziler on yıldır, on
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iki yıldır yayınlanıyor. Ama yurt dışında şöyle bir ilişki var: Sivil toplum kuruluşlar ı
devreye gir iyor ebeveynler, aileler. At ıyorum Mc Donald’s yani marka adı verm iş
olmayayım ama yiyecek f irması m ı ver iyor reklam o diziye ve memnun değil, reklam
ver eni protesto ediyor. Gidiyor kapısına “sticker” yapışt ır ıyor, ürünlerini alm ıyor. Yani
söylemeye çalışt ığ ım bu. Sivil toplum kuruluşlar ı biraz bu konuda yük alacaklar. Yani
sırf medya kuruluşunun kapısına kilit vur manın bir anlam ı yok, bun u kabul edemem.
Ama şu da yok, zaten para cezası işleri yani kolayına geliyor. Ceza aldığ ında medya
kuruluşu ödeyebiliyor o parayı yani bir tek yerel televizyonlar ı zorlar, onun dışında
bütün ulusal kanallar o para cezalar ını ödüyor lar. Üstelik bir de yapt ıklar ı yapım ın
reyt ingi art ıyor, reklam ı yapılm ış oluyor. Burada en önem li görev sivil toplum
kuruluşuna düşüyor. Yani şiddet mi içer iyor, kadın m ı istism ar ediliyor, aileyle ilgili
değerlerde yozlaşm a m ı var… Evlilik programlar ı mesela, ya Seda Sayan’ın
program ını kadın örgütler i kaldırtt ı bu ülkede, bask ı yapar ak. İki ayr ı kadını öldürm üş
bir adam ı tekrar evleneceğim diye yayına çıkartt ı diye. İstenirse yapılabiliyor bu iş.
Yapım şirketlerine ve sponsor olan f irmaya bask ı uygulamanız gerekiyor ancak bunun
yöntemi bu. Sen benim aile değer lerimi yozlaşt ır ıyorsun, madde bağım lılığ ını
özendir iyorsun, şiddeti özendir iyorsun, senin ürününü alm ıyorum. İnanın, o f irmaya
300-500 tane mail atın, 300 -500 tane f aks gönderin bakayım o f irma sponsor luğunu
çekiyor mu çek miyor mu, binlerce bile değil. Yani uluslarar ası bir marka olduğunu
düşünün yani şimdi reklam olacak diye isim de söyleyemiyorum, uluslararası bir
markanın bir diziye sponsor olduğunu düşünün ve siz o diziden rahatsız olun. 3 -5 yüz
tane f aks ve mail gittiğ inde inanın o riski göze alamaz hiçbir büyük marka. Burada
sivil toplum kuruluşlar ına da görev düşüyor.
BURSA BARO SU ÇOCUK HAKLARI KO MİSYON BAŞKANI AV . BİLGE
ARICIOĞLU – Bir katkıda bulunabilir miyim.
BAŞKAN – Buyurun.
BURSA BARO SU ÇOCUK HAKLARI KO MİSYON BAŞKANI AV. BİLGE
ARICIOĞLU – Van deprem inden sonra travma çalışmalar ı yaparken toplumun ruh
sağlığ ı üzerinde en büyük etkinin aslında cuma namazı sırasında vaazda imam ın
halk ı yönlendirmesiyle olduğunu görmüştük yani erkekler in psikososyal dest ek
almalar ı gerektiğini en etkili olarak cuma namazı sırasındaki vaazda söylenenler
olduğunu görmüştük. Belki şiddet konusunda da hani erkekler e ulaşılması açısından
eğer konumuz erkeklere ulaşılmasıysa bu, etkili bir yöntem olabilir diye
düşünüyorum.
BAŞKAN – Vallah i ben bunu ilk söylediğimde kadın örgütleri ayağa kalkmışt ı
bundan yedi sene evvel ama şu var, yet işkin erkeğe nerede ulaşırsınız eğit im dışında
kalm ış erkeğe? Asker ocağında ulaşırsınız, kahvede ulaşır sınız, cam ide ulaşırsınız.
Diyanet i de her şeye mi sok acağ ız diye ortalık ayağa kalkmışt ı ama başka yöntemi
yok bunun. Ya kahveye girecek, üçüne de gireceksiniz, asker ocağ ına da g ireceğiz,
camiye gir eceğiz. Diyanet bu konuda birtakım sivil toplum kuruluşlar ı bazı çalışmalar
yapt ı, onu biliyorum ama bunun tab ii, biraz daha yayg ınlaşması gerekiyor. Yani
yet işkin erkeğe ulaşma yöntemleri konusu yedi yıl önce konuştuğumuz konular
bunlar. Bugün mesela Yıldır ım Belediyesinin bir aile destek merkezi var dı, kahvelere
giriyor larm ış. Bu, çok önemsediğim bir konu ama bu şimdi 20 kahveye girmekle
bitmiyor. Yani bunun sürdürülebilir ve sür ekli olması gerekiyor . Kaldı ki şöyle bir şey
var: Siz, ben, vekilim, hangimizi olursak olalım gidip de bir erkeğe “Bu, yanlış, kötü,
kadını dövme.” dediğinde adam umursam ıyor. Onu akran eğitim i denen bir şey var,
siz biliyorsunuz psikolojide, onun yaşıyla emsal aşağ ı yukarı, onun sosyolojik
çevresinden gelen başka bir erkeğin söylemesi çok daha etkili oluyor. Onun için bizim
eğiticilerim izin de, eğitici eğit imlerini ver enlerim izin de erke k olması da önemli. Onun
için biz erkeklerle beraber yapacağ ız bu işi, başka yolu yok. Erkeklerle beraber
yapacağ ız, onun için ben kolluk güçler inin bu anlamdaki eğitimlerini ve tecrübeler ini
önemsiyorum. Erkekleri eğiteceğiz, erkekler o kahveler de o eğiti m leri verecekler.
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Tamam.
Teşekkür ediyorum.
BURSA BÜYÜKŞEHİ R BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ABDÜLKADİR KARLI K –
Çok kısa ben bir şey söyleyebilir miyim Başkanım.
BAŞKAN – Buyurun.
BURSA BÜYÜKŞEHİ R BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ABDÜLKADİR KARLI K –
Teşekkür ediyorum. Pek konunun neyle olduğunu, hani bugünkü konuyla ne kadar
alakası var bilm iyor um ama avukat hanım deyince konuyu…
Ben bir ticaret adam ıyım, belediyeciyim. Holding sahibi bir arkadaşım
anlatm ışt ı, haf tada yar ım saat o bölgedeki cami imam ına rica etmiş yani norm alde
Diyanetteki cami imamlar ının seviyesi yüzde 50 yani imam hatip mezunu düzeyinde
şimdi yeni olanlar ar t ık ilahiyat ve yüksekokul mezunu olmuş oluyor, sadece yar ım
saat işçilerime cuma günü ben izin vereceğim demiş yani hepsine bir vaaz eder misin
yar ım saat. Yani işte helal lokma nedir, evine çoluk çocuğuna huzur içinde bir helal,
alın ter iyle kazandığ ının, bunun mut luluğunu yaşama… İşte bu tür konular da… Ondan
sonra, gerçekten de o imam yar ım saat dilinin döndüğünce anlatm ış o personele.
Üçüncü haf ta h er şey aynı, hiçbir, ne ilave yeni eleman alım ı var, ne bir mesela hiçbir
şey yok. Her şey aynı olduğu hâlde üret im yüzde 20 artm ış. Yani çılg ın bir rakam
yüzde 20. Bugün bizim burada bir sür ü üniversiteler imizde sosyal psikolog lar,
sosyoloj i…
BAŞKAN – Ya, eğitime hang i kademede er işirseniz er işm eniz gerekiyor;
kahvede, camide, nerde olursa olsun erişmemiz gerekiyor. Bunu önemsiyor um.
Nevzat Dalgakıran Bey' in kişisel deneyim i var, onu dinleyeceğiz.
Nevzat Bey, beş -alt ı dakikada topar larsanız sevineceğim.
NEVZAT DALGAKIRAN – Sayın Başkan, öncelikle şahsınızda bütün heyet inize
hoş geldiniz diyor um.
Aile bütünlüğünün f arklı etkiler le bozulmuşluğunu bizzat öznelinde yaşam ış
bir kişi olarak avukatlar la muhatap oldum, hâkimlerle muhatap oldum, o süreç
içer isinde k arşılaşt ığ ım bazı şeyler i paylaşmak istiyorum. Önerilerim olacak ama bu
yapt ığ ım öner ilerin alt yapısını doldurmak herkesin, her kesimin kendi birikim iyle
doğru orant ılı olarak olacaktır. Bu şekilde bir katkı vermek istiyorum.
Benim evliliğimin bit mesinin nedeni kesinlikle şiddet f ilan değildi. Eşimle ortak
dili oluşturamadık on üç -on dört yıl içerisinde. Hiç kimse evlilik sürecine başlarken
boşanma niyetiyle evlenmiyor ama yaşanılan olaylar o olaylar sırasında kişiler in
içer isinde bulunduğu, öznelinde aile ortam ı, mahalle ort am ı, çevre ortam ının
duruşlar ı kişiler i alıyor bir dalga gibi ist er istemez bir yere getiriyor. O noktada ben
f azla vaktinizi de almamak için o sür eçt en çok eksikliğini hissettiğim konulardan bir
tanesi ben bize veya bu süreci yaşayacak kişilere sağduyu vazif esi yapacak kişiler in
yokluğunu bariz bir şekilde hissett im. Çünkü böyle bir şey g ündeme geldiği zam an
şunu gördüm ki ama erkek taraf ı ama bayan taraf ı f arklı ref leksler le devreye girerek
karşı taraf ı suçlayıcı bir şekilde, dışlayıcı bir şekilde argümanlar ı öne getirmeye
başlıyorlar. Hâlbuki ortada bir sor un var, en başt a birlikte ömür boyu devam etmesi
noktasında “evet” diyer ek ortaya konmuş bir irade bir noktada zaf iyet e uğramış. Bu,
bir sorun. Ortaya konulan nedenleri taraf lar ince lerken şu yanlışlığ ın yapıldığ ına şahit
oldum. Nedenlerin önemsizleştir ilmesi gibi bir anlamsız duruş. Hâlbuki takdir
edersiniz ki sağlık camiasından olduğum için o camiadan örnek vereceğim, bir grip
virüsünü bir kişi dir enç mekanizm asıyla ayakta atlatabil ir ama bir diğer kişi yat ak
döşek yatabilir.
Bu çer çevede müracaat ettiğim izde ilk hemdemimiz avukatlar ım ız oldu. Orada
beni üzen bir şey oldu. İler i sür düğümüz nedenlerde –sizler i tenzih ederim, yaşadığ ım
bir sorunu anlat ıyor um - sanki ben bir müşteri eda sıyla karşılandım ve ben bundaki
rahatsızlığ ım ı avukat ıma da if ade ettim ve daha sonra da değiştir dim. Çünkü ben bir
müşteri değildim. Adıma verm iş olduğum if adeler deki bana r ağmen bazı eklemeleri
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f ilan çıkartt ır dım. Bu noktada ciddi bir sık ınt ı yaşadım. M ahkeme sırasında suçlanan
bir kişi olarak hâkimlerimiz taraf ından o edayla belki aradan geçen on yıl içer isinde
muhakkak ki birçok şey değişm iştir ama yaşadığ ım sorunu bahsediyorum. Ve
neticesinde boşanmışlığ ım ın gerekçesi olar ak toplum içerisinde yıllar ım ı bir likte
götürdüğüm eşimin bana toplum içinde yapt ığ ı sayg ısızca bir duruştan dolayı aile
bütünlüğünü zedeleyici bir unsur olarak sadece bu gerekçeyle ve ben hâkime daha
sonra “ Bu gerekçeyi kendi başım a absorbe edebilir dim ama bu karar ınızın bu
gerekçeye dayandır ılması beni ayr ıca rencide ett i.” dedim. Bu, hakikaten üzücü bir
şeydi.
Hâkim beye şu noktada özel bir ricam olmuştu eğer bu, hâlâ yapılm ıyorsa
yapılması gerektiğine inanıyorum, çocuklar ım dinlenmeye karar verildiğinde bir baba
hassasiyetiyle git tim hâkimden şöyle bir şey rica ettim “Lütf en çocuğumu –af f ınıza
sığ ınarak söylüyorum, bizim için soğuk bir ortam - o ortamda çocuğumu dinlemenizi
istemiyorum. Ne olursunuz çalışma odanızda yine kâtibiniz gelsin ama sıcak bir
ortamda çocuğumu dinleyin. Beni m olmam hiç önemli değil ama o atmosf erde
çocuğumun o psikolojisine o haf ızaya o karelerin işlenmesini istemiyorum." dedim ve
sağ olsun bana bunu sağladı. Eğer bu, sistemleşt irilmediyse bunun sistem leşt irilm esi
gerektiğine inanıyor um çocuk açısından.
Bir avukat arkadaşım ız oradan bir öner i yapt ı, boşanm ış ailelerde şiddete
maruz kalm ış çocuklar ın r ehabilitasyonunun zorunlu hâle get irilmesi konusunda bir
katkı sunmak istiyor um. Çünkü bu konularda hakikaten hassasım. Neden? Çünkü
boşanm ışlığ ın en masum taraf ının çocuklar olduğunu biliyorum. Belki o süreç
işletilebilir, kesin am a onun adının, şeklinin, üslubunun ve o sürecin ak ışkanlığ ının
doğru tespit edilm esi gerektiğine inanıyor um. Çünkü yanlış kavramlar ve yanlış
isimler le o çocuk o süreci yaşadığ ı zaman z annımca şöyle bir etkisi olabilir, konunun
uzm anlar ı bunu daha iyi bilir, anne ve babanın yaşadığ ı sür ecin suçlayıcı bir unsuru
olar ak ayr ışt ırma devr eye girebilir, böyle bir alg ı oluştur ulabilir. Bunun ortadan
kaldır ılm ası için dediğiniz doğru ama adının, sür ecin akışkanlığ ının daha hassas
tespit edilmesi gerektiğine inanıyorum.
Maalesef , bu olayı yaşadıktan sonra olayı iki kitap hâlinde kitaplaşt ırdım.
Amacım, bu sür eci yaşayan kişilere sağduyuluk yapmakt ı. Yak laşık 35 -40’a yak ın g eri
dönüş aldım teşekkür mahiyet inde. Çünkü hakikaten bu sür eci yaşan insanlar olar ak
en büyük eksikliğimiz sağduyu sahibi insanlara ihtiyaç var.
Peki bu noktada ne yapılabilir ? Şimdi olayın mahkeme aşaması, avukat
aşaması art ık son kerte, acaba biz bunu mahalledeki teşkilat larl a veya avukatlara bir
müracaat gittiği zaman oluşturacağ ım ız, işte pedagoji uzmanlar ının, rehber
öğretmenler imizin konusuyla ilgili akademik eğitimini alm ış kişilerin örgütlendiği bir
yer e bilgi ak ışını sağlayarak aktif olarak devreye sokamaz m ıyız? Çünkü bu sür eci
yaşama noktasına giren ailelerde öznelde ayr ılacak olan anne ve baba, eşler de
diyeyim anne baba olması da önemli değil, en büyük sorun hakikaten çevresel
etkiler in bombardımanı alt ında kalıyor lar. Bireyi o ortamdan kurtarmanın gerekliliğine
inanıyorum. Bunun için bir teşkilat m ı oluşturulur, bir birim mi oluştur ulur ama o
bir imde görev alacak insanlar ın da görev sorumluluğunun yanı sıra sosyal sor umluluk
ref leksiyle de hareket etmesinin doğru olacağ ına inanıyor um.
Küçük bir not, önümüzdeki on yıll ar ın, yirm i yıllar ın yetişmişleri olacak
çocuklara da biz gönül ar zu etmez ama bu gibi sorunlarla karşılaşacağ ız, inşallah
olmaz veya en az olur. Acaba diyorum ki bizim millî eğitim imizde öğretim kısm ım ız
tamam da eğit im kısm ında sık ınt ılar yaşadığ ım ızı be n gözlemliyorum. Bu öğretime,
adıyla, adı millî eğitim, öğretimin yanı sıra eğitim ini de bir şekilde dâhil ederek o
çocuklar ım ız ist ikbalde anne olacakt ır, baba olacaktır, yolu ne olur bilmiyorum ama
hani…
BAŞKAN – Nevzat Bey, toparlarsanız sevineceğim.
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NEVZAT DALGAKIRAN – …ağaç yaşken eğilir mant ığ ıyla birtak ım
çalışmalar ın m inimize edilerek oradan da başlat ılmasının doğru olacağ ına
inanıyorum.
Teşekkür ediyorum t ekrar, geldiğ iniz için.
BAŞKAN – Teşekkür ederim, sağ olunuz.
Şimdi, sivil toplum temsilciler imiz var aram ızda.
Aile Akademi Derneği, buyur un.
Beş-alt ı dakikada toparlarsanız sevineceğim.
Teşekkür ederim.
Buyurunuz.
AİLE AKADEMİ Sİ DERNEĞİ TEMSİLCİSİ MERYEM ŞAHİN – Merhabalar, hoş
geldiniz.
Aile Akadem isi Derneğinde bizler aileyle ilgili gönüllü çalışmalar yürütüyoruz.
Benim burada vurgulamak istediğim özellikle iki husus olacak, bunlardan
bir incisi derneğim izin adından da yola çıkarak if ade etmek istediğim bir husus, biz
kadın ya da erkek d erneği değiliz ve çalışmalar ım ızı da bu minvalde yürütmüyoruz.
Aileyi bir bütün olarak ele alarak aile kapsam ında aile ekseninde genel olar ak
çalışmalar ım ızı kur guluyoruz. O yüzden boşanmalar ın veya aile kurumunun
günümüzde yaşadığ ı sık ınt ılar ın temelinde de aslında cinsiyetleri birbir ine düşman
olar ak, rakip olarak ele almak, çatışt ırmak, rekabete sokmak olduğunu düşünüyoruz.
O yüzden biz çalışm alar ım ızda taraf olarak kadını ya da erkeği tutmuyoruz. İkisinin
de bir bir ini tamamlayıcı roller inin ön plana çık art ılması gerektiğini düşünüyoruz.
Bu, günümüzdeki aileyle ilgili yaşanan sıkınt ılar ın temelinde de bu çat ışmacı
dilin, üslubun önemli bir rolünün etken olarak ön plana çıkt ığ ını düşünüyor uz.
Bununla ilgili yapt ığ ım ız araşt ırmalar da var ki Aile Bakanlığ ın a biz bunlar ı iletmiştik,
bugün de yanım ızda var, sizlere de sunacağız. Toplumsal cinsiyet eşitliği söylem i ve
kavram ı örneğin aile içi sor unlar ın çözümünde çözüm olar ak sunuluyor. Bunu da
incelediğimiz zaman burada da aslında bir çat ışma dilinin olduğunu görebiliyoruz ki
toplumsal cinsiyet eşitliğinin en iyi uygulandığ ı ülkeler İskandinav ülkeler i, İzlanda,
Finlandiya, Nor veç, İsveç gibi ülkelerde de aile içinde veya partnerler arasında
şiddetin yoğun olduğunu görebiliyoruz. Bunun somut, objektif kanıt lar ı , delilleri de
var.
Yine bu söylemin aslında bu çat ışmayı körüklediğini iddia ediyoruz bizler. O
yüzden aileyle ilgili çalışmalar yapılırken bu çat ışma dilinden ziyade , ki dünyada
bunun örnekleri var, ailenin pozit if etkilerinin vurgulanmasının olumlu yan lar ının ön
plana çıkart ılm asının sorunun çözümüne ciddi katkılar koyacağını belirtmek isterim.
Belki sorun tespit i ve çözüm olarak bunu da iletebilir im. Birinci vurgum buydu. İkinci
olar ak da benim eklemek istediğim , beyef endinin az önceki aktar ım ı da bu h ipotezimi
destekledi, yani hukuki tedbir aile içi sorunlarda başvur ulabilecek belki son
mekanizma olabilir. Ama bunun öncesinde çeşitli ar a buluculuk sistem ler i gündeme
getirilmeli. Bunlar ın nasıl olabileceği, katmanlar ının yerel m i, mahalle bazlı müdahale
yöntemlerinden bahsetti beyef endi belki yer el bazlı belki yine idar i yetkililer gelince
ama bir şekilde hukuki tedbir lerden önce belki çeşitli katmanlı olarak ara buluculuk
sistem inin ciddi olarak ele alınm ası, bununla ilgili tart ışmalar, sempozyumlar,
paneller düzenlenm esinin ve bu şekilde bir çözüm yoluna gidilmesi gerektiğini
düşünüyorum.
Bu kadar kısa süre içinde şu anlık if ade edeceklerim bu kadar ama…
BAŞKAN – Şöyle yapabilir iz, burada if ade edemedikler inizi yazıl ı olarak
ver irseniz onlar ı da değerl endir ip r aporumuza alma şansım ız var. Onun için sür eyi
kısa tut uyoruz ama yazıl ı olarak sizden alabiliriz.
AİLE AKADEMİSİ DERNEĞİ TEMSİLCİSİ MERYEM ŞAHİ N – Yazılı bir
doküman vereceğiz…
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BAŞKAN – Daha sonra da mail at abilirsiniz, arkadaşlar ım ız mail adresle rini
bırakabilir ler size.
AİLE AKADEMİ Sİ DERNEĞİ TEMSİLCİSİ MERYEM ŞAHİ N – Biz yazılı olarak
bugün sizlere iki araşt ırma ve çıkt ı rapor u vereceğiz. Yine aynı dernekten Yönet im
Kurulu Başkan Yardımcım ız Yasin Kuruçay da burada, onun da muhtemelen if ade
etmek istedikler i olacaktır.
Ben teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Buyurun.
AİLE AKADEMİSİ DERNEĞİ YÖNETİ M KURULU BAŞKAN YARDI MCISI YASİN
KURUÇAY – Tüm kat ılımcılara hoş geldiniz diyorum Bursa’m ıza millet vekillerim ize,
değerli katılımcılara.
Mer yem Hanım birçok şeyi if ade etti gerçekte ama bizim iki kitabım ız ve bir
raporumuz var onu sanır ım, buradaki arkadaşlar la görüştüm, size bir şekilde
ileteceğiz. Yanım ızda getirdik.
Temel noktalardan belki Mer yem Hanım’ın söylediğ ine eklem ek istediğim şu
nokta olabilir: Aile içi ilişkilerde ve ilet işimde eşit liğe değil , adalete vurgu yapan
çalışmalar ın mutlaka ve mutlaka ivedilikle yapılması gerekiyor çünkü eşitlik, sorunu
çözen değil, çat ışm ayı art ıran, boşanm ayı art ıran bir amaca hizmet ediyor ve bu
doğrultuda bir ilerleme gösteriyor. Ailedeki negat if yaşant ılar yerine , pozitif
yaşant ılar ı vurgulayan bir söylem ve akademik çalışmanın önemli olduğunu
düşünüyoruz biz dernek olarak. Aile ara buluculuğu sistem i, belki ara buluculuk genel
müdürlüğü Bakanlık bünyesinde kurulacak, böyle bir çalışmanın bu konuda çok ciddi
etkiler i olacağ ını düşünüyoruz. Ve boşanmalar ı art ıran temel f aktörün haz merkezli,
tahammülsüz, bireyci ve menf aatçi seküler kapitalist neoliber al kültür le son derece
irtibatlı olduğunu gör üp bu kültürle ne şekilde başa çık ılabilir, bu kültür le aileler nasıl
daha geleneksel, millî ve dinî değerler i ref erans alarak aile yapısı oluşturulabilir,
bununla ilgili çalışm alar yapıyoruz, yapılabilir diye düşünüyor uz.
Örneğin ailelere etkin bir şekilde gerek Millî Eğitim Bakanlığ ı, gerek Aile ve
Sosyal Politikalar İl Mü dürlüğü, gerek Diyanet İşler i, Bakanlığın yetkililerinin ortak
hazır ladığ ı, birbirinden bağ ımsız olmayan, çat ışma çözm e beceriler i, evlilik öncesi
eğitimi, çocuklara ve ailelere yönelik değerler eğit imi gibi proj eler in bu soruna ciddi
katkılar ve çözüm ler getireceğini düşünüyoruz.
Son olarak sivil ara buluculuk sistem inin de kullanılabileceğini düşünüyoruz.
Söylediğim gibi, bizim rapor ve kitaplar ım ızda ayr ınt ılar mevcuttur.
Teşekkür ediyor, saygılar sunuyor um.
BAŞKAN – Teşekkür ederim Yasin Bey.
Yalnız, bir şey soracağ ım size Yasin Bey, bu sivil ara buluculukla ilgili bir
çalışmanız var m ı sizin dernek olar ak?
AİLE AKADEMİSİ DERNEĞİ YÖNETİ M KURULU BAŞKAN YARDI MCISI YASİN
KURUÇAY – Bir taslak çalışmam ız var.
BAŞKAN – Çünkü hukuki ara buluculukla çok karı şt ır ıl ıyor bu, belki başka bir
isim vermek gerekebilir buna.
BURSA 2. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ SERAP PEKER – Biz de hakem
müessesesi diye düşünmüştük.
BAŞKAN – Yani hukuki ara buluculukla çok karışıyor, hukukçular çok itiraz
ediyor, bilginiz olsun. Oradan ba şlayan bir tart ışma olabilir . Ama bir danışma ve
çat ışma çözüm merkezi ihtiyacı ortada yani bu, konuşulan bir şey, bir sosyal hizmet
olar ak bunun ver ilmesi noktasında ama buna sanki bir isim çok ciddi bir alg ı
değişikliğine gidiyor, iki aydır Komisyonda bi z bunu tart ışıyor uz. Direkt hukuki ara
buluculuk alg ılanıyor ve orada bir çat ışm a başlayacak. Hani nasıl söyleyeyim, daha
konuyu tart ışmaya başlarken bir yarg ıyla başlanmasındansa ona başka bir isim
bulmanız gerektiğini…
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AİLE AKADEMİSİ DERNEĞİ TEMSİLCİSİ MERYEM ŞAHİN – Aile terapist i
olabilir.
BAŞKAN – Ya, o da belki tam karşılam ıyor olabilir ama ona bir… Bunu da
öner irim. İki aydır yani, değil iki ay, ben Aile Bakanlığ ında çalışırken de bu konu
masam ızdaydı, boşanma süreci danışmanlığ ıydı o zaman. Onda da aynı şeyi yaşadık
biz. Buna bir daha böyle kabul görecek bir isim bulmam ız lazım, tart ışma oradan
başlıyor da hiç kimse devam ını dinlemiyor , direkt hukuki ara buluculukla kar ışt ır ıl ıyor
çünkü. Devam ını kimse dinlem iyor. Bunu iyi niyet li bir açık lama olara k kabul edin
lütf en. Önemsiyorum söylediğiniz şeyi, yani ara buluculuğa benzer çat ışma çözümüne
götürecek bir mekanizmanın, sosyal hizmet mekanizmasının olması gerektiğini ama
bunun bir… Şimdi, ara buluculuk dendiğinde şu akla geliyor: Mutlaka taraf lar ı
bar ışt ırmak. Şimdi, yani şiddet olduğunda, ist ismar olduğunda bunu öneremeyiz,
böyle bir şey konuşamayız bile ama az önce de ver diğim bir rakam var 100 çif tten
80’i yeniden evleniyor ve yüzde 17’si boşandığ ı eşiyle evleniyor, demek ki bunlar ın
böyle bir mekanizm aya ihtiyaçlar ı var, hem mahkemeye bir yük bu hem bir daha
yeniden evlilik kurumuna yani evlendirm e daireler ine bir yük gibi gibi. Yani naçizane
bir öneri size sadece.
Teşekkür ediyorum.
Selm a Kar ışman, buyur unuz.
Beş alt ı dakikada toparlarsanız, sevi nir im Selma Hanım.
HANI MLAR KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TEMSİLCİSİ SELMA
KARI ŞMAN – İnşallah, gayret edeceğim.
Din sosyoloğuyum.
Her şeyden önce sosyolojide bize öğretilen sivil toplum kavram ının siyasetle
toplum arasındaki rolünü bugün tam olar ak realit ede görmekten gerçekten hem kişisel
olar ak hem de bir toplum bilimci olarak çok büyük bir k ıvanç duyuyorum. Vekillerim ize
hoş geldiniz diyorum ve artarak devam et mesini istiyorum bu tür ziyar etler in. Tabii,
her zaman siz Bursa’ya gelmezsiniz, biz de sizi z iyaret edebilir iz memnuniyetle.
Şöyle bir şey söyleyerek başlamak istiyorum. Direkt olarak boşanmayı da aile
kurumunu da ele alamayacağ ım ızı, boşanmanın bir sonuç olduğunu düşünüyor um.
Dolayısıyla, biz iki insanının t oplumdaki sosyal iletişim ini, sosyal i lişkiler ini veya
birbirleriyle nasıl ilet işim kurduklar ını hesaba almadan bu iki kişiyi ailenin kapısına
getiremeyiz bile diye bir düşüncem var. Yani bu cümlenin tabii sosyolojik planda
karşılığ ı var, o da şu: Tıpk ı diğer toplumsal kurumlar gibi aile de to plumun diğer
bir imler iyle ve kurumlar ıyla çok sık ı iletişim içinde olan ve onlardan doğrudan
etkilenen bir kurum. Dolayısıyla, evlilik ya da boşanma gibi kurumlar ı ya da süreçler i
analiz ederken toplumsal problemat ikler i, durumu, süreci, insanlar arası etk ileşimi
kapsayan bir toplumsal bağlam ı daim a göz önünde tutm alıyız. Yani, iki insanın
birbirini talt if etmesi nedir, onore etmesi nedir, yet enekler ini gelişt irmesi nedir,
sevmesi, empati, şükran, sayg ı duyması nedir ? Ancak bundan sonra evlilik nedir,
nasıl olmalıdır, evliliğe değerler nasıl t aşınır sorular ına sıra gelecektir. Biraz daha
üste çıkt ığ ım ızda medeniyet imizin, müesseselerim izin, kültürel, hatta genetik
kodlar ım ızın üzerinde yükseldiği var lık, bilgi, değer sistem inden haberdar olmam ız
lazım. Pek çok genç gibi hayat ım ızı veya toplumsal süreci kendi doğumumuzla, kendi
miladım ızla başlatmamam ız lazım. Maziyle nasıl ve nerede bağlanacağ ız? Bunun
eğitimlini vermemiz lazım ve bundan sonra şu sorular ı sor abilir iz: Toplumumuzda
inanç, ahlak ve ekonomi ve d iğer kurumlar arasındaki bağlar ne zaman ve nasıl
çözülmeye başlam ışt ır?
Kapitalist modern sistemin küresel etkileri nedir? İslam toplumlar ı ve Türkiye
üzerindeki dayatmalar ı tahribat ı ve bunlarla başa çıkma yollar ı nedir? Ben bunlar ı
düşünürken ve kâğıda geçirirken Hazreti Mevlâna, her zaman olduğu, gibi çok anlamlı
bir ışık tuttu tef ekkür ufkuma. “İyi bir evlilik iki şeye bağlıdır, birincisi: Doğru insanı
bulmaya. İkincisi: Doğru insan olmaya.” Dolayısıyla doğru insan olmanın, eğit im
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kurumlar ında, siyase tte ve Başbakanım ızın hocalığ ı döneminde çok isabet le
söylediği gibi değerler üzer ine yükselecek olan müesseseler le muhakkak sağlanması
ve bunun yayg ın bir kültürel sef erber lik hâline getir ilmesini düşünüyorum.
Tabii, şöyle bir toplumda yaşıyor uz biz. Ben çok eski bir Bursalıyım. Mesela,
Bursa gibi muhaf azakâr bir şehir de teset türlü kadın sürücülerin üstelik hemcinsleri
taraf ından traf ikte rahatsız edildiği. Yine, bunu ise bir öz eleştiri olar ak söylüyorum,
beş yıldızl ı oteller de lohusa mevlit ler i yapıldığ ı , anneler in oğullar ını öf keli âşıklar ve
kıskanç kocalar olar ak yet iştir dikler i ve bu tanım lamalar ın m edyada, televizyonda,
basında şiddeti meşr ulaşt ıracak şekilde yer bulduğu. Glikozla bal imal edip insanlar ı
İnternet üzer inden dolandıranlar ın gerekçe ola rak “Bal yapmak için ar ıya
güvenemedik, o yüzden kendim iz yapt ık.” dedikler i, İstanbul hanım ef endisi ve
beyef endisi ya da t am bir Bursalı yani şehrin sahiplerinin ar t ık şehri terk ettikler i,
şehre yeni gelenler in, herhangi bir yolla yeni gelenler in ise şeh rin kadim değerler ine
kaf a tutuklar ı ya da şehrin yeni sahiplerinin gelenleri, göçle gelenler i ötekileşt irdiği
bir kültür el habitatt an bahsetmekteyiz. Yani bu sosyokültür el ortamda evliliği ve
boşanmayı tart ışmam ız lazım.
Sayın vekilim iz gerçekten çok güze l değindiler. “Kısmetse Olur” programının
realite değil, sanal yani kurmaca olduğ u söyleniyor. Ben şahsen bir t oplum bilimci
olar ak kurmaca olmasını ar zu eder im çünkü evlilik öncesi ve evlilik kurumuyla ilg ili,
gerçekten Dallas’a rahmet okutacak sahneler s ergileniyor. Keşke, çünkü eğer bu bir
“realit y” şovsa yani gerçekse ben şunu sorgular ım: Türkiye toplumu, bu gençleri
acaba nasıl yet işt irdi ve ben gelecekle ilg ili um udumu kaybederim bu tür pr ogramlar ı
seyrettikten sonra. Emsalleriyle bir likte bu tür prog ramların, yayınlar ın evlilik değil,
gerçekten de evliliği parçalayıcı yani boşanma programlar ı olduğunu düşünüyorum.
Bunlar ın üzer ine “Eşkıya” yükleniyor, bunlar ın üzer ine “ vadinin kurtlar ı” yükleniyor,
adında “aşk” geçen dizilerin aşk ı nasıl anlatt ıklar ıy la ilgili sadece isimler ine
bakmanız kâf i: “İnadına Aşk”, “Kiralık Aşk”, “Kara Sevda”, “İlişki Durumu Kar ışık”,
“Evli ve Öf keli”
İşte biz dernek olar ak “aktif şuurlanma f aaliyetler i” dediğimiz, her zaman
içinde direkt olarak aile geçmese de toplumsal kuru mlar ı, süreçleri, toplumsal
bir likteliği güçlendir ecek sayısız çalışm aya im za atm ış bulunuyoruz arkadaşlar ımla
bir likte. Bunlar PowerPoint hazır lam ışt ım, sizlere inşallah bunlar ı takdim edeceğim ,
o yüzden k ısaca tedbir ve önlemler e geçmek isterim.
Yine, vekilimiz söyledi gerçi şu anda bu teklif im geçerliliğini yit irdi. Kamu
spotlar ından alabildiğine f aydalanmalıyız demişim. Sadece sonuçlar ı dile getiren,
tenkit eden değil, evlilik içi dayanışmayı, arkadaşlığ ı, mutluluğu dr amatize eden
kısaca da olsa f ilim l er çekmeliyiz demişim.
Evlilik çağ ında gençlere evlilik adabı ve sorumluluklar ı, paylaşım kültürü,
karşılık lı sevgi, sayg ı, şef kat ve empat i pratikleri konular ında uzm anlarca sertif ikalı
aile öncesi eğit imin verilmesi. Bizim yine bir teklif imiz olmuştu de rnek olarak.
Gerçekten askerlik sürecinin bunun için çok önemli olduğunu, çünkü doğal bir
topluluk olduğunu orada düşünüyor um. Okullarda ilköğretim sürecinden itibar en
mutlaka ve mutlaka müf redata değerler eğitiminin konulması, bütün psikologlar,
bütün hocalar ım ız bundan müştekiler. Ayr ıca, sağlık raporlar ında testler e belki uç bir
teklif olacak ama psikolojik uyum ve ruh sağlığ ı maddesinin muhakkak eklenmesini
öner iyorum.
BAŞKAN – Evlilik için mi?
HANI MLAR KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TEMSİLCİSİ SELMA
KARI ŞMAN – Evet, evlilik için.
BAŞKAN – E, bu söylediğiniz, Anayasa’ya ayk ır ı ama.
HANI MLAR KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TEMSİLCİSİ SELMA
KARI ŞMAN – Bilem eyeceğim ama bunun muhakkak bir yolunu bulur uz gibi geliyor
bana Sayın Vekilim.
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BAŞKAN – Anayasa’ya ayk ır ı bir şey söylüyorsunuz.
HANI MLAR KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TEMSİLCİSİ SELMA
KARI ŞMAN – Şimdi beden sağlığ ı bu kadar önemli ama ruh sağlığ ı nedir acaba?
EMİ NE YAVUZ GÖZGEÇ (Bursa) – Evlenmeye müsait mi ruh sağlığ ı?
HANI MLAR KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNE Ğİ TEMSİLCİSİ SELMA
KARI ŞMAN – Evet, böyle, dediğim gibi üt opik olabilir ama belki de realite edilebilir.
Şehirlerde boşanmalar ın sebep ve sonuçlar ının sosyolojik ve psikoloj ik açıdan
analiz edildiği boşanma harit alar ının çıkarılmasını öneriyor um. Bu konu da mesela
şehirler in, üniversitelerinde ilgili bölümler den PDR, sosyoloji, psikoloji yüksek lisans,
doktora düzeyinde destek alınabilir. Siyasi bazda yapılacak planlamalar ın tedbir ve
kararlar ın sıhhati açısından ise bölgeler in muhakkak öznel sosyokültürel kodlar ının
ve yapılar ının göz önüne alınmasını, genelgeçer kurallar la olaya bak ılmamasını
istiyorum.
Bir de aileyi güçlendirerek evlilik kurumu, dış etkiler e karşı dir ençli k ılınırken,
biraz önce beyef endinin de çok güzel if ade ettiği gibi boşanmanın en son f akat meşru
bir çare olduğu düşüncesinden yola çıkar ak boşanma sürecinin en sıhhat li bir şekilde
kurumsallaşt ır ılm asını diliyorum, en az tahribatla aile bir eyler inin at latacağ ı bir
şekilde. Çünkü bunun erkek bilincine dâhil edilmesi lazım yani evlilik bir liğ inin
bozulmasını gerektiren şartlar oluştuğunda boşanmanın da evlilik kadar tabii
olduğunu ve dolayısıyla erkek bilincindeki “Ya benimsin ya kara toprağ ın.” alg ısının
yar att ığ ı şiddet in önüne geçilmesi lazım diye düşünüyor um. Özellikle aileler in
parçalanmasında son zamanlarda en büyük f aktörü oluşturan ve bir din sosyoloğu
olar ak görüşümce dinin en kötü şekilde meşrulaşt ır ıldığ ı ikinci evlilikler konusunda
hukuki bağlamda, sosyokültürel bağlamda çok dikkatli olunm ası gerektiğini özellikle
siyasi önder ler in bunlar ı teşvik edecek demeçler den mutlaka kaçınmasını ekran
önünde yine diliyorum.
Ben hakemlik müessesi demiştim çünkü kadim bir geçmişi de var hakemlik
müessesesinin. Ayr ılık lar sır asında her iki taraf ı dinleyecek, sadece uzlaşma değ il,
isteklere göre cevap verecek son der ece objektif , akil diyebileceğimiz kanaat
önder ler inin olduğu birtak ım hakemler kurumsallaşırsa gerçekten çok muhteşem olur.
Bir evrensel değerler ailesi tasavvurum var. Bunu tek tek maddeleştirdim. Bizim
değerler imiz nedir, ailey e nasıl yön vermektedir ve bunlar aslında evrenselleşebilir
diye. Ütopik görülebilir ama şuna inanıyor um ideali daima ortaya koymalıyız ki idealle
realite arasındaki f arklar bize daima yol gösterecektir.
Son olar ak, Başbakanım ızın gerçekten çok güzel üzer i nde durduğu bir konu
var dır, özellikle “Divan Dergisi”ndeki makalelerinde: “Kur umlar, değerler i değil,
değerler kurumlar ı ür etmelidir.” der ki son derece önemlidir. İçinde bulunduğu siyasi,
sosyal ve jeopolitik konjonktür sebebiyle İ slam toplum lar ının ve T ürki Cumhuriyetlerin
temsilcisi konumunda bir Türkiye, bu konumundan istif adeyle tar ihî ve kültür el
avantaj lar ını kullanarak evrensel değer lerini kurumsallaşt ıracağı ahlaki bir toplumsal
yapıyı global dünyaya sadece teorik değil, aynı zamanda prat ik açıdan da sunabilir
diyorum ve bu hedef i ütopya olmaktan çıkararak ortak bir ideal olarak toplumun
eğitim, siyaset, kültür, sanat alanlar ında karşılığ ı olan prat iklere dönüştürebilm ek
temel gayemiz olmalıdır diyorum.
Tekrar teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim Selma Hanım.
Yazılı olar ak da rica edelim lütf en.
Şimdi, Birlik Vakf ı Bursa Şubesi adına Kübra Hanım herhâlde burada.
Kübra Hanım, siz de beş dakikada toparlarsanız sevinirim.
BİRLİK VAKFI BURSA ŞUBESİ HANI M KOMİ SYONU BAŞKANI K ÜBRA KUL –
Sayın vekiller im, Bursa’m ızın k ıymetli ST K temsilcileri; öncelikle hepiniz hoş geldiniz.
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Bir lik Vakf ı Bursa Şubesi Hanım Komisyonu Başkanlığ ı yapmaktayım. Aynı
zam anda vakf ım ızın bünyesinde bağlı bulunan yükseköğrenim kız öğrenci yurdunun
müdireliğini yapmaktayım.
Bizler Birlik Vakf ı şubesi olar ak toplum a f aydalı işlerde, f aaliyet lerde her
zam an destekçisi ve yar dımcısı olduk. Kat ılımcı prof illerimiz genelde üniver site
öğrencisi olduğu için biz bu anlamda üniversite öğrencilerini eğitimsel olar ak maddi
manevi desteklemeye çalışıyor uz.
Bundan iki yıl önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığ ım ızla yür üttüğümüz,
bayan öğrencilerim izle yürüttüğümüz evlilik öncesi, evlilik sonrası ilişkiler nasıl
olmalı, çocuk olduktan sonra doğru anne baba nasıl ol malı, çocuğumuzun nasıl kişiler
olmasını istiyoruz diye bunlara yönelik sekiz haf ta süren bir seminerler düzenledik.
Sekiz f arklı akadem isyenin katıldığ ı programım ızda Fatma Şahin Hanım ef endi’yle
beraber kat ılımcılar a sertif ikalar ını dağıtm ışt ık. Bununla b eraber sür dürülebilir
olmasını istediğimiz için madde bağ ım lılığ ının aile ilişkileri arasında sorunlar
yar att ığ ını, hatta m adde bağ ım lısının nedeni aile içi ilişkilerin problemlerinden
kaynaklandığ ını düşündüğümüz için Sağlık Bakanlığ ıyla şu an yürüttüğümü z
hâlihazırda bir projemiz var. Gençler imizin bu yönde eğit im almalar ını istediğimiz için
gençler imizi rol model yapıyoruz, madde bağ ımlıl ığına yakalanm ış olan
çocuklar ım ızı, sokak çocuklar ını r ol model olmak için gençler im izi bu yönde eğitmeye
gayret ediyor uz.
Vakf ım ızın misyonu ve vizyonlar ı ar asında zaten gençler imizin, yeni nesil
gençler in nasıl olması gerektiği bilincinde olduğumuz için temeli gençlerden atmak
istiyoruz, bu yönde çalışmalar ım ız da devam edecektir.
BAŞKAN – Koza çalışma grubu Şule Han ım, Prof esör Şule Alt un.
Gülten Hanım da aynı grupta m ı, Koza Çalışma Grubunda m ı?
KOZA ÇALIŞMA G RUBU TEMSİLCİSİ PROF. DR. ŞULE ALTUN – Evet.
Ben Prof esör Doktor Şule Altun ama ben sosyal bilimci değilim, mühendislik
temelliyim ama biz Kent Konseyi Koz a Çalışma Grubu olarak “Kadının güçlendir ilmesi
yoluyla toplumun güçlendir ilmesi” şeklinde bir amaca sahip bir grubuz. Bu kapsamda
özellikle kadınlar ın eğitimine, özellikle dezavantaj lı bölgelerdeki kadınlar ın eğitilmesi
ve bilinçlendirilmesine yönelik ola rak birtak ım çalışmalar gerçekleştirmeye
çalışıyor uz.
Bu toplant ının konusuyla bağlant ılı olarak yapt ığ ım ız birkaç etkinlikten ör nek
vermek gerekirse, örneğin biz ebeveyn -çocuk -medya ilişkisi seminer ler i vermiştik ve
bu seminerler kapsam ında yaklaşık bin kişiye ulaşt ık eğitici eğitim i vasıt asıyla. Biraz
önce, medyanın özellikle kötü etkiler inden bahsedildi, bizim burada vurgulam ak
istediğimiz şuydu: Televizyonlar ı, İnternet’i kapatmadan doğru programlara nasıl
ulaşılabilir? Bu konuda bir eğit im gerçekleşti rdik. Bunun dışında, yine ev hanım lar ına
yönelik olarak sertif ikalı bir eğitimim iz vardı, o da “Param ı Yönet iyor um”, buradaki
amaç da şuydu: Az bütçeyle elim izdeki parayı nasıl daha iyi bir şekilde
değerlendir ebilir iz? Yine aynı kapsamda, TÜRAP’ın, Türkiye Aile Platf ormunun
Bursa’daki ist işar e toplant ısına da ev sahipliği yapt ık. Bizim grubumuz içerisinde bu
konuda özellikle çalışan iki arkadaşım ız var; bir i , Gülten Aktaş Hanım, yıllar dır
TÜRAP toplant ılar ına katılıyor, diğeri de Gülsüm Süslü, yine aynı şek ilde Aile
Akademisinde sosyolog olarak görev alıyor. Bu arkadaşlar ım ız daha yarar lı bilgiler
ver ecektir. Kendiler ine bır ak ıyorum sözü.
KOZA ÇALIŞMA G RUBU TEMSİLCİSİ G ÜLTEN AKTAŞ – Teşekkür ederim.
Böyle bir konuyla burada bulunmanız ger çekten bizim için de çok önemli. Bu,
belli ki, devletim iz, Hükûmetimiz ve vekillerimiz için de çok önemli.
Hangi problem ler içinde olursak olalım eğitim, aile konular ını ve
çocuklar ım ızın gelişimini, gençler imizi asla ihmal edemeyiz, bunlar yürüyecektir
önceliklerim iz arasın da. Ben emekli kim ya öğretmeniyim ama emekli olduğum yıl - 28
Şubatta- psikoloj iden yüksek lisans yapt ım f ahri ve bu konular la ilgili kişisel
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çalışmalar ım var, anne eğit im seminer leri yapt ık, Necla Koytaklar la paralel f ilan,
emekli olduktan sonr a başka işle rle bir süre uğraşt ıktan sonr a en son olar ak dedim
ki: Torunum dünyaya geliyor, ona bakacağ ım, onu inşallah iyi bir insan olarak
yet işt ireceğim ve aileyle ilgili STK çalışması yapacağ ım. Bu konuda kim nerede ne
çalışıyorsa beni hizmetçisi olar ak bulacak gi bi bir prensiple emekli oldum ve o
zam andan beri de bu çalışmalar ıma devam ediyorum. SEKAM’ın bu konuda yapt ığ ı
bir çalışmayı takip ettikten sonra buna karar verdim, yoksa sivil toplum bilinci olan
bir insan olarak öğretmenliğim esnasında da dernek ve vak ı f larda f aaliyetim iz var dı
ama aileyi öncelikliyor uz inşallah. Bu konuda bazı projelerimiz de var, mesela
askerlere evlilik öncesi eğit imi verilm esiyle ilgili Aile ve Sosyal Polit ikalar il
müdürlüklerindeki müdür yardımcısı arkadaşlar ım ız da sağ olsunlar te veccüh
gösterdiler, çok kolay bir şekilde ulaşt ık ve Bursa’da pilot olarak başladı bu çalışma,
bundan övünç duyuyoruz, elhamdülillah.
Bu hakemlik konusunda da benim yıllardan beri mümkün olduğu kadar
dillendirdiğim bir husus ve hakemliğin bir prof esyonel a yağ ı olduğu gibi -şimdi sivil
şeyi dedik ya- mutlaka eğitimli kişiler taraf ından, bir de gönüllü ayağ ı olması diye
düşünüyorum. Yani hem dinî alt yapısı olan hem de aile kurumuna önem veren ve
kendini adam ış insanlar ın bu işi gönüllü olar ak yapmasının farkı ndalık yaratacağını
düşünüyorum. Bu bakımdan, sivil toplum kuruluşu içerisinde yetişmiş… Çünkü bunlar
sosyal sorumluluk bilinci yüksek insanlar , bunlar ın da değerlendirilmesi gerektiğini
düşünüyorum; bu konuda öyle bir şeyim var.
Bursa’nın boşanmalarda 5’i nci olduğunu bilmek beni çok üzüyor,
öğrendiğimden beri çok üzülüyorum. Bur sa, geleneksel aile yapısının ve geleneksel
toplumun olduğu bir şehir olarak bilinir ve Türkiye’de 5’inci olmak , gerçekten Bursa
için kabul edilebilir bir sır alama değil, inşallah h em resm î hem sivil çabalar la bunun
üstesinden gelip bu sıralamayı inşallah gerilere doğru götüreceğiz, istiyoruz.
“Ailemle mutluyum.” diye okullar da bir f otoğraf yar ışması açılmasını ben
öner iyorum Aile Haf tasında. Çocuklar bu konuda bilinçli olsunlar, ak ı llar ında böyle
bir şey olsun; ailesiyle mutlu anlar ını yakalamaya çalışsın. Bunun böyle bir il çapında
f ilan kalmaması gerektiğini düşünüyor um ve her yıl tekrarlanması gerektiğini
düşünüyorum yani bir kerecik bir ilde yapılm ış bir şey olarak kalmamasını be n
diliyorum.
Bu arada, benim için bir inci aile, şimdi içinden geldiğim kendi anne babam. İki
yıl evvel 70’inci evlilik yıl dönümler ini kutladık Ankara’da bir restoranda.
BAŞKAN – Hayattalar mı?
KOZA ÇALIŞMA GRUBU TEMSİLCİSİ GÜLTEN AKTAŞ – Hayattalar, şim di 72,
inşallah 75’i de kutlayabileceğimizi umuyoruz.
BAŞKAN – Bursa’dalar mı, Ankara’dalar m ı?
KOZA ÇALIŞMA G RUBU TEMSİLCİSİ G ÜLTEN AKTAŞ – Bur sa’dalar.
Bütün evlatlar ı, tor unlar ı; Kayser i’den, Konya’dan, Bursa’dan Ankara’ya
geldiler ve orada her bir ail e kendi sunumunu yapt ı, evdeki resimler le, videolar la
hazır ladığ ı, anne babayla ilgili har ika bir programdı. Allah sizlere de tatt ırsın, anne
babası hayatta olanlara. Fakat babam basına çıkmayı pek sevmediği için bunu deşif re
etmedik ama Aile ve Sosyal Pol it ikalar bunu bilir de bir ara çatkapı yapar sa bence
önemli bir şey yakalam ış olur diye düşünüyorum çünkü zihinler i de son derece iyi,
pır ıl pır ıllar.
BAŞKAN – Biz her gittiğimiz şehir de uzun bir evlilik bir çif ti de ziyaret
ediyoruz, yani k ırk elli yıl; b ugün bir program ım ız vardı ama bize başka bir aile…
Tamam, peki, teşekkürler.
KOZA ÇALIŞMA GRUBU TEMSİ LCİSİ G ÜLTEN AKTAŞ – Bir şey anlatmak
istiyorum, son, bitir iyorum.
Bu anne babam ız m odern psikolojinin henüz on beş yıl evvel f alan geldiği bir
nokta var: Çocuklar ınızın yanında kavga etmeyin. 7 çocuklar ı vardı ve bizim
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yanım ızda hiç kavga etmediler, hiçbir kavga hatır am yok ve ben ortaokula başladıkt an
bir sür e sonr a babam anneme demiş ki: “Bak, artık yerel konuşmayalım, Türkçemizi
düzgün konuşalım, çocukl ar ım ız okula gidiyorlar.” Ve daha sonraki yıllarda veli
toplant ısına geldikleri zaman “ Aa, siz misiniz? Biz Gült en’i yüzbaşı k ızı f ilan
zannediyorduk, hani İstanbul’dan buraya gelmiş.” gibi evlat lar ı gerçekten, Türkçeyi
güzel konuşan insanlar oldular. İnşa llah, aile yapım ız yeniden ayaklar ı üzer inde
yükselir, düştüğü yer den kalkar; bu, çok önemli bir konu.
Hepinize teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Gülten Hanım.
Yalnız, bir şeyi müsaade ederseniz, “düzeltme” demeyeyim am a… Yani düşen
de bir şey yok aslında, çok karamsar olacağım ız bir yerde değ iliz. Bak ın, t oplant ının
başında siz yoktunuz, Türkiye, aile yapısı açısından dünyanın en iyi 5 ülkesinin
içinde. Yani boşanm alar da nispi bir art ış söz konusu ama az önceki konuşmacılar ım ız
da söyledi yani boşanmanın olması gerektiği yerde de sağlık lı olması önemli. Bizdeki
boşanmalar ın en önemli sorunu çat ışmalı, çekişmeli olması boşanmanın; velayet
sorununun olması, çocuklar ın birbirini görememesi, eşlerin birbirinden int ikam ını
çocuk üzerinden alması vesa ir e. Yani çözüm, çat ışma çözümünü beceremememiz
aslında yani burada endişe etmemiz gereken kısım belki bu.
Şimdi, göç, medya okuryazarlığ ı gibi bazı üretmemiz gereken konular var,
doğru ama bunda müsterih olun lütf en, Türkiye ilk 5’te aile yapısı itibar ıy la, boşanma
oranlar ı it ibar ıyla, dünyanın en iyi ülkeler inden bir i, yani çok düştüğümüz bir yer yok
ama şu da bir gerçek: Şehirleşme oranım ız hızla art ıyor ve şehir leşme artt ıkça
gördüğümüz bir şey. Köyde boşananı görmezsiniz, yok zanneder iz ama şehre
geldiğinizde konu komşu apartman 8 - 10 tane boşanma görünce “Eyvah! Boşanm a
art ıyor.” deriz. Yani bu biraz da göreceli bir durum. Binde 1, 7 Türkiye’nin boşanma
oranı, Bursa bunun bir t ık üstünde, 1, 8; onun için yüksek biraz Bursa, Türkiye
ortalamasının üzerind e ama yönetem eyeceğim iz bir durumda değiliz, bunu
yönetebiliriz.
Bir küçük şeyi daha söyleyeyim, aslında bu konuya çok girmek istemiyordum,
genelde bazen kavr amlarda da kargaşa yaşanıyor, yani sosyolog varsa içim izde beni
aff etsin. Şimdi, çekirdek aile ve geniş aile arasında hep gidip geliyoruz. Yani
modernizm bize çekirdek aileyi sunuyor, göçle beraber şehirleşme çekirdek aileyi
sunuyor ama biz biraz gelenekçi ve muhaf azakâr olanlar var, geniş aile ne güzel
deyip ona öykünüyor uz. Bir gerçeğim iz var, şehir leşt ik ve art ık geniş aile kavr am ım ız
yok. Yani bu bir gerçek. Bunu önce kabul etmemiz gerekiyor. Ama şu bir gerçek, yani
bu, benim görüşüm değil, uzmanlar ın ve bu alanda çalışan sosyologlar dan
edindiğimiz bir dur um bu: Türkiye’de evet, geniş aile kalmadı belki, hani o
özlediğimiz, öykündüğümüz gibi, iyi yönleriyle söylüyorum -tırnak içinde- ama
bildiğimiz anlamda atomize çekirdek aile yok Türkiye’de. Türkiye’deki aile t ipi başka
hiçbir ülkede olmayan çekirdek aileler ağı. Biz, evet, f arklı evlerde yaşıyoru z,
çocuklar evleniyor, farklı eve gidiyor. Bu apartman örneği Bur sa’da enter esan böyle,
yani çok görmediğim bir şey bu benim ama okumak için gidiyor başka bir şehre, başka
bir şehirde evleniyor ama yine evini badana yapt ığ ında annesi geliyor, çocuk
doğurduğunda kayınvalide geliyor. Her sosyal sınıf ta biz bir ağdan oluşuyoruz
aslında. Ya, en üst sosyal sınıf a bile bak ın, İstanbul’un Nişantaşı’nda bir aileye
bak ın, Amerika’da kızı doğum yapıyor, anneanne üç ay gidiyor torununa bakmak için.
Biz, Türkiye’de dün yada başka bir ülkede olmayan çekirdek aileler ağı bizim aile
tipimiz, ne geniş aile ne de bildiğim iz, o korktuğumuz, ürktüğümüz, yapayalnız
atomize çekirdek aile. Şimdi, bu kavr amlar ı doğru ot urtursak aslında çok
korkacağım ız bir şey yok. Biraz yönet memiz gereken, evet, işte şehir leşiyor uz,
madde bağ ımlıl ığ ı sorunumuz oluşuyor, medya okuryazarlığ ım ız bir sorun
kullanamadığ ım ız için, İnternet okuryazarlığ ı ekleniyor buna gibi bazı sorunlar ım ız
belki var ama inanın, çok öyle hani endişe edeceğim iz bir yer de değiliz, önce bu
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tespit i doğru yapmam ız gerektiği kanaatindeyim. Bu da bu süreçte edindiğim iz
bilgilerle…
EMİ NE YAVUZ GÖZGEÇ (Bursa) –Bursa da ayr ıca ilk 5’te değil Türkiye'de.
Gülten Hanım sevinsin.
BAŞKAN – İlk 5’te değilmiş.
EMİ NE YAVUZ GÖZGEÇ (Bursa) – Yani, ortalarda bir yer, ilk 5’te değiliz biz.
BAŞKAN – Şimdi devam edelim.
KOZA ÇALIŞMA GRUBU TEMSİLCİSİ GÜLSÜM SÜSLÜ – Koza Grubu adına
Gülsüm Süslü ben.
BAŞKAN – Evet, siz de mi ilave edeceksiniz?
KOZA ÇALIŞMA GRUBU TEMSİLCİSİ GÜLSÜM SÜSLÜ – Bir katk ıda bulunmak
istiyorum.
BAŞKAN – Evet, buyurun.
KOZA ÇALIŞMA GRUBU TEMSİLCİSİ GÜLSÜM SÜSLÜ – Aynı zamanda Aile
Akademisinin medya takip çalışmalar ında gönüllü bulunm aktayım. Az önce arz
ettiğiniz gibi, medya okuryazarlığ ını söylediniz. Ben medya ve ilet i şimciyim, ciddi
anlamda bunun ülk emizde eksik olduğ unu düşünüyorum. Şöyle ki: İşte, Şule
Hocam ızla bir likte yapt ık, Aile Akadem isi çeşit li etkinlikler yapıyor ancak STK’lar ın
çalışmalar ına insanlar ın gelmesi ya da getirilmesi çok zor. Ben kendim özellik le
ortaokul düzeyindeki okullara başvuruda bulundum medya okuryazar lığ ı eğit imi - işte
ücretli hani öğretmenlik vesaire var ya - ver ebilir im diye. Okullar ım ızın sunduğu şu:
“Biz o dersi tercih etmiyoruz, işte genelde hani kayg ı nedir velilerin mat ematik,
Türkçe, f en.” “Sebep?” dedim. “Ya, işt e tercih edilm iyor, daha çok bu.” Ama, aslında
öngördüğümüz tehlike, medya okuryazar lığı, İnternet kullanım ı…
BAŞKAN – Bizler şikâyet ediyoruz, bir şey yapm ıyoruz anlam ı çık ıyor bu.
KOZA ÇALIŞMA G RUBU TEMSİ LCİSİ G ÜLSÜM SÜSLÜ – Evet. “Özellikle biz
bu bölümü okuduk, çocuklar ım ıza bu bilinci vermem iz lazım çünkü aileler yapt ığ ım ız
çalışmalara gelmiyor , o zaman bizim git memiz lazım.” dedim. Ben bu konuda Millî
Eğitimin basıl ı kitabı olmasına rağmen okullarda bu der sin tercih edi lmem esi
konusunu da bilgilerinize ar z ediyorum , belki Millî Eğitim e iletebilir siniz çünkü
seçilmesi lazım ve hani aileler art ık bir şekilde bir şeyleri yoluna koydu ama
çocuklar ım ızı en azından çekirdekten yet iştir irsek önüne geçebilir iz kanaat indeyim.
Bir de yine katkı olarak, boşanma noktasında belki basit bir boşanma sebebi
olar ak gözükebilir ama televizyon diziler inde, reklamlar ında ve birçok yar ışma
programlar ında vurgulanan, işte çalışan kadın ya da zengin olmayan, birçok böyle
konuma sahip olm ayan k adın sanki hani mutlu değil, mutsuz. Burada özellikle kadının
çalışma hakkını vurgularken çocuğun anne hakkının arka plana at ıldığ ı söz konusu
oluyor çünkü evet, şu an aile yapım ızı korumaya gayret ediyoruz, kültürümüzden ve
değerler imizden kaynaklanan bel ki bir etkendir ancak gelecekte aile kurumu adına
ciddi bir sık ınt ı ar z etmekte bu. Şöyle ki: Devlet, kadının çalışmasından daha çok
piyasanın ve çalışma koşullar ının insanileştir ilm esine odaklanmalıdır diye
düşünüyoruz. Yani, kadının çalışması ailenin ter cihine bırak ılmalıdır, bu , ya medya
ya da f arklı politikalarla bence alg ı olar ak yönet ilmemeli; çalışmayan kadın , ikinci
sınıf vatandaş gibi alg ıyı beslememeli diye bilgiler inize ar z ediyorum ben de küçük
bilgi olarak.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
İş ve aile yaşam ını uyum laşt ırmayla ilgili geçtiğimiz haf talarda Parlamentoda
yar ı zamanlı çalışma geçti biliyorsunuz, bunun ben alt ını çizeyim istedim.
Ben burada bir şey daha söyleyeyim. Tabii, bu yapılan araşt ır malar ı dinledik,
biliyorsunuz, Kom isyonun başınd a söylemiştim bunu. Az önce isimleri ver ilen birtak ım
şiddet diziler inden vesaire insanlar şikâyet ediyor, yüzde 80 şikâyet ediliyor o diziler
ama şikâyet edenlerin RTÜK’e bunu şikâyet etmesi yani dizileri beğenmiyorum
diyenlerin oranı 2 bile değil, 1 nokt a küsurlarda. Biz sadece şikâyet ediyoruz, eyleme
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geçmiyoruz yani bir az da iğneyi birisine çuvaldızı biraz kendimize bat ırmam ız
gerekiyor diye düşünüyorum.
Şimdi, Nilüf er Hatun Aile Kültür Sanat Eğitim Derneğinden Avukat Seval
Uzunboy.
NİLÜFER HATUN AİLE KÜLTÜR SANAT EĞİTİM DERNEĞİ TEMSİLCİ Sİ AV .
SEVAL UZUNBO Y– Merhabalar, hoş geldiniz hepiniz.
Şimdi, biz bir dosya hazır ladık ama ilk kısımlar ını geçiyorum ben vakitten
çalmamak için. Sonuç ve 3 maddelik, derneğimizin bir çözüm önerisi var, sadece
ondan bahsedeceğim. Yine, dosya olar ak da size sunacağ ız inşallah. Tavsiyemiz ve
katkım ız dernek olarak Aile ve Sosyal Polit ikalar Bakanlığ ı çalışmalar ının sosyal
polit ikalardan f aydalandır ılacak aileleriyle sınırlı kalmaması ve bir anlamda koruyucu
hekimlik gibi h astalanmadan önce sağlık lı aile aşamasında hizmet i hat ırlatmak ve
katkı koyma çabasıdır. Üç başlık alt ında toplayacağ ım ız bugün için öneriler imiz var.
Bir incisi: Aile değerlerini denet leme merkezi kurulsun gibi bir çözüm önerim iz
var sizden.
Sorunlar başlamadan önce bunlar ı çözm ek açısından çalışm alar yürütül meli
diye düşünüyoruz. İşte, bu televizyonlar daki evlilik programlar ı, diğer programlar ı
f alan Aile Bakanlığ ının bunlar ı denet lemesi, RTÜK har icinde yetkisi de olduğunu
düşünüyoruz yönet meliklerinizi, genelgelerinizi incelediğimizde. Bu denet leme
görevinin, yetkisinin, sorumluluğunun belki STK’lar la birlikte daha aktif hâle
geçirilebileceğini düşünüyoruz yani sizin işte, inceleyip kendinize uygun bulduğunuz
STK’lara bu konuda özel bir eğitim ve sertif ik a verip bizim İnt ernet açısından sosyal
medyada, t elevizyonda gören gözümüz, duyan kulağ ım ız olun, f ahri denetmenlik
yapın, bireysel olarak RTÜK’e başvurunun har icinde yetkilendireceğiniz, sizin onay
ver eceğiniz der nekleri, vak ıf lar ı, STK’lar ı bunu size bi ldir dikten sonra sizin de
Bakanlık olarak daha etkili şekilde, belki işte, o program ın yayından kaldır ılması,
kanalın kapat ılm ası, ne yapılabilecekse işte, İnternet sitesinin kapat ılması şeklinde
hukuki prosedür çer çevesinde. Daha rahat çalışma yapabileceğ inizi düşünüyor um
çünkü Bakanlığ ın tabii, her program ı, her blogu izlemesi mümkün değil, STK’lardan
bu konularda f aydalanabileceğini düşünüyoruz.
İkincisi de, yerli yer inde aile projeler inin koordinasyonu sağlansın diyoruz.
Yerlilik ve yerindelik ilkesine uyarak her şehirde aile projeler i az veya çok
uygulanıyor, bunlar ın birbirim izden haberdar olmam ız açısından, birbir imize örnek
olmam ız açısından iletişim kurulsun ve “İyi yap, anılsın.” şeklinde bir şeyler yapalım
amacıyla başlayalım . Doktor -eczane ilişk isi gibi bir örneklem e getirdik. İşte, doktor
reçeteyi yazsın, sık ınt ısı olan vatandaş, problem çıkt ıktan sonra ya da çıkmadan
önce elinde reçete, işte, kadın sığ ınmaevlerinde sık ınt ıl ar ı oluyor, hanım lar
görüşüyorlar uzmanlarla, işte, şunu şunu yap diyorl ar ama nerede ne yapacağ ını
bilemiyor, eğitimi kimden alacak. Şimdi, “hazreti Google” misali vardır ya, İnternet’e
düştüğü zaman, bir uzman, işte, prof esör adı alt ında bile –aff ınıza sığ ınıyor um
hocam- uzman olduğunu zannettiğimiz kişilerden art ık, o kadar abuk sabuk f ikirler,
görüntüler çık ıyor ki sağlıklı bilg iyi, eğit imi nereden alacağ ını bilemiyor. Bu konuda
da Bakanlığ ın onay ver eceği STK’lardan, eğitimini ver eceği STK’lardan
f aydalanabileceğini düşünüyoruz.
Yani uzman doktor, işte Bakanlık olsun, reçete yazılsın, eczane de STK’lar
olsun Bakanlığ ın belir lediği diyor uz ve Youtube gibi “ailetube” kurulsun, herkesin
art ık cep telef onu, İnternet bağlant ısı var. Art ı 18 logosuyla değil de eksi 18 logosuyla
kamu spotlar ı yapıl ıyor zaten ama hani bunlar ın haricinde kısa f ilmler… Normal düz
vat andaşın şeyini de değil yani uzmanlar ın da dernekler olarak bizim de dernek
yönet icilerinin de açıp izleyebilecekler i, ciddiye alabilecekler i, eğlenecekler i belki
ciddi bir televizyon kanalının art ık kurulma aşamasına gelm esi lazım yani. Hani,
denet lemek bir sık ınt ı, bunun da gayret lerini gösterelim, biz de size dest ek olalım
diyoruz.
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Teşekkür ediyoruz bu çalışmalar için.
Biz hazır ız, elimizden geleni yapacağ ız inşallah.
BAŞKAN – Yazılı olarak da alalım inşallah.
Evet, son olarak Merve Hayat Hanım, Özel Uludağ Aile Danışma Merkezi,
evet, buyur un.
ÖZEL ULUDAĞ AİLE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEMSİLCİ Sİ MERVE HAYAT –
Teşekkür ederim.
Ben, herkesi tek tek dinledim, gayet güzeldi.
Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Benim burada bul unmam, aslında benim için
çok büyük bir tecrübe. Ben hepinize göre çok gencim, daha yeni yeni başlıyorum.
Dolayısıyla, hepinizi gayet iyi dinledim, hepinizin tecrübeler ine, söyledikler ine kulak
ver iyorum. Hepiniz haklısınız ama ben en çok çocuklara yönelik bir şeyler yapılmasını
istiyorum çünkü çocuklar çok küçük yaşta depresyona giriyor lar. Ailede gördüğü
şiddeti arkadaşlar ına uyguluyor lar. Bu konuda hiçbir şey yapılmazsa çocuklar ın
rehabilitasyonu için -avukat hanım söylemişti ilk - mutlaka bu konuda bir ş eylerin
yapılmasını ist iyorum yani dikkate alınmasını ist iyorum, rica ediyorum.
Çif tlerin boşanma öncesinde terapiye geldikler inde bu konuda uyar ılmalar ı
gerektiğini düşünüyorum. Bana gelen bir çif t vardı; 1,5 -2 yaşlar ında bir çocuklar ı var
ve çocuğun önünde küçük bir tartışma yaşam ışlar. 1,5 -2 yaşında bir çocuğun belki
anlamayacağ ını düşünüyor uz, hani nor mal bir aileye söylesen anlamayacağ ını,
bilemeyeceğini düşünür ama çocuk yaklaşık bir haf tadır huzur suz ve sürekli ağlıyor,
sürekli tepki gösteriyor. Bun u anlayamadıklar ı için aileler, çok f azla çocukların
üzerinde durmuyor lar, duram ıyor lar. Bu konuda bir çalışma yapılırsa en azından
kendi adıma çok memnun olacağ ım.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Ben teşekkür ediyorum.
Üyeler imizden sor u ya da katkı…
ÖZEL ULUDAĞ AİLE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEMSİLCİSİ MURAT HALİS
ÇELİ K – Sayın Başkanım, çok özür diliyorum, Uludağ Aileden ben de geç kat ıldığ ım
için…
BAŞKAN – Evet, buyurunuz.
ÖZEL ULUDAĞ AİLE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEMSİLCİSİ MURAT HALİS
ÇELİ K – Listede adım da yok ama iz in verir misiniz beş dakika?
BAŞKAN – İsminiz?
ÖZEL ULUDAĞ AİLE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEMSİLCİSİ MURAT HALİS
ÇELİ K – İsmim yok listede. Murat Halis Çelik.
BAŞKAN – Buyurun Murat Bey.
ÖZEL ULUDAĞ AİLE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEMSİLCİSİ MURAT HALİS
ÇELİ K – Hâkime ha nım lar da buradalar m ış tesadüf en karşılaşt ığ ım ıza da çok da
memnun oldum, çok uzun yıllardır kendileri Bursa’da bu alanda çalışıyor lar. Ben de
zam an zaman bilirkişilikle kendiler iyle birlikte çalışm ışt ım.
Aile danışma merkezler iyle ilgili ben şunu arz etm ek isterim buradaki herkese:
Gerçekten, aileler im iz bize geldiği zaman sorunlar ını çözmek için geliyorlar. Bize
gelenler, aslında bir problemim iz var, bunu çözmeliyiz diye gelen kişiler. Ama bunun
f arkında olmayıp da bu problem iyle yaşayan kişiler direkt m ahkemelerimize gidiyor lar
ve orada çok yoğun bir şekilde, belki de bazı sorunlar çözülebilecekken çözülemeyip
boşanma sürecine var abiliyor. Bahsettiğiniz gibi, boşanm ak bazen gerekebilir,
gerçekten haklı bir payı vardır, bazı insanlar boşanmalıdır ama bizi m yapt ığ ım ız
çalışmalara da bakıyorum ki o kadar basit nedenler le kişiler tart ışıyorlar ki.
Birbir ler inin duygular ını ve gururlar ını inciten yaklaşımlarla aslında pr oblemleri
büyütmüşler ve o tartışmayla boyutu büyümüş, sorunlar ını çözememiş hâle gelmişler .
Bizim uf ak dokunuşlar ım ızla ya da o terapötik müdahaleler imizle bu ailelerin bir
şeklide bunu çözümlemesine yardımcı oluyoruz.
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Ancak, bizim verdiğimiz hizmet ücr etli ve pahalı. Türkiye gerçeğinde 200 lira,
300 lir a gibi rakamlar ı verip de aile danışmanl ığ ı hizmet ini alabilecek insan sayısı
ülkemizde maalesef sınır lı ve m inimum 20 seans civar ında sağlıklı bir aile
danışmanlığ ı seansı sürüyor benim uyguladığ ım. Ağ ır lıklı duygu odaklı terapi olar ak
uyguluyorum ve minimum da 20 seans sürüyor. Buna 200 lira d ediğinizde, bu aileye,
bütçeye en az 4 bin liralık bir yük getiriyor. Çoğu ekonomik yönden zayıf olan
aileler imiz bu hizmet i alamadan, maalesef , çözülebilecek sorunlar ı çözemedikler i için
boşanıyorlar. Belki devletimizin bu konuda bir f ormül bulup, bunu bi r f ormülasyona
bağlayıp her kesimin bu hizm eti alabilecek şekilde, ya ekonom ik yönden destekleme
ya da bir Sosyal Güvenlik Kurumunun ödemesinin yapt ığ ı bir sağlık sistemini içine
dâhil ederek aile danışmanlığ ı hizmet lerini yayg ınlaşt ırmak çok yarar lı olur diye
düşünüyorum.
İkincisi de, gerçekten aile danışmanlığ ı hizmet ini veren arkadaşlar ım ızın iyi
eğitimlerden geçmesi lazım, aile danışmanlığ ı eğitim ini iyi alması gerektiğini
düşünüyorum. Art ı, bireysel psikoterapiyi de bilen kişiler olmasının yar arlı olac ağ ını
düşünüyorum. Çünkü o süreç içerisinde bireyler in de problemlerinin olduğunu ve bu
problemlerinin sür eci bozduğunu görüyoruz. Bu iki önerim eğer kayda geçebilirse
hem ücret anlam ında hem de eğitim ler anlam ında…
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Evet, daha önce bir kaç kez daha önüm üze gelen konular söylediğiniz. Yani
bunun ekonomik olarak desteklenmesi… Biz onun nasıl f ormüle edileceğini tabii,
bilemeyiz ama rapor umuza bunu bir şekilde geçireceğiz.
ÖZEL ULUDAĞ AİLE DANIŞMA MERKEZİ TEMSİLCİ Sİ CANAN NESLİ HAN
ARSLAN GÜLENELİ – Sigortaya bağlama şansım ız eğer varsa…
BAŞKAN – Şimdi, bütün bunlar ı konuşmam ız için mali disiplin açısından
bak ılacak bunlara. Yani “Bu verdiğimiz bir karar ne kadar bir mali yük getiriyor?”
meselesi var. Ama bunun belki a, b, c, seçenekl er i olabilir, bilemiyorum. Yani o sosyal
güvenlikçilerle tart ışıp belki f ormülize edilebilir. Yani bizim öyle bir uzmanlığ ım ız yok.
Ama bunu bir öner i olarak raporumuza alacağ ız.
Eğitim konusu da, kat ılıyor um, şimdi, bu konular yeni konuşulduğu için bilmem
kaç saatlik bir pr ograma dâhil olanlar , bir sert if ika alanlar hemen bir t abela
asıveriyorlar ve çok yanlış sonuçlar doğuran işlemler oluyor. O konuda da
katılıyorum. Ama insan kaynağ ım ız eksik, onun da f arkındayız. O anlamda da bir
zihin yor uyoruz uzmanla r ım ızla. Nasıl f ormüle edelim de bunu nasıl öner iler hâlinde
rapora geçirelim diye, ona da katılıyorum. Yani en az dört yıllık lisansın üzerine
yüksek lisans progr am ı yani klinik yüksek lisansı olmayanlar ın klinik yapmaması
lazım. Zaten şu an yapam ıyor lar bildiğim karıyla, değil m i, klinik?
ÖZEL ULUDAĞ AİLE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEMSİLCİSİ MURAT HALİS
ÇELİ K – Yok, tabii, klinik çok f arklı.
BAŞKAN – Tabii, yapam ıyor, psikiyat rla ber aber çalışabilir dört yıllık
mezunlar.
ÖZEL ULUDAĞ AİLE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEMSİLCİSİ MURAT HALİS
ÇELİ K – Aile danışmanlığ ı ama daha f arklı bir şey. Yani aile danışmanlığ ı eğit imi
aslında çok güzel bir eğitim ama onu bir st andarda bağlamak, belki Türkiye genelinde
benzer konularda eğitim ver ilmesi açısından bir eksiklik var. Çünk ü f arklı f arklı şeyler
anlat ılabiliyor, öğretilebiliyor. Bunu
belki birleştirmek… Ben dört yıldır eğit im
alıyorum, bunun bir yılı aile danışmanlığ ı eğitimi, üç yılı bireysel psikoterapi.
BAŞKAN – Lisansınız nedir?
ÖZEL ULUDAĞ AİLE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEMSİ LCİSİ MURAT HALİS
ÇELİ K – Sosyal hizmet, aslında sosyal hizmet uzmanıyım ben. Dört yıldır eğitim
alıyorum ve ben zaman zaman bu eğitimlerim in üzer ine bile ailelere hani terapötik
müdahalede zor landığ ım ı hissedebiliyorum, bazı aileler de çok daha der inlemesi ne
sorunlar çık ıyor. Bur ada yet erli bilgiye sahip olmak gerektiğini düşünüyorum. Bazen
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çünkü kaş yapayım derken göz çıkartabiliyoruz. Yani bir t ek kelime bile sistemi
çökertebiliyor. O yüzden hassas olduğunu düşündüğüm bir alan.
BAŞKAN – Evet, teşekkür ede rim
ÖZEL ULUDAĞ AİLE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEMSİLCİSİ MURAT HALİS
ÇELİ K – Çok değerli bir alan.
BAŞKAN – Yo, yo, bizim sorun olarak gördüğümüz kalemlerden bir i de bu,
eğitim, uzmanlık.
ÖZEL ULUDAĞ AİLE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEMSİLCİSİ MURAT HALİS
ÇELİ K – Teşekkür ederim bana söz verdiğiniz için.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Evet, toplant ıyı kapatacağ ım.
Uzun sürdü, uzun süreli bir toplant ı oldu. Aşağı yukar ı üç saattir buradayız.
Ben öncelikle sabr ınız için teşekkür ediyorum. Değerli katkılar ınız için teşekkür
ediyorum.
Bursa özelinde bu toplant ı bizim için kıymetliydi. Aslında bu bölgeye k ısmen
biraz da ışık tuttuk. O anlamda tüm katılımcılara tek tek teşekkür ediyor um, sağ
olunuz.
Toplant ıyı da kapat ıyor um.
İyi akşamlar diliyorum.
Teşekkür ederim.
Kapanma Saati: 16. 44

